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Informace z ODIMH

Dopravní omezení
Vzhledem k pokračování rekonstrukce komunikace Trabantská 
v Praze-Satalicích dochází k omezení průjezdu Satalicemi. 
Rekonstrukce ulice Trabantská v úseku od Budovatelské po 
ulici Vinořskou a vybudování okružní křižovatky v křížení ulic 
Trabantská, K Nádraží, K Cihelně, K Radonicům a Vinořská si 
vyžádá v termínu 15. 2. 2006 - 30. 9. 2006 postupné uzavírky. 
Stavební práce jsou rozděleny do 2 etap.
I. etapa: 15. 2 .2006 - 31. 3. 2006 úsek od ul. Budovatelské vč. 
křižovatky po ul. Vinořskou 
II. etapa: 1. 4. 2006 - 30. 9. 2006 úsek od ul. Budovatelské (křižo-
vatka zprovozněna) po ul. Vinořskou (uzávěra zasahuje do křižo-
vatky). Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, odbor dopravy povolil uzavírku a objízdná trasa 
bude vedena po místních komunikacích následovně:
I. etapa: uzavírá se ul. Trabantská v úseku od ul. Budovatelská 
včetně křižovatky po ul. Vinořskou (křižovatka bez dopravního 
omezení). Místní objízdná trasa v Satalicích bude vedena ul. 
Před Tratí a K Nádraží. Místní komunikace ul. K Nádraží bude 
obousměrná. Za uzavřený úsek v ul.Trabantské (průjezd Kbely 
- Satalice) bude objízdná trasa vedena ul. Mladoboleslavskou-

Vinořskou obousměrně. Provoz autobusové linky MHD č. 186 
a s tím související změna v umístění zastávek je v souladu s vyda-
ným „Dopravním opatřením v provozu autobusů č.19/06“ ze dne 

25. 1. 2006. Změna dopravních 
opatření pro MHD je v platnosti 
od 15. 2. 2006 se zahájením 
ranního provozu.
II. etapa: bude uvedena do pro-
vozu křižovatka Budovatelská 
x Trabantská na trase Kbely-
Satalice. Zůstane uzavřena ul. 
Trabantská od Budovatelské 
a současně bude uzavřena část 
křižovatky ulic Trabantská, 
K Nádraží, K Cihelně, K Ra-
donicům a Vinořská pro výstav-
bu kruhové křižovatky. Průjezd 
křižovatkou bude umožněn ul. 
K Nádraží – K Cihelně. Místní 

objízdná trasa v Satalicích bude vedena dle dopravního značení ul. 
Budovatelskou, Před Tratí a K Nádraží. Objízdná trasa do Satalic 
bude vedena přes Kbely. Provoz autobusové linky MHD č. 186 
bude v souladu s vydaným „Dopravním opatřením v provozu 
autobusů č. 26/06“ ze dne 2. 2. 2006. Změna dopravních opatření 
pro MHD bude v platnosti od 1. 4. 2006 se zahájením ranního 
provozu. 
Investor stavby: MHMP-OMI zastoupen ZAVOS s.r.o., Hy-
bernská 13, Praha1. Odpovědný pracovník: Ing. Kubová, Telefon: 
721153280, IČO: 0060203013
Zhotovitel stavby: Pragis a.s., Na Prosecké vyhlídce 3, Praha 9. 
Odpovědný pracovník: Oldřich Liška, Telefon: 602568605, IČO: 
411194861
Děkujeme za pochopení při zhoršené průjezdnosti Satalic.

Vladimír Bílek
vedoucí ODIMH

Bytovky pod vodou
16. 2. 2006 tři bytové domy v Košařově ulici ve Kbelích obklopila 
ledová voda, která sem ještě odpoledne stékala z přilehlého pole. 
Došlo k zatopení všech sklepů. Po odpojení elektrické energie pra-
covníky PRE byli přivoláni hasiči včetně kbelských dobrovolných 
hasičů a začalo odčerpávání vody devíti čerpadly. Lidé opouštěli 
byty po přistavených žebřících. Členové krizového štábu ÚMČ 
Praha 19 pod vedením starosty museli zajistit 63 tun písku na 
stavbu protipovodňové hráze. Na výzvu krizového štábu satalická 
firma Pragis dala k dispozici bezúplatně vozidlo Tatra, které vozilo 
písek z pískovny v Letňanech. Pracovníci firmy Prinsitt, která se 
stará o údržbu městské části, s nakladačem UNC zajišťovali stavbu 
hráze. Starosta MČ zajistil pro všechny zasahující jídlo a teplé 
pití. Po odčerpání vody městská část v dalších dnech průběžně 
nechala přistavit kontejnery na zničené věci ze zatopených sklepů. 
V důsledku oteplení, dešťů a zmrzlé vrstvy země museli hasiči ještě 
zasahovat v Xaverovské ulici, kde voda stékající z pole zaplavila 
dětské hřiště a hrozilo zatopení sklepů u přilehlých rodinných 
domů. Problémy s vodou měli i lidé v Semilské ulici ve Kbelích, 
kde voda stékající z polí vytvořila jezero o rozloze 50x30 metrů 
a dál tekla do rodinného domu. Silnice vedoucí ze Kbel do Čakovic 
byla na dvou místech zaplavena vodou. Do domu zatékala voda 
i v Dražkovské ulici ve Vinoři a v Mladoboleslavské ulici museli 
hasiči odčerpávat vodu ze zahrady i ze silnice. Dík patří všem, kteří 
se podíleli na odstraňování této živelné události.
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Zprávy z Rady MČ Praha 19
• Ve druhé dekádě března bude zahájena rekonstrukce ulice 

Hůlkova, jejíž realizace respektuje komunikaci umístěnou v obyt-
né zóně.

• První etapa rekonstrukce ulice Katusické dokončena. Byly 
zpracovány další odborné posudky ohledně zeleně a hnízdění 
ptactva. Veškerý podkladový materiál byl předán k nahlédnutí 
zástupci občanského sdružení Obrana životního prostředí p. Dr-
bohlavovi, který již při předchozích řízeních celou rekonstrukci 
svým odvoláváním zablokoval. 

• Projekt revitalizace kbelského rybníka je připraven, a tak 
do konce roku se můžeme těšit na obnovené hráze, ze kterých zmizí 
beton a nahradí jej přírodní kámen. Dojde k úpravě reliéfu hráze, 
břehů, které budou mít různý sklon. Změna nastane i v půdorysu 
vodní plochy. Rybník tak dostane přírodní ráz i tvar. Nutné 
bude prohloubení dna, oprava odtoku i přítoku včetně doplnění 
zelení s parkovou úpravou. 

• Po krátkodobém přerušení rozběhnutých staveb na území městské 
části z důvodu velkých mrazů, je opět hlášena aktivita – v ulici 
Jilemnické či osazování veřejného osvětlení u chodníku ke 
hřbitovu včetně přístřešku pro zastávku MHD.

• Byl vypracován projekt řešící doposud nesanované znečiště-
ní v souvislosti s činností bývalého podniku LOK, které se týká 
zejména podzemních vod a kontaminace půdy, která zasahuje i do 
obytných území. Městská část toto řeší již několik let ve spoluprá-
ci s Ministerstvem životního prostředí ČR a ČIŽP. S ohledem na 
velmi rozsáhlý a nákladný úkol Vás budeme průběžně informo-
vat.

• Rada vyslovila souhlas se zadáním výběrového řízení na zatel-
plení 4 bytových domů v majetku MČ, a to Katusická 664 – 666, 
680 – 682, dále Katusická – Lužanská 683 – 685 a Radva-
nická 697. Předpoklad zahájení této rozsáhlé rekonstrukce je 5 
– 6/2006 a ukončení do 10/2006.

• S mandatářem – firmou ZAVOS projednána dokumentace ke stavbě 
dětského a víceúčelového hřiště, a to v ulicích Martinická 
a Sojovická resp. v prostoru Husova parku s přepokladem zahájení 
stavby 6 – 7/2006.

• Velmi dobře se rozběhla spolupráce na projektu cyklostezek 
na území Kbel, Vinoře a Satalic, byly vyprácovány varianty tras 
a jejich propojení. Jsou navrženy trsy spojující budoucí zastávku 
metra v Letňanech s cyklotrasou „Pražské kolo“ přes (podél) 
ulici Mladoboleslavskou do Vinoře. Dále je navžena okružní 
cyklotrasa vedoucí ze Kbel do Satalic přes Satalickou oboru do 
Vinoře a pak přes Ctěnice zpět do Kbel. Část trasy bude kopíro-
vat naučná stezka ze Satalické obory do Vinoře. V současnosti 
je zpracovávána ověřovací studie, která potvrdí realizovatelnost 
návrhu včetně řešení majetkových vztahů k pozemkům.

• Starosta projednal zařazení akce zpomalovací práh v ulici 

Toužimská, sloužicí jako bezpečnější přechod dětí do ZŠ do staveb 
hl. m. Prahy s předpokladem zahájení 6/2006.

• Na centrální adresu bylo zadáno výběrové řízení na ná-
stavbu a rekonstrukci MŠ v ulici Letců. Stavba by měla 
probíhat v rámci letních prázdnin a části měsíce září.

• Naše městská část se připojila k projektu zavedení vysoko-
rychlostního internetu pro veřejnost, a to v rámci celo-
pražského řešení. Výsledky očekáváme v červnu t.r.

• V bytových domech Toužimská 686 – 687 byla zadána výměna 
stoupaček včetně výměny vodoměrů.

• Dlouho plánovaná výměna okem v severní části zdravot-
ního střediska byla zahájena, do konce března by měla být 
ukončena.

• Bylo zahájeno jednání s firmou KNAUF o každoroční spolu-
práci ve formě daru městské části do oblasti životního prostředí. 
Nyní firma rozšířila svůj jednací prostor a nabídla možnost daru 
také kbelské základní škole.

• Rada zadala zpracování projektu Lesopark Kbely, který 
vznikne ze zalesněného prostoru, patřícího podniku Lesy hl. 
m. Prahy a pamětníkům je také znám jako morušový háj. Na 
jeho jihovýchodním okraji již bylo vybudováno zahradnictví. 
Městská část hodlá celý prostor pročistit, vybudovat chod-
níčky, umístit lavičky, dětské prvky, altán a propojit tento 
lesopark s ulicí Semčickou, Bratříkovskou a Chotětovskou 
v prostoru dětského hřiště, a to lávkou pro pěší, tak aby byl 
prostor přístupný ze všech obydlených stran. Lesopark bude 
mít charakter arboreta, volně přístupného pro veřejnost, což 
je pražským unikátem. V rámci tohoto projektu se také počítá 
s úpravou Vinořského potoka v ulici Semčické, kde dojde 
k opravě a úpravě jeho břehových částí tak, aby výsledkem byl 
přírozený přírodní vzhled této části potoka.

• Byl dojednán harmonogram postupu napojování centrálních 
sítí, kanalizace včetně horkovodu pro novou výstavbu při ulici 
Žacléřské, podařilo se obě stavby zkoordinovat tak, aby tato 
důležitá tepna byla uzavřena jen na nutnou dobu, a to pouze 
jednou v měsíci červenci.

• S definitivní platností byl naší městské části připsán na list 
vlastnictví pozemek na východním okraji Kbel č. 1968, 
který hodlá využít jak k bytové zástavbě (rodinné domky) tak pro drob-
né služby a podnikání. Parkové úpravy a zeleň jsou také samozřejmou 
součástí návrh projektu.

• Rada se aktuálně zabývala situací ohledně rizika rozšíření 
nákazy ptačí chřipky a přijala v plném rozsahu informace pro 
pražskou veřejnost, které vám v celém rozsahu přetiskujeme v tomto 
čísle. 

Zprávy ze Zastupitelstva MČ Praha 19
• Jednání zastupitelstva proběhlo 15. 3. 2006 s těmito vybranými 

body programu:
• Nová, upravená zřizovací listina Mateřské školy Kbely.
• Prodeje pozemků, zřízení věcných břemen.
• Odpis nedobytné pohledávky býv. Firmy UTA spol. s.r.o..
• Projekt revitalizace rybníka. 

Ivana Šestáková
vedoucí odboru kanceláře starosty

Zasahující jednotky :
- SDH Kbely,
- SDH Satalice,
- SDH Řeporyje,
- Hasiči z letiště Kbely,
- SDH Letňany,
- Hasičská stanice HZS hl. m. Prahy č. 3 z Holešovic,
- Hasičská stanice HZS hl. m. Prahy č. 10 ze Satalic

Vladimír Bílek
vedoucí ODIMH



4 Informace odboru

Úsek předpisu nájemného
Na úseku předpisu nájemného byla v průběhu ledna a počátku 
února započata práce spojena s vyúčtováním služeb, spojených 
s užíváním bytů a nebytových prostor za rok 2005. Sjednaná 
firma v průběhu druhé poloviny ledna a počátkem měsíce února 
provedla odečty poměrových měřidel studené vody, teplé užitkové 
vody a tepla na poměrových měřidlech jednotlivých bytů a neby-
tových prostor, které jsou ve správě Městské části a následně byly 
odečtené hodnoty průběžně vkládány předpisem nájemného do 
rozůčtovacího programu, tak, jak byly na náš odbor doručovány 
kopie odečtových protokolů. V případě nepřítomnosti nájemníka, 
kdy ani na opakovaný termín odečtu nebylo možno v ojedinělých 
případech odečet provést, byli jmenovaní vyzváni k zajištění urych-
lenému přístupu pověřeného pracovníka do bytu, aby bylo možno 
spotřebované služby spravedlivě rozúčtovat. V příštích dnech bude 
na úseku předpisu nájemného probíhat několikanásobná kontrola 
vložených dat, aby tak bylo možno ve lhůtě dané příslušnými 
předpisy provést a doručit nájemcům bytů a nebytových prostor 
vyúčtování služeb za rok 2005. 

