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Pohádková olympiáda 2008
Jménem organizátorů dětského dne ve Kbelích s názvem Pohádková 
olympiáda 2008 pořádaného Úřadem městské části Praha 19 kona-
ného dne 30. 5. děkujeme firmám a organizacím:
• Rossy servis, a .s.
• Poštovní spořitelna, a. s.
• Partner CZECH, s. r. o. – velkoobchod papírem a kance-

lářskými potřebami
• Zásobování kanceláří, s. r. o.
• restaurace DELTA
• místní sdružení ODS Kbely
• restaurace na hřišti
za jejich sponzorské dary, kterými napomohli k zajištění odměn 
pro jeho malé účastníky, a ke zdárnému průběhu celé akce, jež se 
setkala s velkým zájmem malých i velkých občanů Kbel a blízkého 
okolí. 

Úřad městské části Praha 19 zorganizoval program pro děti, tento-
kráte s námětem pohádkových olympijských her. Odpoledne pod 
zářivým sluníčkem počal na fotbalovém hřišti SPARTAK Kbely 
souboj všech závodníků různých věkových kategorií. Děti soutěžily 
u „Večerníčka“ jízdou na koloběžkách, u Popelky mohly pomoci 
přebraný hrách s čočkou rychle přemístit překážkovou dráhou 
do cíle, se silným Shrekem se přetahovalo lano, dále se zkoušela 
chůze poslepu v doprovodu Bílé paní, s čerticí si děti vyzkoušely 
skákání v pytli do dálky nebo běh ve dvou se svázanýma nohama. 
Neméně zajímavé byly soutěže u vodnice, u pirátů či v perníkové 
chaloupce. V průběhu těchto soutěží děti dostávaly různé sladké 
odměny a v momentě, kdy si závodníci sehnali razítka ze všech 
pohádkových stanovišť, mohli si vybrat další pěkné ceny u hlavního 
stánku, spolu se sponzorským buřtíkem a limonádou. 

Sportovní hry ukončilo představení malých tanečníků z MŠ Letců, 
na které navazovalo vystoupení country skupiny JAM BAND. 
V průběhu celého odpoledne se soutěží zúčastnilo více jak 300 dětí 
(v cca 14 disciplínách) za doprovodu svých rodičů a prarodičů. 
Doufáme, že se nám příští rok opět podaří zorganizovat stejně 

úspěšně i další ročník této oblíbené akce. 
Přejeme všem školákům prima start do 
nového školního roku a co nejrychlejší 
uplynutí času zbývajícího do dalších 
prázdnin. 

Šárka Egrtová 
odbor kanceláře starosty
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3Zprávy MČ

Úpravu regulovaného nájemného dle zá-
kona téměř každý bez rozdílů vnímá jako 
jeho zvýšení, přestože se zejména v Praze 
jedná o nápravu pozůstatků pokřivenosti 
socialistické neekonomiky. To by však bylo 
na jinou úvahu. Chci se věnovat tomu, co 
chápe každý – vlastním financím. Je celkem 
pochopitelné, že v souhrnu dalších okolnos-
tí není nikdo rád, pokud se mu jakýmkoli 
způsobem zvyšují životní náklady. Proto je 
tu vypracovaný systém sociální sítě, který 
vypomůže tzv. sociálně slabým, ať jde již 
o důchodce, samoživitelky, nezaměstnané 
či osoby s nízkými příjmy. Pokud tedy vaše 
životní náklady spojené s bydlením, tzn. 
veškeré náklady jako nájemné, topení, plyn, 
elektřinu, vodné a stočné a odvoz odpadu, 
vám neponechají určité životní minimum 
(např. pro důchodce-jednotlivce 3126,- Kč) 
či vůbec neumožňují hradit tyto náklady, 

bez váhání navštivte náš odbor sociálních 
věcí. Pomoc s pokrytím nutných životních 
nákladů, např. v oblasti bydlení řeší dvě 
dávky, a to příspěvek na bydlení a v systé-
mu posuzování tzv. hmotné nouze doplatek 
na bydlení. Je proto možné posuzovat 
momentální situaci z pohledu obou těchto 
příspěvků, jelikož každý zvažuje trochu 
jiná kritéria. V každém případě je potřebné 
shromáždit a doložit jak výši příjmů, tak 
i hodnotu nákladů. V případě rodiny nebo 
manželů buďte připraveni na posuzování 
příjmů a výdajů celé rodiny, partnera, 
popř. společně žijících vnuků nebo dětí. 
Nebojte se však o svá práva hlásit. Vždyť 
osudy života jsou různé – dnes můžete 
být spolu se svými nejbližšími finančně 
soběstační, ale časem se vše může změnit. 
Pracovnice sociálního odboru vám žádost 
posoudí pokaždé, kdy budete mít potřebu 