Úsek provozu odboru 
Na úseku provozu odboru správy bytového a nebytového hospo-
dářství od počátku roku počaly probíhat běžné údržbové práce 

Něco o připravovaném stavebním zákoně – autorizovaní inspektoři 
Již delší dobu se projednává zcela nový stavební zákon, který však není k dnešnímu dni ještě schválen. Nový zákon by měl, bude-li 
schválen, platit od 1. 1. 2007, ale některá ustanovení (v návrhu jsou očíslována jako §§143 – 151) by měla platit již od 1. 7. 2006. 
Důvodem je skutečnost, že zmíněné paragrafy se týkají autorizovaných inspektorů a ti by měli být jmenováni tak, aby jejich činnost 
mohla být zahájena již se zahájením platnosti nového zákona. 
Autorizovaným inspektorem se může stát osoba, která: 
• o jmenování požádá
• dosáhla magisterského vzdělání (v současné době tedy Ing.) v oboru architektura nebo stavitelství a byla jí udělena autorizace 

v oboru pozemních staveb
• prokázala minimálně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb a nebo na obecném stavebním 

úřadě
• prokázala svou bezúhonnost
• prokázala právní a odborné znalosti potřebné pro výkon funkce při zkoušce před komisí, jejíž členy jmenuje ministr pro místní 

rozvoj. 
Při podání žádosti o jmenování musí uchazeč zaplatit poplatek (výše bude stanovena prováděcím předpisem a předpokládá se 10 000,- 
Kč). Autorizovaný inspektor bude jmenován na 10 let a tato doba může být prodloužena bez zkoušek opět o 10 let. Autorizovaný 
inspektor bude vykonávat svoji činnost na základě dohody se stavebníkem a za úhradu (ta může být stanovena smluvně, hodinovou 
sazbou nebo třeba procenty z nákladů). Mezi hlavní činnosti bude patřit provedení pro stavebníka tak zvaného „zkráceného stavebního 
řízení“ a vydání certifikátu, že stavba může být realizována. Inspektor vypracuje návrh oznámení pro stavební úřad, ověří projektovou 
dokumentaci a navrhne plán kontrolních prohlídek stavby. Dále bude autorizovaný inspektor zpracovávat odborný posudek pro vydá-

ní kolaudačního souhlasu. Stavební úřad na základě tohoto posudku (neboli 
certifikátu) může upustit od závěrečné prohlídky dokončené stavby a vydat 
kolaudační souhlas, který není správním rozhodnutím. Autorizovaný inspektor 
bude též zpracovávat odborné posudky a dohlížet na provádění stavby. 
Mezi nejzajímavější činnosti autorizovaného inspektora bude pravděpodobně 
pro veřejnost patřit zkrácené stavební řízení (např. pro stavby do 9 podlaží, 
jednopodlažní haly a sklady do 1000 m², ubytovny do 120 lůžek, prodejny 
do 2000 m² prodejní plochy a další), což je v podstatě privatizované stavební 
řízení, do něhož stavební úřad nezasahuje a které se neřídí správním řádem. 
Znamená to, že inspektor usiluje o vydání certifikátu, který opravňuje k za-
hájení a provádění stavby a při tom nepostupuje podle správního řádu, tedy, 
nezahajuje, nepřerušuje, ani nezastavuje řízení, naprosto volně se pohybuje 
mezi investorem, projektantem, účastníky řízení i dotčenými státními úřady. 
Bude koordinovat stanoviska a ovlivňovat celý proces přípravy stavby. Při 

v jednotlivých bytových domech. Z plánovaných akcí velkého 
rozsahu byla schválena Radou MČ Prahy 19 výměna stoupajících 
a ležatých rozvodů vody, včetně plánované výměny poměrových 
měřidel SV a TUV a výměna oken na „B„ budově zdravotního 
střediska (ordinace lékařů). V této souvislosti je třeba zdůraznit, 
že po dokončení výše zmiňované výměny oken u budovy zdravot-
ního střediska bude kompletně dokončen program výměny oken 
a dveří u všech bytových domů, které jsou v majetku Městské části. 
Tento pozitivní prvek, jak jistě všichni nájemci obecních bytů již 
zjistili, významnou měrou přispěl ke zkvalitnění bydlení a užívání 
nebytových prostor nájemci a též k trvalému snižování spotřeby 
tepla v uvedených domech. Na tento pozitivní prvek navazuje již 
několik let prováděné rozsáhlé akce, spočívající ve výměně střešní 
krytiny a provedení zateplení bytových domů. V letošním roce 
bude zateplení a výměna střešní krytiny pokračovat ve zvýšeném 
tempu, aby všechny bytové domy, které jsou v majetku Městské 
části byly do dvou let takto opraveny. Je nutno konstatovat, že tímto 
krokem se výrazně zlepšuje bydlení v obecních bytech a kvalitně 
provedeným zateplením opět dochází k úsporám celkového spo-
třebovaného tepla.

ing. Lubomír Tejrovský
vedoucí odboru správy bytového a 

nebytového hospodářství 
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vlastní činnosti bude postupovat obdobně jako stavební úřad, bude tedy kontrolovat, zda je projektová dokumentace v souladu především 
se záměry územního plánu a s územním rozhodnutím, zda je dokumentace úplná, zda zohledňuje obecné požadavky na výstavbu, zda 
ji zpracovala osoba s požadovanou kvalifikací a další. Poté bude zajišťovat souhlasná stanoviska dotčených správních úřadů a bude 
se vypořádávat s účastníky řízení, tedy zpravidla s majiteli sousedních pozemků a staveb. Kdyby i přes vedená jednání a případnou 
úpravu dokumentace některý z účastníků řízení na své námitce trval, navrhne autorizovaný inspektor stavebnímu úřadu, aby o takové 
námitce rozhodl. Teprve potom může vydat ke stavbě certifikát. U vybraných staveb je tedy stavebníkovi dána možnost, aby si vybral, 
zda povolení k provedení stavby bude pro jeho stavbu vydáno stavebním úřadem nebo autorizovaným inspektorem. Při rozhodování 
bude stavebník brát v úvahu asi především dva faktory a to: peníze a čas. 
Tento článek nebyl vypracován jako odborné pojednání o připravovaném stavebním zákoně. Chtěla jsem Vám, jako veřejnosti, která 
je v současné době seznamována s různými ulehčeními v životě žadatele o vydání stavebního povolení trošku přiblížit jednu z novinek 
stavebního zákona, tedy autorizovaného inspektora. S ohledem na druh staveb, u kterých bude možné vést zkrácené stavební řízení, se 
většina stavebníků při povolování stavby s činností autorizovaného inspektora však patrně nesetká. Informace jsem čerpala z návrhu 
zákona o územním plánování a ze stavebního řádu a tak může ještě během schvalovacího procesu dojít k různým změnám. 

Ing. Ivana Peterková 
vedoucí stavebního úřadu

Nejčastěji kladené 
otázky před vydáním 

živnostenského oprávnění
Proč odpovědný zástupce?
V případě, kdy podnikatel sám nesplňuje 
všechny zvláštní požadavky pro provozo-
vání živnosti, umožňuje mu živnostenský 
zákon provozovat živnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce. Právnická osoba 
sama o sobě pochopitelně nemůže spl-
ňovat tyto požadavky a proto i ona musí 
mít pro každou živnost ustanovena svého 
odpovědného zástupce. Zákon umožňuje 
ustanovit odpovědného zástupce i v přípa-
dech, kdy sám podnikatel splňuje všechny 
požadavky pro provozování živnosti, ale 
není to v praxi příliš obvyklý případ.
Kdo je vlastně odpovědný zástupce?
Odpovědný zástupce je fyzická osoba usta-
novená podnikatelem, která odpovídá za 
řádný provoz živnosti a za dodržování živ-
nostenskoprávních předpisů. Odpovědný 
zástupce musí pochopitelně se svým 
ustanovením do funkce souhlasit a musí 
být i ve smluvním vztahu k podnikateli 
(původně byl vyžadován pracovněprávní 
vztah, nyní však postačuje obecný vztah 
smluvní). Živnostenský zákon dále říká, že 
odpovědný zástupce se musí zúčastňovat 
provozování živnosti v potřebném rozsa-
hu. Potřebný rozsah nelze bohužel obecně 
dost dobře charakterizovat a jeho míra je 
na posouzení jednotlivých případů pod-
nikatelem a poté i živnostenskými úřady 
v rámci jejich kontrolní činnosti. Funkci 
odpovědného zástupce může fyzická oso-
ba vykonávat nejvýše pro dva podnikatele. 
U ohlašovacích živností se odpovědný 
zástupce ujímá své funkce již dnem své-
ho jmenování, nezávisle na oznámení 
živnostenskému úřadu. U koncesovaných 
živností se změna projeví až schválením 
odpovědného zástupce živnostenským 
úřadem.

Kdo musí ustanovit odpovědného zá-
stupce?
Jak už bylo řečeno výše, fyzická osoba 
- podnikatel obvykle ustanovuje funkci 
odpovědného zástupce v případě, kdy 
sama nesplňuje zvláštní podmínky pro 
provozování živnosti (např. odborná 
způsobilost). Každá právnická osoba je 
povinna si určit odpovědného zástupce 
pro jednotlivé živnosti. Živnostenský 
zákon stanovuje povinnost ustanovit pri-
márně do funkce odpovědného zástupce 
člena statutárního orgánu, nebo statutární 
orgán (např. jednatele), existuje-li taková 
osoba splňující požadavky na provozování 
živnosti. Teprve není-li nikdo takový, 
může právnická osoba sáhnout i mimo 
tyto řady a ustanovit do funkce odpověd-
ného zástupce někoho jiného. Zahraniční 
právnická osoba je povinna ustanovit jako 
odpovědného zástupce pro své živnosti 
vedoucího organizační složky, splňuje-li 
podmínky pro výkon funkce. Teprve není-
-li tomu tak, může ustanovit do této funkce 
někoho jiného. Odpovědný zástupce 
nesmí být členem dozorčí rady ani jiného 
kontrolního orgánu právnické osoby.
Jaké je právní postavení odpovědného 
zástupce?
Právní úprava postavení „odpovědného 
zástupce“ v živnostenském zákoně se 
nevztahuje na celý právní režim živnos-
tenského podnikání, nýbrž jen na tu jeho 
část, která se týká vztahů mezi subjekty 
živnostenského podnikání a živnosten-
skými úřady, souvisejících s oprávněním 
k živnostenskému podnikání. Pokud jde 
o práva a povinnosti odpovědného zástup-
ce, ty jsou živnostenským zákonem urče-
ny poměrně úzce. Vyplývají především 
z ustanovení § 11. Pojem „odpovědný 
zástupce“ signalizuje jeho odpovědnost, 
kterou citované ustanovení vztahuje 
k „řádnému provozu živnosti“ a „dodr-
žování živnostenskoprávních předpisů“. 

Tímto ustanovením se přitom nevymezuje 
odpovědnost ve smyslu jejího obvyklého 
chápání, tj. povinnost subjektu nést ná-
sledky svého protiprávního jednání, nýbrž 
jde o odpovědnost v tzv. pozitivním slova 
smyslu, tj. o povinnost příslušného sub-
jektu dbát na řádné zabezpečení toho, za 
co odpovídá. S tím jsou současně spojena 
práva odpovědného zástupce uplatňovat 
svůj vliv na řešení předmětných otázek.
Jaké je zaměření práv a povinností?
Povaha předmětných práv a povinností 
odpovědného zástupce je výhradně ur-
čována povahou veřejnoprávního vztahu 
odpovědného zástupce a živnostenského 
úřadu. Konkrétní realizace těchto práv 
a povinností pak přichází v úvahu ve dvou 
směrech, a to: navenek od podnikatelského 
subjektu - takto se práva a povinnosti od-
povědného zástupce projevují v povinnos-
ti vystupovat za příslušného podnikatele, 
a to jak u fyzické, tak u právnické osoby, 
ve vztahu k živnostenskému úřadu jako 
garant odborné stránky provozování živ-
nosti a dodržování živnostenskoprávních 
předpisů, uvnitř podnikatelského subjektu 
- tady se práva a povinnosti odpovědného 
zástupce projevují v povinnosti dbát na 
požadovaný řádný provoz živnosti a do-
držování živnostenskoprávních předpisů 
v konkrétních podmínkách vlastní pod-
nikatelské činnosti a dále v oprávněních 
odpovědného zástupce, umožňujících mu 
uplatňovat v tomto směru příslušný vliv. 
Konkrétní obsah práv a povinností odpo-
vědného zástupce se v jejich celkovém 
pojetí odvozuje zejména z povahy kon-
krétní živnosti. Právem a současně povin-
ností odpovědného zástupce je účastnit se 
provozu živnosti, a to v takovém rozsahu, 
aby svou účastí v něm odpovídající provoz 
živnosti zabezpečil. Rozsah takové účasti 
je vždy závislý nejen na povaze živnosti, 
ale i na podmínkách jejího provozování, 
např. s přihlédnutím k organizaci práce, 
kvalifikaci pracovníků apod.
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Co se rozumí odbornou funkcí?
Povaha odpovědného zástupce signali-
zuje, že jde o výrazně odbornou funkci 
s příslušnými řídícími, kontrolními, 
iniciativními a poradními pravomoce-
mi, přičemž rozsahu a zaměření těchto 
povinností musí odpovídat oprávnění 
odpovědného zástupce umožňující plně-
ní předmětných povinností. Odpovědný 
zástupce je z titulu své funkce povinen 
a současně oprávněn nejen usměrňovat 
činnost pracovníků podnikatele, ale i upo-
zorňovat řídící orgány podnikatelského 
subjektu na zjištěné nedostatky, jakož 
i navrhovat a činit příslušná opatření 
k jejich odstranění. Konkrétně se v povin-
nostech odpovědného zástupce v podstatě 
kumulují činnosti odpovídající obvyklým 
funkcím technického náměstka, výrobního 
náměstka (v otázkách odbornosti vlastní 
výroby), právníka specialisty, bezpečnost-
ního technika a osoby v určitém rozsahu 
zmocněné k jednání s příslušnými orgány. 
Osoba, která zastává funkci odpovědného 
zástupce, přitom však může v případě ji-
nak pojatého zařazení u podnikatele plnit 
i jiné dohodnuté povinnosti.

Jaký je rozsah odpovědnosti odpověd-
ného zástupce?
Postavení odpovědného zástupce je 
kon cipováno tak, že přímé porušení jím 
garantovaných povinností u podnikatele 
nemá zpravidla za následek jeho postih, 
nýbrž subjektem postihu je obvykle pod-
nikatel jako takový (fyzická či právnická 
osoba), který je nositelem živnostenského 
oprávnění. Z takto koncipovaného „od-
povědnostního postavení“ odpovědného 
zástupce vyplývá význam úpravy od-
povědnosti, resp. povinnosti k náhradě 
škody odpovědného zástupce ve vztahu 
k podnikateli pro případy, kdy v důsledku 
porušení povinností, jejichž dodržování 
odpovědný zástupce svým postavením 
garantuje a příslušný živnostenský úřad, 
popř. jiný orgán veřejné moci, sankcio-
nuje. Tuto otázku však již živnostenský 
zákon neřeší, neboť přesahuje tzv. veřej-
noprávní složku právního režimu vztahů 
při živnostenském podnikání. Konkrétní 
řešení povinností odpovědného zástupce 
k náhradě škody podnikatele je závislé na 
tom, jaký konkrétní právní vztah existuje 
mezi podnikatelem a odpovědným zástup-
cem. Vlastní veřejnoprávní odpovědnost 
má odpovědný zástupce tam, kde to živ-

nostenský zákon výslovně stanoví. Okruh 
těchto povinností není ovšem příliš široký. 
Jejich příkladem může být, že odpovědný 
zástupce se musí zúčastňovat provozo-
vání živnosti v potřebném rozsahu. Dále 
je nutné zmínit povinnost odpovědného 
zástupce prokázat pracovníkům živnos-
tenského úřadu totožnost. Živnostenský 
úřad může uložit odpovědnému zástupci 
za porušení povinností, vyplývajících pro 
něj z živnostenského zákona, pokutu až do 
výše 50 000,- Kč.
Kdo je oprávněn ohlásit změnu v osobě 
odpovědného zástupce?
Ustanovení odpovědného zástupce, nebo 
změnu v jeho osobě, je podnikatel povinen 
oznámit svému živnostenskému úřadu 
nejpozději do 15 dnů od provedení této 
změny. Ukončení výkonu funkce odpo-
vědného zástupce je povinen oznámit živ-
nostenskému úřadu i odpovědný zástupce, 
zjistí-li, že podnikatel tuto povinnost 
nesplnil. Současně musí ale prokázat, že 
o ukončení výkonu své funkce podnikatele 
písemně předem informoval. 

Dana Žabová
vedoucí živnostenského odboru

Ošetřování kaštanů napadených klíněnkou 
Ve Kbelích, stejně jako v celé Praze, trpí veškerá populace jírovce 
maďalu, známého jako kaštan koňský, působením jednoho z nej-
rozšířenějších škůdců poslední doby – klíněnky jírovcové. Na 

pozemcích v majetku MČ Praha 19 
se nachází 20 stromů jírovce maďalu. 
Větší počet jich nalezneme v ulicích 
Xaverovské, Toužimské (u křižovatky 
s ul. Pelnářovou), u Mladoboleslavské, 
v areálu ZŠ v ulici Albrechtické, jed-
notlivé stromy pak v ulici Vrchlabské, 
Semčické (u Mladoboleslavské) a na 

dalších místech. Další jsou pak také na soukromých pozemcích. 
Klíněnka byla poprvé zaznamenána kolem roku 1984 v Makedonii. 
Rozšíření k nám trvalo 10 let, přes jižní státy Evropy. První kala-
mitní výskyt v Praze byl zaznamenán v roce 1995. Tento drobný, 
okrově zbarvený motýlek s bílou kresbou na křídlech připomínající 
mola klade vajíčka na listy jírovců, z nichž se líhnou larvy vyžírající 
chodbičky uvnitř listů, čímž na listech vznikají rezavé skvrny. Od 
konce dubna a začátku května, před rozkvětem stromů, se líhnou 
první motýlci. Ti nakladou vajíčka na svrchní stranu listů, z nich se 
vylíhnou larvy, které se prokoušou do vnitřku pletiva listu. Po určitě 
době se zakuklí a posléze se z nich vylíhnou noví dospělci a kolo-
běh se opakuje. Klíněnka přezimuje ve stádiu kukly ve spadaném 
listí. Následujícího roku se z kukel opět vylíhnou motýlci. 
Listy napadené klíněnkou usychají, předčasně opadávají a ná-
sledkem toho dochází k oslabení postižených stromů, prosychání 
a náchylností k houbovým onemocněním. Opadávají již koncem 
léta a v době, kdy by měly na podzim společně s dalšími stromy 
hrát barvami a lahodit přihlížejícímu oku, tvoří jen smutná bezlistá 
torza. V minulosti byly stromy ošetřovány chemickým postřikem. 

Avšak od toho už Hl. m. Praha upouští, především pro minimální 
účinnost, a také účinek na jiné druhy hmyzu. Nyní tedy bývají 
chemicky ošetřeny již jen mladé stromy, popřípadě stromy hodně 
poškozené. Ve Kbelích to například v minulém roce byly pouze 
mladé kaštany v ulici Xaverovské. Jedinou účinnou metodou, jak 
zmírnit následky a zabránit dalšímu množení škůdce, je včasná 
a důkladná likvidace spadaného listí, v němž kukly přezimují. 
Oslabeným stromům můžeme pomoci přihnojováním, ale přede-
vším pravidelnou a dostatečnou zálivkou. 
OŽP a ODITS udržuje prostor kolem kaštanů městské části ve 
spolupráci s firmou Prinsitt, s.r.o. Její pracovníci zajišťují každý 
podzim hrabání a likvidaci listí pod kaštany a v suchých obdo-
bích roku zálivku nejvíce postižených stromů. Likvidace listí 
napadeného klíněnkou by měla být brána jako samozřejmost. Je 
to dokonce i povinnost vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, který sta-
noví, že povinností vlastníků je péče 
o tyto dřeviny, zejména jejich ošetřování 
a udržování. Hlavní město Praha zajistilo 
ve spolupráci se svozovými společnost-
mi, městskými částmi a sběrnými dvory 
možnost likvidace listí jírovce maďalu 
(kaštanu). Listy napadené klíněnkou 
jírovcovou mohou občané shrabávat do 
pytlů, které získají zdarma na 28 kon-
taktních místech. Pytle naplněné listím 
postižených stromů mohou přistavit buď 
ke stanovištím směsného odpadu, nebo opět zdarma odevzdat 
na určených 14 kontaktních místech. Více informací o těchto 
místech můžete získat na odboru životního prostředí či ve druhé 
části roku na vývěskách úřadu MČ Praha 19. Jiný šetrný způsob 
likvidace listí je kompostování. Listí je potřeba ihned po opadu 
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shrabávat a kompostovat, vrstvu listí je třeba překrýt alespoň 10 cm 
silnou vrstvou zeminy. Pokud listí shrabeme pozdě, v době, kdy 
už je třeba i jen z části zetlelé, kukly z listů vypadají a přezimují 
i v samotné půdě. I o tento způsob likvidace se naše městská část 
úspěšně pokouší. Další alternativou je výsadba odolnějších odrůd 
– např. červenokvětého kaštanu, které můžeme ve Kbelích najít 
u restaurace Motorest při ulici Nymburské. 
Nyní nastávají jarní měsíce, otepluje se a zatím mají jírovce vláhy 
dostatek. Avšak již brzy přijdou sušší období roku, proto ještě jed-
nou připomeňme, že nejúčinnější pomocí proti klíněnce je právě 
vydatná zálivka. Máte li tedy na svém pozemku jírovec maďal 
(kaštan), dopřejte mu během suchých měsíců dostatek vody a po 
opadu listí je shrabte a řádně zlikvidujte. Zajisté se Vám i Vašemu 
okolí odvděčí svým zdravějším vzhledem, nádherou množství 
květů, delší životností, delší dobou olistění a třeba i dokreslením 
atmosféry babího léta a podzimu.

Bc. Jan Lípa
Vedoucí odboru životního prostředí

Nevypalujte trávu!
Blíží se jaro a spolu s ním stále stejný, opakující se problém. Všude 
tam, kde v loňském roce rostla tráva a zůstaly po ní jen vyschlá 
stébla a žluté drny - na mezích, v zahrádkách, sadech a neobdě-
lávaných polích, často dochází k vypalování trávy. Vzít zápalky 
a vypálit starou trávu je jednodušší a méně namáhavé než celou 
plochu poctivě vyhrabat hráběmi. Pomáhá k tomu i přežívající 
názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem, které 
přispívá k lepšímu růstu nového porostu. O rozšíření tohoto nešvaru 
nás každoročně přesvědčuje smutný pohled na hořící plochy a dout-
nající spáleniště... Jedná se však o zakořeněný a velmi nebezpečný 
zlozvyk, který dělá starosti jak hasičům, tak ochráncům přírody. 
Vypalování trávy může způsobit požár, ohrožující zdraví a život 
osob i majetek. Svěží jarní vítr dokáže ve velmi krátké chvíli roz-
foukat oheň v lepším případě na okolní porosty, v horším případě na 
přilehlé nemovitosti, o čemž nás již několikrát přesvědčily záběry 
z televizních zpráv či novinové články. Rychle hořící požár vyschlé 
trávy bývá těžko kontrolovatelný a špatně se hasí. Ani ve Kbelích 
nemusíme chodit pro příklad daleko. Stačí připomenout případ 
z loňského roku, kdy se při pálení na vlastním pozemku při ulici 
Hornopočernické, oheň nekontrolovatelně rozšířil směrem k želez-
ničnímu přejezdu a způsobil rozsáhlý požár travního porostu podél 
trati, který se neobešel bez zásahu hasičů. Připomeňme, že takovéto 
dobrodružství se může dosti prodražit. Dotyčný pochopitelně za-
platil pokutu za poškození životního prostředí dle § 45 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích. Velice často se však také stane, že je 
pachatel nucen zaplatit i výjezd hasičů, který může být i mnohem 
dražší než samotná pokuta udělená odborem životního prostředí. 
A nezapomínejme ani na pokutu, kterou udělují sami hasiči! 
Vypalování trávy mimo jiné také způsobuje negativní zásah do 
živé přírody. Je příčinou úhynu chráněných ježků, čmeláků, 
ještěrek, žab, slepýšů, mravenců a dalších živočichů a vede ke 
změně druhové skladby rostlin, kdy mizí citlivé vzácnější druhy. 
Ačkoli by někteří lidé mohli namítat, že vypálením trávy vymýtí 
i „nebezpečný“ a „škodlivý“ hmyz, není tomu tak. Pro život 
v přírodě má obrovský význam i biologická rovnováha mezi růz-

nými druhy hmyzu a drobné zvěře. Jestliže sáhneme k vypalování 
trávy, narušíme tuto rovnováhu natolik, že trvá řadu let, než se 
vrátí do původního stavu. Mezitím může dojít k hojnému výskytu 
škůdců, kteří by za normálních okolností nikdy neměli podmínky 
k přemnožení. A jak je to ve skutečnosti s „pohnojením“ travního 
porostu popelem? Víte, co se ve skutečnosti stane při tomto tak 
zvaném hnojení? Jednak zbylý popel zdaleka neobsahuje ty látky, 
které trávník skutečně potřebuje a jednak oheň sice starý porost 
opravdu zničí, avšak zničí i kořínky nového travního porostu a pak 
přežívá jen odolný plevel. 
A jak si stojí zákon versus vypalování trávy? Zákaz vypalování 
trávy v České republice vyplývá hned ze čtyř právních předpisů. 
Ze zákona o požární ochraně č. 91/1995 Sb., zákona o ochraně 
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a také ze zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Pokuta bývá udělována dle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, kde se v § 45 uvádí: „Přestupku se dopustí ten, 
kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního 
prostředí... zhorší životní prostředí. Za tento přestupek lze uložit 
pokutu do 10 000 Kč“. V zákoně o požární ochraně č. 91/1995 
Sb., se v § 5 odst. 2 uvádí, že: „Právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.“ a v § 17 odst. 3 písm. 
f) mezi základními povinnostmi fyzických osob, že: „Fyzická 
osoba nesmí provádět vypalování porostů“. Vypalování trávy je 
z hlediska tohoto zákona u fyzických osob klasifikováno jako 
přestupek. Za tento přestupek podle § 78, odst.1, písm.s) zákona 
o požární ochraně č. 91/1995 Sb., může příslušný orgán hasičského 
záchranného sboru vykonávající státní požární dozor uložit pokutu 
až do výše 25 000,- Kč. Pokuty právnickým osobám a podnikajícím 
fyzickým osobám za vypalování porostů se ukládají podle § 76 
zákona o požární ochraně č. 91/1995 Sb., kde se v odst. 2 uvádí: 
„Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního 
dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo 
podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající 
z předpisů o požární ochraně tím, že vypaluje porosty.“ A důležitá 
připomínka: dle § 76 zákona o požární ochraně č. 91/1995 Sb., 
odstavce 7, „Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo 
podnikající fyzickou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve 
stanovené lhůtě. Uložením pokuty zůstává nedotčena odpovědnost 
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby za způsobenou 
škodu a postih jejích zaměstnanců podle pracovněprávních před-
pisů.“ Samostatnou kapitolou jsou děti. Rodiče jsou odpovědni za 
jednání svých nezletilých potomků a podle § 78, odst.1, písm.p) 
zákona o požární ochraně č. 91/1995 Sb., se dopustí přestupku ten, 
kdo zanedbá dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky 
svého jednání. Za tento přestupek může být udělena pokuta až do 
výše 25 000,- Kč.
Jak vyplývá z výše uvedeného poněkud náročného výčtu, je 
vypalování trávy příliš drahý „špás“ na to, abychom mohli tímto 
způsobem riskovat nejen poškození životního prostředí, ale i zdraví 
a majetku vlastního i jiných spoluobčanů. Věříme, že letos na jaře 
ve Kbelích nedojde k podobným nehodám jako minulý rok, za což 
všem děkujeme.

Mgr. Lena Lichtenberková
referentka odboru životního prostředí
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Krádeže u kbelských seniorů 
V A R O V Á N Í právníka MČ Praha 19

V současné době se opět objevují mezi kbelskými seniory podvody a krádeže.

Dvě mladé dívky (jedna nemluví dobře česky) obcházejí obydlí především našich starších občanů , příp. si vyhlédnou náhodnou oběť 
a sledují ji až k domu, poté se prokáží falešnými doklady a prohlašují, že přicházejí ohledně výměny topení (měření topení) a že jdou 
vrátit přeplatek za topení apod. Pro větší důvěryhodnost dají poškozenému do ruky vyšší částku (obvykle až 2.000,-Kč) – tzv.„vratku“ 
a požadují zpět drobné z této částky. Vniknou do bytu, v momentě, kdy se bydlící vypraví směrem k uschovaným penězům, první 
podvodnice sleduje, kde jsou uloženy, a pak už jen stačí, když jedna z podvodnic při odchodu odláká pozornost zde bydlící a druhá jde 

najisto pro veškeré úspory či cenné předměty.

Při podezření v této trestné činnosti volejte vždy :
volejte odbor bytového a nebytového hospodářství, kde vám potvrdí, zda se jedná o za-

městnance úřadu: 
tel. : 284 08 08 68, 70-72, mobil: 775 590 152, 775 590 150

státní policii na l. 158 nebo městskou policii l. 156
tento případ též oznamte právníkovi ÚMČ P19 na tel. 284 08 08 51

V případě, že jste na pochybách, zda pracovník je skutečně zaměstnancem firmy PRE – volejte na bezplatnou linku 267 055 555, kde 
lze ověřit platnost průkazu zaměstnance, který musí mít vždy u sebe.

JUDr. Josef Nykles

Zpráva o přehledu činnosti 
v protidrogové prevenci 
smluvní firmy JMX.CZ 

s.r.o. za rok 2005
Na základě smlouvy, uzavřené MČ Praha 
19, zastoupené panem starostou Pavlem 
Žďárským a firmou JMX.CZ s.r.o., za-
stoupené jednatelkou ing. Janou Vítkovou, 
probíhaly na základní škole ve Kbelích, 
Satalicích, Čakovicích a Vinoři pod názvem 
Primární prevence zneužívání návykových 
látek a procesů semináře s cílem vytvoření 
systému prevence zneužívání návykových 
látek a procesů, aby tak došlo k omezování 
budoucí poptávky po drogách, včetně alko-

holu a tabáku. Odborným garantem těchto 
seminářů byla Mgr. Ludvíková s profesio-
nálním terapeutem Janem Jílkem z Léčebny 
v Bohnicích. Tyto semináře byly zaměřené 
na skupiny dětí roztříděné podle věku, 
ale zároveň byly určeny i pro pedagogy 
a rodiče těchto dětí. Počty žáků ve třídě se 
pohybovaly v rozmezí od 20 do 30 na jednu 
učebnu, počet pedagogů na jednotlivých 
školách se pohyboval v rozmezí 10 až 25 
osob. Rodiče se účastnili dle vlastního zá-
jmu. V průběhu jednotlivých seminářů se 
vycházelo především ze sebezkušenostní 
a zážitkové techniky, v nižších ročnících 
se upřednostňovala podpora zdraví, tzv. 
biopsychosociální model. Pro větší ote-
vřenost žáků při jednotlivých diskuzích se 

vycházelo z anonymních dotazů účastníků. 
V blocích pro učitele, byli pedagogové 
seznamováni s průběhem seminářů, s je-
jich výsledky a v případě zájmu si mohli 
vyzkoušet některé techniky práce s dětmi, 
týkající se tolik potřebné protidrogové 
prevence. 
Tento poměrně rozsáhlý a v současné době 
velmi žádaný projekt, zafinancovaný z pro-
středků dotace MHMP a MČ Praha 19 se 
setkal s velice kladným ohlasem v řadách 
pedagogů, rodičů, ale i žáků jednotlivých 
základních škol MČ Praha 19. V důsledků 
tohoto ohlasu se předpokládá, že se v tomto 
projektu bude pokračovat i v roce 2006. 

JUDr. Josef Nykles 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Tabulka s jednotlivými údaji
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ZŠ Jméno 
pí učitelky

Začátek 
projektu

Konec 
projektu

Celkový počet 
hodin žáci

Celkový počet 
hodin dospělí Pro třídy Pro kolik 

dětí - celkem
Počet 
přednášejících

Kbely Mgr. Jana 
Drhová 14.9.2005 9.11.2005 16 hodin 2

(pro 17 učitelů)
4.- 8. tř. 
8 tříd 160 2 + pedagog

Vinoř Mgr. Iva 
Křemenová 19.10.2005 2.11.2005 12 hodin 3 hod rodičům 

4 hod učitelům
6. - 9.roč. 
6 tříd 140 2 + učitelé na 

3 programech

Satalice
Mgr. Šárka 
Petříková 7.9.2005 5.10.2005 12 hodin 24 hod 5. - 9. tř. 118

2 + školní 
psycholog a 
pedagog

Čakovice Mgr. K. 
Švajdová 12.10.2005 14.12.2005 12 hodin 4 hod 6.- 7.tř. 160 2
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Informace o chřipce ptáků pro pražskou 
veřejnost

Přibližně po třech letech se současný kmen ptačí influenzy, nazý-
vané také chřipka ptáků (influenza A, kmen H5N1) rozšířil z Asie 

do Evropy. Jeho přítomnost byla potvrzena 
poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské 
části Ruska v říjnu 2005, další případy 
jsou u domácí drůbeže hlášeny v posled-
ní době z Ukrajiny a vážné podezření je 
v turecké části Kypru. V měsíci únoru 

2006 se vyskytlo několik případů onemocnění u volně žijících 
ptáků (především labutí) v Řecku, Itálii, 
Slovinsku, Bulharsku, Německu, Rakousku 
a vážné podezření je hlášeno z Maďarska. 
Možnost výskytu dalších ohnisek nemůže 
být vyloučena. V dalším textu se pokusíme 
zodpovědět některé otázky:

Co je chřipka ptáků? 
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemoc-
nění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež 
jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací 
potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. 

Je chřipka ptáků nebezpečná pro člověka? 
U lidí je možná infekce úzkým kontaktem s infikovanými ptáky 
nebo drůbeží. Ačkoliv současná forma je schopná infikovat člověka 
pouze ve výjimečných případech, může mít pro infikovanou osobu 
fatální průběh. Nejpravděpodobnější druh kontaktu, který je rizi-
kový pro člověka z hlediska infekce, je chov drůbeže a v ptačích 
útulcích (záchranných centrech, stanicích). Lidé by se měli vyva-
rovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale 
i s jejich exkrety (trus, kontaminovaný vzduch ve stájích apod.). 

Jak lze vyslovit podezření na nákazu u drůbeže? 
Infikovaná zvířata jsou otupělá, a mají načepýřené peří, jsou 
netečná, odmítají se pohybovat, jsou apatická. Příjem krmiva je 
velmi omezen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška 
se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformova-
ná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky 
nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Zjišťovány jsou krváceniny 
a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou 
se objevit otoky a krváceniny na končetinách. 

Proč je chřipka ptáků nebezpečná ? 
O tom jak se nákaza přenáší na člověka je málo informací a v sou-
časné době neexistuje žádná vakcína a proto je nutno pro bezpeč-
nost lidí zaměstnaných v zemědělství, na jatkách a závodech na 
zpracování masa přijmout protinákazová opatření. Chřipka ptáků 
způsobuje rovněž ekonomické problémy v důsledku zákazu im-
portu drůbeže a drůbežích produktů ze zemí, které jsou nákazou 
postiženy a může mít za následek likvidaci činností spojených 
s chovem a zpracováním drůbeže v důsledku toho, že v případě 
výskytu nákazy vždy a v některých zemích i v případě podezření 
musí být postižená hejna likvidována. 

Jak se nákaza přenáší ? 
Ptáci infikovaní influenzou hynou v průběhu krátké doby. Je-li 

příčinou úhynu influenza lze potvrdit pouze ve specializované 
laboratoři. Lidé se mohou infikovat úzkým kontaktem s infiko-
vanými živočichy nebo jejich exkrety (trus, moč, peří, uhynulá 
zvířata apod.). Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka 
na člověka. 
Inkubační doba 
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy 
a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze 
několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne. 

Léčba 
Úspěšnost léčby je závislá na jejím včasném zahájení. Čím dříve po 
kontaktu s virem jsou podány vhodné léky, tím je pravděpodobnější, 
že léčba bude úspěšná. 

Jaká je možnost ochrany ? 
Zásady ochrany před možnou nákazou jsou: 
• Chránit se kontaktu s uhynulými ptáky 
• Nedotýkat se ptačích exkrementů 
• Informovat o nálezu uhynulých ptáků Městkou veterinární 

správu (MVS): tel. 222 522 126, 222 513 281 
• Odvoz uhynulých ptáků zajišťuje útulek pro opuštěná zví-

řata SSMP HMP: tel 233 544 242, 283 011 711, příp. volat 
Městskou policii: tel. 156

• Vysvětlit svým dětem, že si nemohou hrát s ptáky, ani je kr-
mit 

• Zvýšit osobní hygienu, vy i vaše děti si myjte ruce vždy před 
jídlem 

• Nekonzumovat uhynulé chovné ptáky ani po tepelné úpravě 
• Při zahraničních cestách se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzu-

movat jídla na ulici 
• Lovci by se měli vyvarovat kontaktu a možné nákazy od divo-

kých ptáků
Zásady pro chovatele zvířat:
• Zamezit pohybu mimo zajištěný objekt 
• Oznámit onemocnění nebo změnu chování zvířat MVS 
• Nekrmit masem uhynulých zvířat 
V případě nákazy v chovu jsou potřebné tyto ochranné pomůcky: 
• Pracovní oděv pokrývající i hlavu 
• Obuv, kterou lze dezinfikovat chloraminem 3% 
• Ochranné gumové nebo latexové rukavice 
• Ochranné přiléhavé brýle 
• V uzavřených hromadných chovech respirátor (TH2P,TH3P) 

Jak chránit zvířata ? 
Drůbež je třeba držet uzavřenou ve stájích a chránit ji před kon-
takty s volně žijícím ptactvem. Slepice, kohouty a krůty nedržet 
společně s vodní drůbeží. Dodržovat nejpřísnější pravidla hygieny. 
Při podezření z nákazy desinfikovat veškeré materiály, které jsou 
vyneseny ze stájí nebo je ve stájích nechat. 

Co by měli chovatelé dělat v případě, že mají podezření na 
chřipku ptáků ? 
Informujte ihned veterinárního lékaře. Nedovolte vstup cizím 
osobám do postiženého místa. Řiďte se přesně podle instrukcí 
soukromého nebo úředního veterinárního lékaře. Jakýkoliv pokus 
zatajit podezření je pod sankcí podle veterinárního zákona.
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Dopravní nehoda 
1. 2. 2006 v 8:25 se srazila 2 osobní auta v Mladoboleslavské ulici, 
před křižovatkou s Kbelskou ulicí!

SezNet

Chlupatá klikařka
Dne 23. února jsem odcházel kolem devatenácté hodiny od svého 
kamaráda bydlícího na Toužimská ulici. V dnešní době dálkové-
ho otevírání vrat jsme si ani jeden nevšimli, že jeho fenka Agáta 
(Německý ovčák) okamžitě vzala „dráhu“ na ulici, toužíc po 
svobodě. Usedl jsem do auta, rozsvítil světla a vydal se směrem 
na Letňany. Poté, co jsem spatřil na silnici u zastávky autobusu 
u Leteckých opraven bezvládné tělo vlčáka, jsem zastavil a volal 
příteli, aby okamžitě přišel k zastávce. Mezitím se od Leteckých 
opraven vynořila zdrcená řidička, které nešťastná Agáta vběhla 
rovnou před vozidlo. Poctivá řidička, ač jela dle předpisů nemohla 
ve tmě tmavou rozjívenou Agátu vidět a chtěla zvonit na okolní 
domy, zda sražená fenka nepatří někomu z okolí. Kamarád odvezl 
Agátu ke zvěrolékaři a vše skončilo otřesem mozku a naraženou 
tlapkou. Hlídejte si své chlupaté kamarády, příště nemusí vše 
skončit tak šťastně.

Fe-ci

Záhadné kruhy ve Kbelích
 dne 1. 3. napadlo zase něco sně-
hu, ne však natolik, aby vytvořil 
tento pravidelný kruh, který se 
objevil nedaleko pošty. Navíc, 
kruh nebyl vytvořen ze sněhu, jak 
by se předpokládalo, ale z malých 
dokonale pravidelných ledových 

krystalů Co bylo příčinou vytvoření tohoto záhadného objektu? 
Lidská ruka to rozhodně nebyla, byl to přírodní úkaz, shoda ne-
vysvětlitelných náhod, nebo tu přistál létající talíř?
Tento snímek pořídil zpravodaj našeho časopisu v časných ranních 
hodinách.

SezNet

Historie

Městský soud v Praze dospěl k průlomovému rozsudku. Po téměř 
deseti letech od tragické události se mu podařilo prokázat zavinění 
nehody. O způsobené škodě a výši náhrady bude ještě rozhodovat 
další soud. 
Vše začalo 11. září 1993, kdy se na leteckém dni na letišti ve Kbe-
lích zřítil osmatřicetiletý Aleš Bartušek, otec dvou tehdy malých 
dětí. Byl to parašutista-amatér, který měl absolvovat běžný seskok. 
Po převozu do nemocnice Na Bulovce podlehl zraněním a zemřel. 
Na místě pádu ležel celé dvě hodiny, než byl odvezen. Soudní 
znalec nakonec jednoznačně určil, že k pádu došlo přetržením šňůr 
a ne jinak. Ze svědecké výpovědi znalce vyplynulo, že příčinami 
nehody byly tři faktory: Nesprávný návrh a výroba konstrukce pa-
dáku, nesprávné použití šňůr na tomto padáku a použití šňůr špatné 
pevnosti, případně kombinace těchto možností. Šňůr v této kvalitě 
mělo být použito daleko více. Rodina Aleše Bartuška se domáhala 
na výrobci náhrady škody ve výši přibližně milionu korun. Výpočet 
byl proveden na základě škody, kterou utrpěli zbylí tři rodinní 
příslušníci tím, že přišli o peníze živitele. Zákon nezná žádnou 
metodiku, na jejímž základě by se náhrada škody stanovovala. 
I když je rozsudek pravomocný, nemají pozůstalí vyhráno.

SezNet

Možná 
Jen Lípa 

Možná, že je to pouhý sen, 
z něhož teď zlehka procitám, 
zdá se mi, že jsem motýlem 
a sedám na květ, sem i tam...

Možná jsem motýl, který sní 
v hluboké noci bezedné, 

že je sám člověk pompézní! 
Možná! Však také možná né! 

Vysoko 
Jen Lípa 

Slunce se vyhouplo vysoko nad obzor, 
aby ti pomohlo ze sna se probudit. 

Možná tě naučí, příkladem, jako vzor, 
po noci v temnotách ve Světle znovu žít. 

Slunce se vyhouplo vysoko nad mraky, 
proto už nečekej ze svých snů zázraky! 

Slunce se vyhouplo vysoko nad Prahu, 
no, tak už seber se! Seber svou odvahu! 

- Začni bdít! 

Oblaka dechu 
Jen Lípa 

Bělavá pára při výdechu 
plynoucí mraky připomíná, 

jak její žalmy k tvému slechu 
také i ona k nebi vzlíná. 

V hovoru vran a jejich křiku, 
jež vánek do Kbel nese z dáli, 

bělavá mlha na rybníku 
líně se v chladném ránu válí. 

Jasné hvězdy 
Jen Lípa 

Jasné hvězdy v klamném lesku 
jen pro tuto vzácnou chvíli 

kouzlem slunce při rozbřesku 
z nebe na zem sestoupily. 

Jako hvězdy v temném klíně 
tajuplné černé noci 

planou ráno v pavučině 
kapky rosy

Poezie
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Pozor na podvodníky
Poslední lednový den letošního roku bude pro téměř osmdesáti-
letou paní z devátého pražského obvodu negativně zaznamenán 
do paměti. Okolo jedenácté hodiny dopolední jí v městské části 
Kbely oslovil muž středního věku a požádal ji s velkou prosbou, 
zda nemá doma nějaké staré oblečení. Obměkčená paní se slitovala 
nad „nešťastlivcem“ a s porozuměním se rozhodla poskytnout 
pomoc ve svízelné situaci, která může postihnout každého z nás. 
Podnikavému muži chtěla darovat již doma nepotřebné věci po 
svém manželovi a tak se společně vydali k jejímu místu bydliště. 
Z chudáka se ale vyklubal pěkný podvodník a kromě darovaného 
ošacení si s sebou odnášel i něco nedarovaného. Vstřícná paní 
s hrůzou zjistila, že jí chybí finanční obnos ve výši necelých šest 
tisíc a nějaké šperky. Pomoc zlodějovi jí přišla na necelých dvacet 
tisíc korun. 
Pozor na pachatele s výškou cca 180 cm., plnější postavy, světle 
hnědé vlasy, věk okolo 40ti let, bez zvláštního znamení. Jakékoli 
informace k osobě možného pachatele hlaste na nejbližší policejní 
služebně nebo na linku 158. 

Policie ČR, OŘ Praha III, PIS 
ppor. Fuchsová Bibiana 

kpt. Mgr. Krupičková Gabriela

Prevence kapesních krádeží
 Ne nadarmo se říká, že příležitost 
dělá zloděje, v případě kapes-
ních krádeží to platí stoprocentně. 
A proto je důležité příležitost zlodě-
jům neposkytovat. Připomeňme si 
proto několik dobrých rad, jak mini-
malizovat nebezpečí, že se staneme 
obětí nenechavých zlodějů. Radíme: 
nenechávejte peněženku, cennosti, 

mobilní telefon a doklady navrchu kabelky nebo nákupní tašky. 
Nejlepší uložení je ve vnitřních kapsách a tyto mít samozřejmě 
zapnuté. Nic důležitého nenoste v síťovaných nebo průhledných 
přihrádkách u batohů. Je dobré nosit doklady ve vnitřní kapse pří-
mo na oblečení a rozhodně nemějte všechny cenné věci uloženy 
na jednom místě. Peníze ani doklady nenoste v zadních kapsách 
kalhot. Důležité je si průběžně kontrolovat, zda máte kabelku 

či batoh zapnutý. V hromadných dopravních prostředcích nebo 
v tlačenici osob nosit kabelku s rukou na zapínání, tím podstatně 
snižujete riziko odcizení. Batoh v přeplněné tramvaji nenoste na 
zádech, protože tak nad ním ztrácíte kontrolu. Snažte se věnovat 
pozornost svému okolí a od podezřelých lidí anebo od lidí, kteří 
se na vás tlačí ihned odejděte. 
Když otvíráte svoji peněženku, neukazujte všem její obsah. Velmi 
důležité je u platební karty nemít PIN uložen společně s kartou 
(nejlépe PIN nenosit sebou vůbec a pamatovat si jej), v případě 
odcizení platební karty si tuto nechat ihned zablokovat v přísluš-
ném bankovním domu, aby z karty nemohl být proveden výběr. 
Každou kapesní krádež včetně pokusu krádeže hlaste neprodleně 
na Policii ČR na linku 158. Při dopadení pachatelů pomáhají spe-
ciální týmy kriminalistů a kamerové systémy, které jsou umístěny 
v inkriminovaných místech. 
Kapsáři velmi často pracují v organizovaných skupinách, kdy velmi 
často pro krádeže využívají děti, které nejsou trestně odpovědné 
a případ se proto většinou odloží. Pracují ponejvíce tam, kde je 
velká koncentrace lidí – tramvaje, autobusy, metro, supermarkety, 
eskalátory, sportovní stadiony. Kapsáři mívají většinou promyšlený 
plán, jak krádež provedou, např. před supermarketem se jeden 
ptá, jak se dostane na nádraží a jeho komplic odcizí kabelku z ná-
kupního košíku nebo peněženku z kabelky v autě apod. Nikdy si 
nenechávejte kabelku s cennostmi volně položenou v nákupním 
vozíku. Organizované skupiny v prostředcích MHD vyvolají 
zmatek, natlačí se k vytipované osobě, ukradnou peněženku, která 
okamžitě pomocí kompliců putuje na druhou stranu vozu. 
Ve vyšetřovaném případu si žena ponechala kabelku před kabin-
kou a šla si zkoušet prádlo, stačilo pár vteřin a kabelka byla pryč. 
Neméně smutný byl případ, kdy pachatelem byl muž společně 
se ženou, kteří si vyhlédli starou paní – natáhli provázek, ona 
zakopla a upadla a oni ji „přispěchali na pomoc“ a ukradli jí věci 
z kabelky. 
Rozhodně se nespoléhejte na to, že vám se to stát nemůže. Proti 
vám stojí profesionálové ve svém oboru a stačí pouze chvilka 
a vaše peněženka změní majitele. Nestaňte se obětí kapesní krá-
deže a nenahrávejte zlodějům, protože kapesním krádežím se dá 
uvědomělým, vhodným chováním skutečně předejít. 

kpt. Mgr. Gabriela Krupičková 
Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS 

tel. 974 858 208 , 974 858 207

Sloupek všímavé občanky ze Kbel
Jsem pamětnice a ve Kbelích bydlím již více jak padesát let a často se procházím po Kbelích. Hezké věci se chválí samy, ale chci se 
s Vámi podělit i o negativní postřehy.
Církev vybudovala hezký kostel a nyní v přilehlých prostorách zřídila jakousi mateřskou školku, aby pomohla zaměstnaným matkám. 
Ale vadí mi, že za celou zimu nikdo neuklidil chodník, který byl neustále zledovatělý a uklouzaný. Snad už i malé dítě po informacích 
v televizi, rozhlasu a tisku ví, že za schůdnost a údržbu chodníku zodpovídá majitel přilehlé nemovitosti. S údržbou chodníků v zimním 
období si nedělá starosti nejen církev, ale i mnozí naši spoluobčané.
Platím řádně popelnici, odpad se snažím třídit. To nemusejí všichni? Při procházkách Hornopočernickou ulicí jsem ještě nikdy neviděla 
u obchodu s pracovními oděvy a hlavně u sousedního domu stát v pátek při svozu naplněnou popelnici. Je asi lepší odpad roznést do 
kontejnerů na tříděný odpad. Dům je evidentně obydlen, pracuje tam spousta dělníků a stále vidím odpadkové koše na obou zastávkách 
MHD před domem naplněné domovním odpadem. Nevím jaké kompetence má kbelské životní prostředí, ale snad by mohlo pomoci 
při osvětě.
Docela mne překvapilo, že se kbelská lékárna připojila ke stávce. Neznám její finanční situaci a asi mi to ani nepřísluší znát. Ale když 
vidím jak byl celý dům zrekonstruován, vidím početný personál a ještě doplatky za léky se nedají srovnat s doplatky například v lékárně 
v Letňanech, kam spousta kbeláků jezdí nakupovat, napadá mne, že na tom nemohou být tak špatně, jak všude prohlašují. Je to jen a jen 
můj názor a třeba se v některém z příštích čísel Kbeláku podaří vlastníkům lékárny fungování v tomto oboru podnikání osvětlit.
Již se těším na lepší počasí při svých procházkách a určitě se s Vámi podělím o další postřehy.

Jana Všimná
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HOVORČOVICE, PRAHA - VÝCHOD
Nové řadové domy 4+1, 107 m2

cca 10 minut od nákupního centra Letňany
zahájení výstavby 02/2006

ceny od 3.096.000,- Kč vč. pozemku a DPH
Tel.: 224 216 042, 606 223 004

svobodova@goldingreal.cz

Jane spol. s r.o. vzduchotechnika
info@jane-vzt.cz, www.jane-vzt.cz

PRONAJMEME 90 M2  KANCELÁŘSKÉ PLOCHY 
V OBJEKTU BAKOVSKÁ 892/6a, PRAHA 9 – KBELY. 
INFO NA TEL: 286 852 522.

Kácení a řez stromů, odborné ošetření 
stromů, rizikové kácení stromolezeckou 

technikou. Tel.: 604 668 896, 
e-mail: arborista@centrum.cz

Kosmetický salon BIOKUR
Hana Striebitzová

Kosmetické ošetření, trvalé odstranění 
nežádoucích chloupků a žilek - metodou 
Skin Line (jehlová metoda), ošetření 
regeneračním laserem (akné, vrásky, 
jizvy atd.)

Bohdanečská 261
190 17 Praha 9 - Vinoř

Tel.: 286 852 796
Mobil: 602 825 033
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   -Kompletní servis po�íta��
    -Vým�nu a prodej veškerých PC komponent�
 -Sestavování a prodej PC sestav podle vašich požadavk�
 -Kompletní instalaci vašeho PC se zaškolením do ovládání 
 -Návrh a instalace PC sítí (LAN, WI-FI) 
 -Poradenství s PC programy 

-Lekce zákl. ovládání po�íta�e (kanc. prog., internet, ...)   
  Neú�tuji žádné cestovné!
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I�O: 71515259      Praha – 9 �akovice   196 00  

 Navštivte rodinný klub Sluníčko!
Kde: Vrchlabská č.42, P-9-Kbely

Naše činnost: volná herna s doprovodem, 
hlídání dětí cca od 2 let, cvičení rodičů a dětí 

od 1,5 roku, cvičení žen s hlídáním 
i bez cvičení pro těhotné, cvičení dětí 
od 3 let (bez dop.), tanečky dívky od 

4 let, Angličtina pro maminky s hlídáním, 
Angličtina pro děti od 3 let, plavaní kojenců 

a batolat. Pořádáme i další akce-mikulašské, 
vánoční besídky, karnevaly a nabízíme rovněž 

možnost rodinných oslav u nás v klubu.
Cena: 30 Kč za 1h cvičení, 50 Kč-cvičení + 

výtvarka, 50 Kč-cvičení s hlídáním, 40 Kč -1h 
hlídání, 100 Kč-cvičení pro těhotné.

Informace: Chadimová Helena - 604785571
hellca@post.cz, 

http://www.filabel.cz/slunicko
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NEBYTOVÉ • PROSTORY • PRO • PODNIKÁNÍ • VE • KBELÍCH

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Nebytové prostory: Bytové jednotky:
Cena 25 000 Kč/m2 vč. DPH Cena od 30 000 Kč/m2 vč. DPH 
Velikost od 36 m2 do 77 m2 kategorie 3+kk, 4+kk

Dokončení ve III. čtvrtletí 2006

Kontakt: 224 815 166, 221 803 270, 224 815 229, email: jsvatek@cnas.cz
WWW.CNAS.CZ
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Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 19 
a komise životního prostředí

pořádají
Jarní úklid Kbel o víkendu 8. dubna 2006. Po dobrých zku-
šenostech z minulého roku, si Vás opět dovolujeme pozvat na 
tuto veřejně prospěšnou akci sraz dobrovolníků je v 9 hodin 
na parkovišti před Lidovým domem, kde budou poskytnuty 
rukavice,  pytle na odpad, vytipovány lokality pro úklid a domlu-
ven svoz odpadu. Věnujme v dnešní uspěchané době trochu času 
a energie ke zlepšení svého životního prostředí. Uklízet můžete 
i individuálně např. před svým domem, ve své ulici a nebo ve 
skupině třeba na takzvaných územích nikoho. Po skončení úklidu 
bude pro účastníky zajištěno občerstvení a další doprovodný 
program

Všem účastníkům předem děkujeme
OŽP ÚMČ Praha 19

kontakt: OŽP 284 08 08 73 – 6

Jubileum
jedna z nejstarších prodejen ve Kbelích, prodejna instalatérských 
potřeb Václav Junek, oslaví 2. dubna 2006, 15 výročí otevření. 
Děkujeme všem zákazníkům za přízeň a těšíme se na další spo-
lupráci.

Václav Junek

Komunitní centrum Satalice Vás zve na výtvarné dílny:
8. 4. Výroba košíků, pomlázek, kraslic
29.4. Jak namalovat portrét
27.5. Jak namalovat krajinu (malování v Satalické oboře) 
Dílny jsou určené pro dospělé, děti od 10 let (mladší děti v do-
provodu dospělých), od 10 do 16 hodin. Na aktivitách jsou vřele 
vítáni účastníci různého věku, rádi mezi sebou přivítáme i seniory. 
Zveme úplné začátečníky, kteří mají chuť a odvahu vyzkoušet si 
výtvarné techniky, ale také pokročilejší zájemce. Dílny jsou vedeny 
profesionálními výtvarníky. Od září 2006 připravujeme také cyklus 
lekcí Základy paličkování a cyklus Kreativní tvořivosti (práce 
s přírodním materiálem, drátem, sklem, inspirace starými lidovými 
technikami). Místo konání kurzu: Komunitní centrum Satalice, 
U Obory 385, autobusem 186, 386. Další informace, závazné při-
hlášky na telefonu 776305228 či kcr.hermanek@seznam.cz.

Bioodpad 2006
Jarní harmonogram svozu

budou přistaveny vždy 2 kontejnery v neděli ve 14 hodin 
a odvezeny po naplnění

BŘEZEN 
26. 3. Benecká x Hanušova

DUBEN
2. 4. Železnobrodská x Na Ovesníku

9. 4. Hůlkova
23. 4. Sojovická
30. 4. Sovenická

KVĚTEN 
7. 5. Nymburská x Mladějovská

KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE FYZICKÝM 
OSOBÁM, BYDLÍCÍM NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
(KBELY). PODNIKATELÉ MAJÍ POVINNOST ZE ZÁKONA 

č. 185/2001 Sb. ZAJISTIT SI ODVOZ ODPADU vzniklého 
svou činností  NA VLASTNÍ NÁKLADY

Ještě jednou o lidské solidaritě
Myslím, že kdyby někdo ještě na podzim prohlásil, že i ve Kbelích 
mohou hrozit záplavy, bylo by mu asi doporučeno, aby zašel 
k lékaři na prohlídku. A přece, zatím co by každý očekával vý-
buch, požár, nebo leteckou havárii, k tomuto na několika místech 
skutečně došlo. Náhlou oblevou, kdy roztátý sníh z polí nestačila 
zmrzlá zem pojmout, tak došlo na několika místech ve Kbelích 
k záplavám, které nebýt obětavých jedinců by nadělala velké škody 
na majetku i na komunikacích. A jak vše začalo. Dne 16. 2. 2006 
večer dostal pan starosta Žďárský úpěnlivou zprávu o vznikající 
situaci, na kterou hned zareagoval vyhlášením požadavku na hasiče 
k urychleným akcím. Nejprve musela být v ohrožené části odpojena 
elektřina, což zařídili pracovníci PRE. Poté do boje s vodním živ-
lem, neustále přitékajícím z polí, začali na pracích na odčerpávání 
vody s devíti čerpadly hasiči. 

Jen pro představu o rozsahu zásahu snad stačí snad pouze vyčís-
lení záchranářů z hasičských sborů, a to jmenovitě - Hasičský 
záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský sbor z Prahy 7, Hasičský 
sbor z Letňan a pochopitelně i dobrovolný hasičský sbor ze Kbel. 
Nejhorší situace pak nastala v Košařově ulici, kde došlo k zatopení 
všech sklepů a lidé museli dokonce opouštět své byty po žebřících. 
V Xaverovské ulici pak museli zasahovat celkem třikrát naši kbelští 
dobrovolní hasiči a dvakráte hasiči ze střediska Strašnice, kteří 
čerpali průběžně celou noc. 
Pracovníci z firmy Princitt a Pragis pak zasahovali s technikou, 
přičemž tento zásah provedli zcela zdarma a okamžitě. Nebyli 
to však pouze záchranáři z hasičských sborů. Nutno vyzdvihnout 
i pana Bílka z Úřadu MČ Praha 19, který bez ohledu na jeho pra-
covní dobu, obětavě objížděl havarijní místa, a to po celý týden 
(i v sobotu a večer) a po poradě se starostou navrhovali nutné 
zásahy. Dík musí patřit i těm, kteří bez ohledu na noční dobu se 
postarali záchranářům i o teplý čaj a občerstvení. Rovněž je nutno 
poděkovat i místním hasičům, kteří bez ohledu na počasí a noční 
dobu nezištně pracovali na ochranu svých spoluobčanů. Zdá se to 
být maličkost, ale odborem dopravy a místního hospodářství byly 
přistaveny tři kontejnery na odvoz zničených věcí ze zatopených 
sklepů. 
To vše byl pouze zlomek výčtu práce těch, kteří pomáhali na zá-
chraně a z nichž by si měli vzít příklad ti, kteří dělají pouze to, co 
jim pracovní zařazení přikazuje nebo je zviditelňuje. A jestli jsem 
zapomněl na někoho ze záchranářů prosím o prominutí. Celkem 
totiž pracovalo na odstraňování pohrom této živelné události 90 
pracovníků a i ještě další dny pracovali v menších partách. A proto, 
že v českých zemích je na vymizení kouzelné slovo, d ě k u j i, 
považuji tímto za svou morální povinnost všem uvedeným podě-
kovat za jejich obětavou práci, vykonanou bez ohledu na noční 
dobu a nevlídné počasí.

Ing. Menšík
zastupitel
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Křížovka o cenu
výhrou je poukázka v hodnotě 1 500,- Kč

Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 25. března na adresu ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely, na obálku 
napište čitelně TAJENKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na vrátnici úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí bude vylosován jediný výherce za účasti právníka úřadu. Znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno 
v příštím čísle.

Správné znění tajenky z minulého čísla: Lidový dům tradiční domácí kuchyně.
Poukázku do restaurace Lidový dům v hodnotě 500,- Kč, vyhrává paní Nina H. z Čakovic. Řešení zaslalo 25 čtenářů.

Křížovka
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Letní dobrodružství
jak to chodí na táborech 17. koedukova-
ného oddílu skautů Tate washte
Již čtvrtým rokem pořádáme náš tábor 
ve vesničce Bělý, kousek od Police nad 
Metují. Již podruhé pojedeme společně 
holky i kluci jako jeden tábor, který se tím 
sice nafoukne, ale který je pak mnohem 
živější a zábavnější. Naše tábořiště tvoří 
louka u lesa při okraji CHKO Broumovsko, 
ještě přesněji na úpatí těch prvních vrchů 
Broumovských stěn, nedaleko od polských 
hranic. Takováhle pozice je pro nás naprosto 
parádní základnou k výletům do okolí, které 

mohou končit až na nejvýraznějším vrcholu 
polské strany – Szcelinci Hejšovině nebo 
třeba až v adršpašském skalním městě. 
Na nákupy to máme kousek, asi 1 km a na 
dohled máme také námi stále využívaný 
rybník. Stejně daleko to máme k potoku, 
v němž se prohánějí pstruzi a také k pramín-
ku, zásobujícímu náš celý tábor vodou. Loni 
se jeho síla scvrkla na zanedbatelný čůrek, 
jenž nám je prakticky nanic, tak musíme 
brát vodu ze studny ve vsi. 
Mladší kamarádi – vlčata a světlušky spá-
vají v podsadových stanech, kde se lépe 
udržuje pořádek a není třeba dělat dřevo 
na topení. My starší (skauti, roveři, vedou-
cí) bydlíme v indiánském týpí. Doufáme 

v slunečné počasí, neboť za časů dešťů je 
třeba stále topit, což předpokládá notnou 
zásobu dřeva, a ta předpokládá samozřejmě 
kupy práce. Ne, že bychom byli líní, ale 
znáte to: čím více volného času, tím více 
zábavy. Na druhou stranu k nám alespoň 
při delších obdobích dešťů pro práce na 
dřevě nemůže zavítat nuda. A že jsme si 
v minulosti pořádné lijáky užili! Dokud 

jsme tábořili u Metuje (před pěti lety), báli 
jsme se v povodňových letech dokonce eva-
kuace. Teď už je však naše pozice bezpečná, 
jsme výše a z jedné strany chráněni lesem. 
Ale i když je počasí příkladné (slunce svítí, 
hřeje, ale nesmaží), je třeba o celý tábor 
i týpí stále pečovat. Vzhledem k tomu, že 
nás v jednom „týpku“ bydlí najednou pět, 
musíme k sobě být ohleduplní. Má-li jen 
jeden z nás neuklizeno, není tam k hnutí 
(nehledě na estetickou stránku) a také se 
nám může lehce stát, že skončíme namísto 
budíčku ráno v rybníce. Proto máme každý 
nevelkou dřevěnou bednu (ti chytřejší z nás 
na ní nemají žádný zámek, jelikož z praxe 
dobře víme, jak to vypadá, když se klíček 
ztratí nebo zapomene vzít) a na schůzkách 
jsme si také vyráběli z dek tašky, které se 
dají pověsit na lining. A propos, lining, 
to je skvělý vynález. Je to vnitřní, tenčí 
plachta, která dosahuje asi do výšky ramen. 
Chrání proti dešťovým kapkám stékajícím 
po tyčích - „týpíovkách“ a kapajících dolů 
a hlavně proti chladu. U indiánů sloužila 
také k ochraně soukromí, protože v noci je 
týpí bez liningu s hořícím ohněm průhledné 
jak lampión. V časech válek vám takový 
lining dokonce mohl zachránit život, neboť 
jen díky liningu bylo možné skrýt se očím 
neznámého útočníka s lukem, číhajícího 
někde ve tmě. My si ceníme především tepla 
a sucha, nepřátelský kmen nás zatím ještě 
nenapadl. To ještě tak vesničtí výrostci, ti 
však luky nemívají. Další vymožeností je 
proutková postel, upletená na jednoduchém 
stavu a napnutá na obdélníkovém rámu 
z kulatin. Připravíte-li si postel pečlivě, ne-
znám žádnou lepší, ani váš domácí pelíšek 
se nemůže rovnat. 
Denní provoz tábora zajišťujeme sami tím, 
že se vystřídáme v denních službách. Služba 
zařizuje nákupy, pod dohledem kuchařky 
Lenky vaří jídlo, zásobuje kuchyň dřevem 
a v těch pár chvílích volna buď odpočívá, 
nebo se věnuje programu, který samozřej-
mě bez ohledu na ně neustále běží. Tábor 
hlídáme přes celou noc po dvouhodinových 
službách ve dvojicích. Když se něco stane, 
máme budit vedoucí, což je často výkon 
rozměrů přímo nadlidských.

Roverské expedice
aneb po vlastní ose Evropou
Ve věku přechodu na střední školu přechází 
mnozí naši členové do tzv. oddílu roverů 
– kmene, který by měl sloužit jednak 
k podpoře oddílů mladších dětí (přípravy 
programu, pomoc s táborem, administra-
tiva, organizace) a také k vlastní tvůrčí či 
zábavné činnosti jeho členů. Roverské akce 
jsou většinou menšího formátu – sem tam 
nějaký vandr, výprava na lyže, kola či jen 

tak posezení, LAN party nebo třeba promí-
tání filmů, jedna akce však láká každého 
a je většinou cílem jeho celoroční práce 
a spoření. Jak nadpis napovídá, řeč je o tzv. 
expedici, čili větším zahraničním vandru či 
výpravě. Vše začalo již v roce 2002, když 
náš kmen se jménem Poljana vznikal a jeho 
členům byly vandry po zemích českých 

málo. Jako první se jelo třemi po střechu 
našlapanými auty do slovinských Julských 
Alp. Expedice dostala název Triglav (podle 
našeho vytyčeného cíle – nejvyšší hory 
Slovinska) Odjezdu předcházela návštěva 
slovinských roverů u nás na táboře a v Pra-
ze, kteří nám pak naše služby oplatili v slo-
vinském Mariboru. Závěrečné dny expedice 
se nám zkazilo počasí, tak jsme si udělali 
malou odbočku na chorvatský ostrov Krk, 
kde jsme dva dny „mastňácky“ proflákali 
na pláži. Následující rok jsme opět zůstali 
věrni bývalé Jugoslávii: cílem byla Černá 
Hora a auto bylo tentokrát jedno: zato 
větší – vetchý Transit zapůjčený od pro-
seckých roverů. Paralelně s Černou horou 
probíhala ještě čtyřčlenná pěší expedice 
po Skandinávii (od Finska až po Lofoty). 
Roku 2004 jsme se příliš nedohodli a vý-
sledkem byly tři menší akce – čtyřčlenná 
expedice Paha Sapa opět do Černé Hory 
a dvě dvoučlenné – spíše dovolené než 
expedice do Maroka a na Korsiku. Poslední 
prázdniny nepříjemně ovlivnily rozhojněné 
teroristické útoky právě v zamýšlených 
oblastech našich expedicí (Turecko) a také 
nedostatek lidí na zamýšlenou expedi-
ci do Mongolska. Nakonec vše zůstalo 
u menších akcí (opět Maroko, Slovensko); 
dohromady se ve větším počtu jela alespoň 
jedna „voda“ – kouzelně se kroutící říčka 
Ploučnice a ve větším počtu jsme vyrazili 
také na čtyřdenní vandr ve stejné oblasti 
– tedy v Polámaných/Roverských horách. 
No a letos? Někteří odvážlivci plánují 
Thajsko, jiní by rádi na sever, většina však 
asi nejspíše pojede na kolech přes Polsko 
k Baltu či na Slovensko. Kdyby se měla 
potvrdit tendence minulých let, skončili 
bychom nejspíš na Brdech:-) 
(za kbelské oddíly Tate washte a Poljana 
Jan Hazlbauer – vintersorg@centrum.cz)



17Sport

Historický úspěch mládeže pozemního 
hokeje Sokola Kbely

V letošní sezóně mistrovství republiky halového hokeje byl náš 
oddíl pozemního hokeje zastoupen družstvy mladších dorostenců, 
starších a mladších žáků.

Mladší dorostenci v dlouhodobé soutěži mistrovství republiky 
skončili na pěkném druhém místě, až po finálové prohře s Plzeň-
skými Liticemi 4:5. Vzhledem k tomu že naše družstvo dorostenců 
zůstává ve stejném složení i pro příští rok, není bez šancí získat 
titul mistra republiky.

Starší žáci v dlouhodobé soutěži zvítězili a stali se tak přeborníkem 
Prahy 2006. Postoupili mezi tři do finále mistrovství republiky, kde 
narazili na Plzeňské Litice zvítězili 1:0, Bolevec 4:3 a stali se mis-
trem republiky v halovém hokeji pro rok 2006. Tomáš Vohnický 
z našeho družstva byl vyhlášen nejlepším střelcem starších žáků. 

Stínem přeboru bylo zranění našeho hráče Tomáše Holuba, který 
byl převezen do Vinohradské nemocnice s podezřením na otřes 
mozku. Trenér s předsedou oddílu zajeli předat Tomášovi medaili 
a pohár pro vítěze do nemocnice.

Mladší žáci v dlouhodobé soutěži přeboru Prahy skončili na dru-
hém postupovém místě na mistrovství republiky za Hostivaří. Ve 
finále v hale Bohemians zvítězili nad Hostivaří 4:1 a remizovali 
s Plzeňskými Liticemi 3:3. Po utkání Hostivaře s Liticemi 4:2 se 
mohli radovat z titulu mistra republiky halového hokeje 2006. 

Dva tituly mistra republiky je největším úspěchem mládeže 
Kbelského pozemního hokeje. Tímto děkuji hráčům, trenérům 
a rodičům, kteří se na úspěchu a reprezentaci Kbel podíleli. 

Kačmařík Jíří 
předseda oddílu

Lesy hl. m. Prahy
Velkoškolka Kbely
Mladoboleslavská 953
197 00 Praha 9 Kbely
Tel: 286 856 808
Fax: 286 853 406
Mobil: 777 719 047-9 
Email: prodej2@lesy-praha.cz, stanko@lesy-praha.cz

Vám nabízí za mimořádně výhodné ceny ovoc-
né stromky a keře

Jabloně za 75,- CZK
Hrušně za 85,- CZK
Hrušně asijské za 150,- CZK
Švestky za 100,- CZK

Meruňky za 110,- CZK
Broskvoně a nektarinky za 110,- CZK
Třešně za 110,- CZK
Višně za 110,- CZK
Rybíz keřový červený a černý za 35,- CZK
Rybíz stromkový červený a černý za 55,- CZK
Maliník za 12,- CZK
Ořešák červenoplodý za 200,- CZK a jiné ovocné druhy
Dále nabízíme široký sortiment okrasných keřů, stromů, trvalek 
a doplňkového sortimentu: hnojiva, trávní směsi, chemické 
přípravky, substráty a jiné.

Těšíme se na vaši návštěvu
Kolektiv pracovníků Velkoškolky Kbely
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Perličky - Jak nelétat do Letňan
V minulém čísle Kbeláku, jsme Vás informovali o historii letiště 
v Letňanech a jeho vlivu na naše soužití. Nyní několik perliček 
z tohoto letiště. 
Tři události, která ukazují, jak se do Letňan na letiště létat nemá. 

PRVNÍ PŘÍHODA:
Letec s UL Zlínem Z 226 na trati Šumperk - Letňany vstoupil do 
MCTR Kbely bez oboustranného radiového spojení. Toto CTR 
bez navázání spojení proletěl a přistál na letišti Letňany. Během 
příletu byl pozorován posádkou vojenského letadla. Po diskusi 
s pilotem bylo zjištěno, že během dlouhého letu přestala sloužit 
baterie v radiostanici. Nepřehledným způsobem (papírek 4 x 6 cm) 
byl veden navigační záznam. Na dotaz, proč nepřistál na vhodném 
letišti (Kolín, ULL plocha Nymburk ULL plocha Brandýs n. L.) 
pilot odpověděl, že musel doletět na výstavu. V nádržích měl palivo 
na dalších 15 minut. Náhradní letiště si pilot nestanovil.

DRUHÁ PŘÍHODA:
Uživatel ULL TL 96 spustil motor bez ohledu na prostor za sebou 
v ohrazeném prostoru pro diváky. Po přidání plynu pilot fouknul 
oblak škváry na frontu lidí a na stánek s buřty. Na tento nehygie-
nický a hlavně nebezpečný skutek byl upozorněn. Divák si odnesl 
z leteckého dne uvnitř sebe nejen zážitky související s létáním , 
ale i něco škváry, prachu a suché trávy. Ten samý ,,letec,, se při 
odletu z LKLT při vyhýbání se TCu (věžový kumulus) dostal bez 
radiového spojení hluboko do CTR Ruzyně. Přitom jeho stroj byl 
vybaven radiostanicí, umožňující spojení na frekvenci 118,3 Mhz. 
(a možná i odpovídačem).

TŘETÍ PŘÍHODA:
Pilot ULL Jora (bývalý pilot zemědělských letadel) při přeletu 
Karlovy Vary – LKLT zakroužil nad obcí Kbely ve výšce pod 
300 metrů nad zemí. (Kbely jsou obec s obyvatelstvem, které má 
velmi citlivé uši). Po cca 2 minutách kroužení přistál proti směru 
okruhu na LKLT. Během výběhu se na dráze zastavila vrtule a po 
té i ultralight. Pilot vystoupil, zavřel dveře Jory a odešel k hangáru. 
Na okruhu se pohybovala Cessna se žákem. Naštěstí je v Letňanech 
dráha široká 150 metrů. Důvod zástavy železného srdce letadélka 
byl prozaický - bez pohonných hmot žádný motor nepracuje. Zde 
si poučení doplní každý sám. A představa, že by dotyčný měl 
o pár deci benzínu méně?
Výňatek z článku Aeroklub Praha-Letňany „Jak přiletět do Letňan“ 

SezNet

Nábor nových soptíků
Ve čtvrtek 9. února 2006 v dopoledních hodinách navštívili mladí 
hasiči Základní školu ve Kbelích. Vedoucí mládeže pan Ladislav 
Babuš informoval žáky 1. – 5. tříd o práci profesionálních a dobro-
volných hasičů. Seznamoval je o schůzkách, činnostech, soutěžích 
a akcích kbelských Soptíků. O všem co říkal si se zájmem mohli 

prohlížet v kronice a fotografiích. Mladí hasiči jim předvedli štafetu 
požárních dvojic. Dobrovolníci si mohli zasoutěžit a vyzkoušet 
svou dovednost s hasičskými pomůckami. Za odměnu byli oceněni 
propagačním materiálem a omalovánkami s požární tematikou. 
Všem se to moc líbilo. Proto v pondělí po jarních prázdninách nás 
už navštívili první 4 noví členové ze školy. Soptíci mezi sebe rádi 

přivítají další chlapce i děvčata. Ve věku 6 – 15 let. Po dovršení 
15 roku se děti můžou stát pomocníky vedoucích. Mezi ně už pa-
tří Jaroslav Krulík, je také členem dorostenecké mládeže a může 
se zúčastnit různých soutěží a závodů. Schůzky probíhají každé 
pondělí v hasičské zbrojnici ve Kbelích mezi 16 – 18 hodinou. 
Zde můžete také získat informace. Kontaktní telefon vedoucího 
mládeže – pan Ladislav Babuš 607 957 741. 

Vedoucí – Moravcová Michaela 
Ondřejová Hana

Kbelští soptíci opět zazářili
V sobotu 4.března naše mladé hasiče čekaly závody v uzlování. 
Start byl v Řeporyjích od 11.15 hodin, proto se sešli v hasičárně 
už v 8 hodin ráno. Naposledy si tak před soutěží provičili jed-
notlivé uzle, aby na soutěži vše dobře dopadlo. Děti měly také 
svoje heslo: „Dnes závody máme, dohromady se dáme, tak ať 
zvítězíme, všechny porazíme.“
 Vzhledem k většímu počtu zúčastněných družstev a jednotlivců, 
které startovaly v průběhu celé soboty  byly výsledky oznámeny 
až v úterý na radě mládeže, které se zúčastňují všichni vedoucí 
z celé Prahy. V kategorii jednotlivců obsadila Klára Vondřichová 
6. místo a jaké bylo překvapení pro našeho vedoucího Ladislava 
Babuše, když naše mladší družstvo ve složení Horáček Jan, Malík 
Luděk, Hryzák Vít, Pastyřík Vojta a Ganzarčík Jan obsadilo krásné 
druhé místo. Proto toto družstvo postupuje do druhého kola a 18. 
března bude bojovat o medaile. Budeme jim všichni držet palce 
ať se jim podaří nějaké získat.
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Vybráno z kroniky – rok 1934 
V měsíci únoru napadlo velké množství sněhu. Na jeho úklid 
použito 10 nezaměstnaných za 300 Kč.

Rozpočet na r. 1934:
Potřeba:    317 985 Kč
Úhrada:    223 318 Kč
Schodek:     94 667 Kč se uhradí 86%   
   přirážkami k dani činž. = 39 493 Kč
250% přirážkami k dani ostat =  63 825 Kč
výpůjčkou   120 000 Kč

Mimořádný rozpočet 320 000 Kč uhrazen bude výpůjčkou, z níž 
300 000 Kč je určeno na stavbu nové školy. Dne 14. IV. zřízeno 
bylo v čp. 388 velitelství četnické stanice. Před jejím zřízením byla 
krátkou dobu četnická stanice Kbely – letiště, která od 1. IV. 1937 
přemístěna do Ruzyně i s civilní správou letiště. V době otevření 
byl obvod stanice 12,926 km2 s 784 domy a 9387 obyvateli. Do 
obvodu patří Letňany. Prvním velitelem byl Em. Dittrich do 28. 
VI. 1936.
Dne 15. V. otevřel sportovní klub AFK – Kbely pod patronátem 
obec. rady nové hřiště.
Dne 26. V. odeslán byl ze slavnostní schůze obec. zastupitelstva 
k volbě p. presidenta T. G. Masaryka pozdravný dopis. 
Až dosud byla obec bez kancelářské síly. Poněvadž obyvatelstva 
přibývalo, byl přijat na základě inserátu v Národní politice za 
účetního Miloslav Tománek s roč. služným 9 600 Kč. O místo se 
ucházelo 53 žadatelů z celých Čech. Nebyla snad nezaměstnanost 
a proletarisace v řadách duševních pracovníků tehdy ještě větší 
než mezi dělnictvem? 
Obecní zastupitelstvo zamítlo zříditi při nové měšťanské škole, 
zřízené 1932, jednoroční učební kurs, mezi lidem zvaný „IV. měš-
ťanka“, neboť jeho vydržování (osobní a věcný náklad) zatížilo by 
obec částkou 22 500 Kč. A tak chodili žáci dále do kursu při měšť. 
škole do Vysočan. Dne 25. VIII. konala MRO (místní rada osvě-

tová) v sále sokolovny přednášku se světelnými obrazy o obraně 
obyvatelstva před leteckými a plynovými útoky. Kdo tušil tehdy, 
že blízko je nová válka světová? Nebylo to známo už vedoucím 
osobnostem z politického světa? Nebylo mezi nimi dosti dobré 
vůle zanechati politického rozeštvávání lidu? Nebylo povinnosti 
vedoucích semknouti národ, činit přípravy odrazit Mnichov a zábor 
našich zemí? 
Dne 13. X. uctěna povstáním ve smuteční schůzi obec. zastupi-
telstva památka zavražděného jugosláv. krále Alexandra a franc. 
ministra zahranič, věcí Barthoua. 
Dokončeno jednání s ministerstvem pošt a telegr. v Praze. Obec 
přispěje na zřízení kanceláře pošt. úřadu částkou 2 500 Kč. Elektr. 
podniky hl. m. Prahy žádaly již v r. 1930 a nyní znovu urgují, 
zda jsou v obci přijatelné podmínky na zesílení elektr. sítě, t.j. 
zřízení druhé transformační stanice, kterou by postavili za 6 000 
Kč. Současně předkládají rozpočet na rozšíření elektrovodní sítě 
v kolonii Nouzov v částce 18 141,50 Kč na vlastní žádost majitelů 
domků. Obec Kbely postaví stanici ve své režii nákladem polovič-
ním a náklad na kabel 32 000 Kč uhradí do 3 let. Náklad na rozšíření 
sítě v Nouzově zaplatí majitelé domků přímo PEP. 
Dne 13. X. Na zakoupení brambor pro nezaměstnané dostala obec 
od okr. úřadu Praha 3 000 Kč. Nakoupeny za kursovní cenu I q za 
28 Kč u rol. Suchého. Pro obec. úřad zavedena byla telefonní linka 

nákladem 1 800 Kč. 
Sousední obec Satalice vybídla 
naši obec k účasti na stavbě 
skupinového vodovodu. Obec. 
zastupitelstvo je si vědomo toho, 
že z nedostatku vody vyhýbá se 
průmysl zdejší obci a že vodo-
vod byl by pro obec rentabilní. 
Jelikož má však vojenská správa 
vodovod svůj, usneseno proza-
tím přistoupiti k návrhu Satalic 
na hydrogeologický výzkum 
a zjištění pramene na útraty státu 
žádostí na ministerstvo veřej, 
prací. 
Dne 23. XII.  usmrcen byl 
štkpt Vád. Vavroň z voj. letiště 
Milovice. Najel svým osob. 
autem na spuštěné a osvětlené 
železniční závory u zastávky 
Kbel, přerazil je a byl zachycen 
lokomotivou.

SezNet
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BŘEZEN

Čt 16. 3. od 20:30 WABI DANĚK 

 Koncert Country Radia 89.5 FM 

 Vstupné v předprodeji 89,50 Kč, na místě 110 Kč 

Pá 17. 3. od 20:00 HASIČSKÝ BÁL 

 Tombola, hraje sk. Kosí bratři. Vstupné 120 Kč. 

 Předprodej v Lidovém domě a v drogerii Dvořák 

So 18. 3. od 14:00 PLUTO NASH 

 (promítání pro děti). Americká akční komedie, hrají: Eddie 
Murphy, Randy Quaid, Rosario Dawson…. Režie: Ron 
Underwood, 95 min., 2002) Vstup Zdarma 

So 18. 3. od 21:30 

 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET. 

 DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun. 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč

Út 21.3. od 20:30 

 HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU 

 (Třetí díl americké ságy o čarodějnickém učni s Danielem 
Redcliffem v hlavní roli, 150 min.). Vstup zdarma 

Čt 23. 3. od 20:30 FLERET 

 Koncert Country Radia 

 Vstupné v předprodeji: 125 Kč, na místě 150 Kč 

Pá 24. 3. od 20:30 VÍTKOVO KVARTETO 

 Rock koncert Fernet Stock Jasoň & Drsoň. 

 Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 60 Kč, po koncertě 
ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ 

 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč. 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč

So 25. 3. od 14:00 SCOOBY DOO A MEXICKÁ PŘÍŠERA (pro-
mítání pro děti). (Americký animovaný film. Režie: William 
Hanna, Joseph Barbera, 72 min.) 

So 25. 3. od 21:30 

 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 

 DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun. 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 

Út 28.3. od 20:30 ACE VENTURA – ZVÍŘECÍ DETEKTIV

 (Americká komedie s Jimem Carreym v hlavní roli, 87 min.). 
Vstup zdarma 

Čt 30. 3. od 20:30 ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA 

 15 LET OD ZALOŽENÍ KAPELY. Koncert Country Radia. 
Vstupné v předprodeji: 160 Kč, na místě 195 Kč 

Pá 31. 3. od 20:30 RAMMSTEIN MEMBER´S CLUB 

 Rock koncert. Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 60 Kč, 
po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ DJ Pavel 
Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč. 

Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč

DUBEN

So 1. 4. od 21:30 
 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 
 DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun. Ženy 

a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Út 4. 4. od 16:30 POLÁRNÍ EXPRES 
 (Americký animovaný, film, hrají: T. Hanks, E. Deezen a další. 

Režie: Robert Zemeckis, 96 min., 2004). Vstup zdarma 
 a od 18:30 MATRIX REVOLUTIONS 
(Závěrečná část americké sci-fi trilogie s Keanu Reevesem v hlavní 

roli, 128 min.) 
 Vstup zdarma 
Čt 6. 4. od 20:30 FEŠÁCI 
 Koncert Country Radia 
 Vstupné v předprodeji 185 Kč, na místě 220 Kč 
Pá 7. 4. od 20:30 Účinkující budou oznámeni později 
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ 
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč 
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 
So 8. 4. od 21:30
 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 
 DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Út 11. 4. od 16:30 KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU 
 (Americká pohádka, hrají: Johny Deep, Noah Tailor a další, 

115 min. 2005). 
 Vstup zdarma 
 a od 18:30 AUSTIN POWERS – GOLDMEBER 
 (Americká komedie s Mikem Myersem a Beyonce Knowles 

v hlavních rolích, 94 min.). 
 Vstup zdarma
Čt 13. 4. od 20:30 JIŘÍ SCHMITZER 
 Koncert Country Radia 
 Vstupné v předprodeji: 89,5 Kč, na místě 110 Kč 
Pá 14. 4. od 20:30 VELIKONOČNÍ JIŽANSKÁ NOC 
 Festival jižanského rocku a blues rocku
 Vstupné v předprodeji 185 Kč, na místě 220 Kč po koncertě 
 ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ DJ Pavel Malúš (Radio 

BEAT) 
So 15. 4. od 21:30 
 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 
 DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Út 18. 4. od 17:30 MASKA JUNIOR 
 (Americká rodiná komedie, hrají: Jamie Kennedy, Alan 

Cumming. 
 Režie: Lawrence Gutterman, 92 min. 2005.
 Vstup zdarma 
 a od 18:30 BATMAN A ROBIN 
 (Třetí díl americké fantasy ságy s Arnoldem Schwarzeneggerem, 

Georgem Cloonym, Umou Thurman, Chrissem O´Donnelem 
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ELEKTRIKÁŘSKÉ  PRÁCE
Rekonstrukce, opravy a údržba domovních elektroinstalací

 BYTOVÁ  JÁDRA
Kompletní řešení na klíč

      KUCHYNĚ
Příprava instalací dle požadavků kuchyňských studií,
 včetně obkladů a dlažeb

SVOBODA  a  NEJTEK
   283 931 344                           283 932 219
   603 801 377                           604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

a Alicií Silverstone v hlavních rolích, 130 min.). Vstup zdar-
ma 

Čt 20. 4. od 20:30 JANOUŠEK – SAMSON – REDL 
 Koncert Country Radia. 
 Vstupné v předprodeji: 235 Kč, na místě 285 Kč 
Pá 21. 4. od 20:30 GREEN SMATROLL 
 Ska koncert. Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 60 Kč 
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ 
 DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč 
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 
So 22. 4. od 20:30 
 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 
 DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Út 25. 4. od 16:30 JACK FROST 
 (Americký pohádkový příběh, hrají: Preston Kelly, Addy Mark 

a další. Režie: Rabin Trevor, 97 min. 2005). Vstup zdarma 
 a od 18:30 BLBÝ A JEŠTĚ BLBĚJŠÍ 
 (Americká komedie s Jimem Carreym a Jeffem Danielsem 

v hlavních rolích, 106 min.). Vstup zdarma 
Čt 27. 4. od 20:30 HOP TROP + SAMSON A JEHO PARTA 
 Koncert Country Radia 
 Vstupné v předprodeji: 125 Kč, na místě 150 Kč 
Pá 28. 4. od 20:30 NIGHTWISH REVIVAL 
 Rock koncert. Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 60 Kč 
 po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ 
 DJ Pavel Malúš (Radio Beat), půlnoční soutěž o 1.000 Kč 
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
So 29. 4. od 21:30 
 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 
 DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
 Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč

Na KVĚTEN připravujeme: 

Út 2. 5. od 16:30 CATWOMAN 
 (Americký dobrodružný film, hrají: Halle Berry, Benjamin 

Bratt. 
 Režie: Pitof, 100 min.). Vstup zdarma 
 a od 18:30 BLADE 2 
 (Druhý díl kultovního amerického akčního hororu s Wesley 

Snipesem v hlavní roli, 116 min.). Vstup zdarma 
Čt 4. 5. od 20:30 SPIRITUÁL KVINTET 
 Koncert Country Radia 
 Vstupné v předprodeji 175 Kč, na místě 210 Kč 
Pá 5. 5. od 20:15 ČESKO – LOTYŠSKO 
 Velkoplošná projekce hokejového zápasu. 
 Vstup zdarma. Po skončení hokeje: 
 ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ 
 DJ Pavel Malúš (Radio Beat), půlnoční soutěž o 1.000 Kč Ženy 

a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč
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Říjen se zapsal zlatým písmem do televizní 
historie

Událostí číslo jedna nejen října, ale celého roku, se stalo za-
hájení řádného pozemního digitálního vysílání v pravé poledne 
21. října 2005.
Když si roku 1962 naše rodina pořídila jako první v obci televizní 
přijímač, chodila se na něj divat takřka celá vesnice. Od té doby 
se udála, tak jako i v jiných oblastech techniky spousta změn. Ve 
Kbeláku číslo jedna jsme Vám přinesli informace o tom, co je to 
digitální vysílání, co je k jejímu sledování zapotřebí a na jakých 
kanálech se dá sledovat. V tomto čísle se podíváme na to, k jakým 
změnám od té doby došlo, co všechno digitální televize umí a kde 
a na čem se dá přijímat.
Od 9. února se dočkali řádného digitálního vysílání po divácích 
v Praze a středních Čechách také lidé na Brněnsku a Ostravsku. 

V současné době je v provozu:

Multiplex A . Vysílání v oblastech Praha, Brno, Ostrava
Televize: ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, TV Nova
Rádio: ČRo 1, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo D-dur, ČRo 
Rádio Česko, ČRo Leonardo, Radio Wave, Frekvence1
Umístění vysílače v Praze (kanál 25): Praha Cukrák, Praha 3 
– Žižkov
Pilotní projekt Czech Digital Group - Multiplex B. Vysílání 
v oblasti Praha: Prima TV Prima, TOP TV, Óčko, 24cz
Rádio: Rádio Proglas, Evropa 2, Classic FM
Vysílače (kanál 46): Strahov, Ládví, Zelený Pruh
Pilotní projekt Českého Telecomu - Multiplex C. Vysílání 
v oblastech Praha a Brno: Test 1, Test2, TV Hry
Vysílače (kanál 64): Praha-Olšanská, Praha-Novodvorská, 
Praha-Petřiny, Praha-Václavská
Jak z uvedeného seznamu vyplývá, šířka pásma (vysílací místa) 
je značná (25-64 kanál), pokud však použijete širokopásmovou 
anténu, takzvané “síto”, chytnete v Praze i okolí všechny programy 
a stanice. Použijete-li pokojovou anténu příjem bude o hodně horší. 
Síťová anténa Vás přije na 300,- Kč bez zesilovače (se zesilovačem 
na 500,- Kč), plus něco za kabely. Zakoupit lze na Proseku v OBI 
a nebo OKAY. Kvalitní pokojová anténa Hama 36 dB šířka pásma 
47-862 MHz Vás přijde asi na 500,- Kč. 
Pro skupinový příjem, například rozvod v panelových domech, 
je pro přímý rozvod digitálního signálu, nutná kompletní výměna 
rozvodů, cena je cca 2 200,- Kč za byt. Pro rozvod skupinovým 
přijímačem je cena tohoto přijímače 47 300,- Kč včetně montáže. 
Laicky řečeno, na půdu se umístní krabička za 50 tisíc korun a od 
této krabičky se natáhnou kabely přímo do jednotlivých televizorů. 
Cena kabelu na jeden byt je cca 2 200,- Kč.
O další digitální vysílání pro stanici Z1 se uchází slovenská 
zpravodajská stanice TA3, jejíž majitel je finanční skupina J&T. 
Od února tedy Česká televize vysílá celkem čtyři televizní pro-
gramy a v budoucnu se jejich počet ještě zvýší až na šest. Svůj 
nový sportovní kanál spustila 9. února, tedy den před zahájením 
Zimních olympijských her v Turíně. Sportovní kanál je druhý, 
který Česká televize spustila jako součást příprav na nastupující 
digitální vysílání. Prvním takovým programem byla zpravodajská 
stanice ČT 24, kterou televize odstartovala počátkem května 2005. 
Přenosy z olympijských her v Turíně jsme mohli sledovat nejen 

na sportovním kanále, ale také na ČT2, jak tomu bývalo dosud. 
To divákovi přineslo větší množství přenosů, a to i ze sportovních 
odvětví, které běžně televize nevysílala. 
V Praze a středních Čechách se začalo též testovat digitální tele-
vizní vysílání do mobilních přijímačů. Systém označovaný jako 
DMB umožňuje přijímat audio, video i data přes mobilní telefony 
a přenosné malé TV přijímače vhodné například do auta. Systém by 
tak měl v budoucnu nabízet podobné služby jako jiná technologie 
DVB-H, označovaná jako televize do mobilu. Digitální rozhlasové 
a televizní vysílání do mobilních přístrojů má lidem přinést mno-
hem kvalitnější obraz ve chvíli, kdy sledují program za pohybu, 
například v autě. Nutností pro příjem digitálního rozhlasového 
vysílání DAB a televizního vysílání DMB jsou speciální rádia, 
rádiobudíky, walkmeny s tunery či mobilní TV přístroje. Ty se však 
na českém trhu zatím nevyskytují. Kdy by mohlo začít komerční 
vysílání DAB a DMB se zatím nedá uvést a záleží to i na přístupu 
regulačních úřadů. 
I přes zhruba pětiletý testovací provoz, se však stále nepodařilo 
vyřešit všechny problémy, a tak se například elektronický program 
(EPG) zatím musí obejít bez diakritiky. V první fázi také nepůjde 
vícekanálový zvuk a formát 16:9. I když je v plánech EU vypnout 
analogové vysílání až v následujícím desetiletí, dá se podle účast-
níků diskuze očekávat, že to nakonec bude dříve. Oficiálně se 
zatím sice stále hovoří o období let 2008 - 2012, ovšem objevují 
se úvahy, že by Evropská komise mohla tento termín posunout 
na dřívější dobu. Pokud bude rozvoj ostrého digitálního vysílání 
provázet stejná váhavost jako vysílání experimentální, může se 
stát, že bude vypnuto analogové vysílání bez náhrady.

Digitální televize umí víc, než si myslíte 

Příjem digitální televize však nemusí pro diváka znamenat pouhou 
pasivní konzumaci nabízených programů. Digitální televize je 
televize interaktivní. Díky nové aplikaci MHP navíc může divák 
na obrazovce sledovat plnohodnotné internetové zpravodajství, 
aniž by vlastnil počítač, účastnit se hlasování do nejrůznějších 
žebříčků, anket a hitparád, nakupovat ve virtuálních obchodech, 
riskovat v sázkové kanceláři, hrát hry nebo si třeba najít ukradené 
auto. K tomu všemu stačí dálkový ovladač, který se až na pár 
tlačítek neliší od toho dnešního k obyčejné televizi. Aby mohl 
divák využívat výše zmíněné aplikace, musí si pořídit set-top box 
s podporou MHP, označený příslušným logem. Tyto přístroje 
jsou již v ČR běžně dostupné ve specializovaných obchodech. 
Uživatelské rozhraní MHP je velmi přehledné a pro základní 
ovládání stačí pouze směrová tlačítka a potvrzující tlačítko OK 
na dálkovém ovladači. Podobu menu lze jednoduše měnit podle 
vkusu uživatele. Do budoucna se počítá s možností stahování 
takzvaných plug-inů, které přidají do set-top boxu další funkce 
a možnosti (například přístup na email apod.), které se pak v menu 
objeví. Mezi aplikace, které platforma MHP nabízí a které lze již 
v současné době využívat, patří hlasování. To nabízí hudební tele-
vize Óčko. Systém MHP samozřejmě ohlídá abyste neudělili hlas 
opakovaně. V budoucnosti se počítá s širším využitím této funkce 
pro hlasování i v závažnějších otázkách (nebudeme muset chodit do 
volebních místností?). Už se nemusíte připojovat k internetu abyste 
se podívali, co se právě událo. Stačí zapnout televizi a vybrat si 

Technika
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zprávy, které vás zajímají. Zprávy jsou přenášeny ve formátu XML 
a k listování obsahem opět postačí pouze šipky a tlačítko OK na 
dálce. XML (Extensible Markup Language) je textový formát pro 
elektronickou publikaci a výměnu informací. MHP set-top boxy 
jsou vybaveny prohlížečem naprogramovaným v jazyce XHTML, 
který má striktně daná pravidla zadávání jednotlivých příkazů. 
Díky tomu je celý systém jednodušší a levnější než například běžné 
webové prohlížeče typu Explorer nebo Firefox používané na PC. 
Takzvaný zpravodajský Ticker (zjednodušeně zprávy) je proužek 
s rolujícími informacemi, podobný tomu, jaký známe například 
ze zpravodajského kanálu ČT 24 nebo z vysílání reality show Big 
Brother, kdy v něm běží SMS od diváků. Zobrazované informace 
lze jednoduše filtrovat a nechat si posílat pouze takové, které di-
váka opravdu zajímají. Text lze také kdykoliv zastavit, případně 
měnit styl jeho zobrazování. Prostřednictvím zásuvných modulů 
do set-top boxu (podobně jako u kódovaného satelitního vysílání) 
si bude moci klient předplatit neveřejné informace z vybraných 
zpravodajských kanceláří. Zpravodajský ticker bývá také někdy 
nazýván Superteletext první generace.V rámci MHP je spuštěna 
služba umožňující klientům vyhledat přes televizi odcizené vozidlo. 
Do předpřipraveného formuláře stačí zadat část poznávací značky, 
čísla motoru nebo podvozku a systém vyhledá všechny odpovídající 
auta v databázi Policie ČR. Zadávání probíhá přes dálkové ovládání 
podobně jako psaní SMS zpráv. Ministerstvo vnitra bude využívat 
MHP ke zveřejňování informací o hledaných osobách. Systém též 
nabízí i zábavné hříčky, které potěší především děti. Od zábavných 
prográmků nelze samozřejmě očekávat kvalitu srovnatelnou s hrami 
na PC, ale vyplnit mezeru v nezáživném televizním programu jistě 
dovedou. Takzvaný home shopping (nakupování z obrazovky) je 
hudbou nedaleké budoucnosti, stejně jako home banking (ovládání 
účtu z domova). Chystá se VoD (Video on Demand), neboli filmy 
na vyžádání vysílané s posunutými začátky což znamená, že divák 
může shlédnout film ve stanoveném časovém rozvrhu od začátku. 
Telecom již letos počítá i se zpřístupněním služby Starzone což 
je obdoba právě VoD. Podobně bude řešena i služba AoD (Audio 
on Demand), tedy hudba na vyžádání. Pro mnoho uživatelů bude 
jistě zajímavý přístup k emailu nebo internetové telefonování 
(Voice over IP – VoIP). Chystá se i digitální chat. Telecom také 
počítá se službou umožňující naprogramování nahrávání vybraného 
programu přes mobilní telefon.

SezNet

Reklamy

Prádelna Amálka
- Praní -

- Mandlování -
- Žehlení -
- Čistírna -

- Čistírna peří -
- Napínání deček -

- Opravy obuvi -
- Půjčování vysavačů -

na praní koberců 
Vrchlabská 77/13

Praha 9, Kbely
telefon: +420 777 231 402

Po-Čt 10:30 - 16:30
Pátek 10:00 - 13:00

VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB, 
UŠETŘÍTE SVŮJ ČAS A NÁMAHU!

PRODEJ MATERIÁLU PRO 
HROMOSVODY 

A 
UZEMNĚNÍ BUDOV

Prodejna: Vitíkova ul. 
197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: 222 243 162
fax: 222 243 163
www.hromo.cz

Zednické a obkladačské práce
Jaroslav Vojtíšek

Holenická 43, 197 00 Praha 9 - Kbely
mobil: 603 542 567

e-mail: jaroslav.vojtisek@centrum.cz
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Ceny a podmínky plošné inzerce 
Text či obrázek (nejlépe v elektronické podobě .pdf, .jpg, .bmp, .gif) k umístění na :
1 celou stranu  A4 1 000,- Kč + 19 % DPH = 1 190,- Kč za zveřejnění v jednom čísle,
½  strany A4 550,- Kč + 19 % DPH = 655,- Kč za zveřejnění v jednom čísle,
¼  strany A4 300,- Kč + 19 % DPH = 357,- Kč za zveřejnění v jednom čísle,
1/8 strany A4 200,- Kč + 19 % DPH = 238,- Kč za zveřejnění v jednom čísle.
V případě požadavku barevného zpracování, činí příplatek za celou stranu 100% a za dělené strany pak 50 % (tj. 2 380,-; 983,-; 536,-; 
357,- vč. DPH). Podmínkou umístění barevného inzerátu, je zaplnění minimálně celé A4 strany barevnými inzeráty.
Pokud si inzerent předplatí inzerci na celý rok (tj. 6 čísel) poskytne se mu sleva 10 %, při předplacení  na půl roku je sleva 5 %.

Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, plošně do velikosti 1/16  ze strany A4 za 170,- Kč včetně DPH. V případě nekomerční inzerce, je možné 
požádat o slevu až 50 %.

Příjem inzerce
Podatelna, nebo Ivana Šestáková, ved. kanceláře starosty, 1. patro, kancelář č. 105, elektronicky : ivana.sestakova@kbely.mepnet.cz 
nebo tomas.bursik@kbely.mepnet.cz.
Uvádějte prosím přesně své kontakty a identifikace firmy jinak nebude moci být inzerát zveřejněn.

27. 2. 2006