svoji životní situaci řešit, anebo přijdou i na 
další možné varianty dávek, které odpoví-
dají vaší momentální „nouzi“ či vás zajistí 
opakovanými dávkami.
V loňském roce vyplatila naše MČ Praha 19 
cca 10 občanům doplatek bydlení v celkové 
výši 36 tis. Kč v rámci dávek v hmotné 
nouzi a téměř 30 občanům příspěvek na 
bydlení v hodnotě 55 tis. Kč v rámci stát-
ních sociálních příspěvků.
A na koho se můžete obracet:
Paní Helena Šárková posoudí vaši životní 
situaci z pohledu dávek v hmotné nouzi 
(tj. doplatek na bydlení), klienty pro příspě-
vek na bydlení mají pracovnice státních so-
ciálních dávek tak, jak je zvykem, rozděleny 
dle počátečního písmene vašeho příjmení.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Nájemné po 1. lednu 2009 z pohledu sociálního

Zprávy z Rady MČ Praha 19
Rekonstrukce komunikace Toužimská spolu s křižovatkou 
Semilská byla velmi sledovanou stavbou, a to jak ze strany úřadu, 
tak i ze strany veřejnosti. V této rubrice nepřísluší polemika ani 
soudy „kdo měl pravdu“, patří sem však konstatování, že záměr 
se zdařil a od soboty 30. 8. byla plně obnovena doprava v původní 
trase. Stavební řízení spolu s dalším potřebným schvalovacím 
procesem probíhá ve věci instalace světelné signalizace. Toto 
řízení má trochu více komplikovanější proces a jde i mimo sféru 
našeho úředního vlivu.
Od již zmíněné poslední srpnové soboty byla spuštěna úprava 
jízdních řádů MHD a vedení tras některých autobusů. Linka 185 
zůstává na své trase a končí u Leteckých opraven. 186 byla 
posílena ve špičce na 7,5 minuty a nejdelší interval je 20 min. 
v sedle v neděli. Autobus č. 280 byl zrušen, avšak nahrazen no-
vou příměstskou linkou č. 302, která pokračuje ze Zamašské do 
Ctěnic, Vinoře a končí v Přezleticích. Nutno podotknout, že tato 
linka má i v sedle max. interval 30 min. a o víkendu vás obslouží 
každou hodinu. Nejen obyvatele v okolí Pod Nouzovem, ale i ty, 
kteří cestují do Globusu v Čakovicích, určitě potěšilo, že nebyla 
zrušena linka 202. Tato navíc končí v Jilemnické, takže pohodlí 
pro kbeláky je zaručeno. Jízdní řád 259 byl přizpůsoben tak, aby 
docházelo k prokladům a k návaznosti na další spoje. Toto souvisí 
i s linkou 375. Noční autobusy – 513 nyní vyjíždí z Palmovky, 
pokračuje trasou přes Letňany do Jilemnické a končí ve Vinoři. 
Dalším nočním autobusem je linka 603, která také jede z Palmovky, 
avšak pokračuje přes  Satalice do Brandýsa n L.
Další krok byl učiněn ve věci cyklostezky při Mladoboleslavské 
u majáku, kdy majitel daroval městské části potřebnou část 
pozemku.
Městská část nesouhlasila s navýšením koeficientů výškové 
zástavby u plánované výstavby mezi ulicemi Hůlkova a Mlado-
boleslavská.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby hasičské zbrojnice, 
která bude součástí zástavby v centru Kbel při ulici Vrchlabské.

Rada opětovně potvrdila MHMP záměr zřízení sběrného 
dvora v lokalitě u areálu velkoškolky směr na Vinoř při ulici 
Mladoboleslavská.
Souhlasila se zřízením věcného břemene za účelem položení 
optokabelů veřejné telekomunikační sítě do pozemků v ulicích 
Jilemnická, Semilská, Železnobrodská, Vrchlabská a Mladobo-
leslavská.
Byla navštívena firma zabývající se měřením hlučnosti na letišti 
Praha Ruzyně s cílem zjištění možnosti využití pro Kbely. V této 
souvislosti a s ohledem na dopravní zatížení některých komunikací 
zaslala městská část vyjádření a připomínky k Akčnímu plánu 
snižování hluku aglomerace Praha 2008.
Pan starosta opětovně zaslal dopis ministryni obrany Vlastě 
Parkanové týkající se znepokojení ohledně neustálého tlaku na 
zvyšování aktivit na kbelském letišti.
Byla dokončena realizace komplexní úpravy zvukové techniky 
v sále Lidového domu, současně byly provedeny i některé stavební 
úpravy s tím související. 
Rada rozhodla, že v rámci zlepšení zabezpečení čistoty na zastáv-
kách veřejné dopravy bude provádět údržbu městská část, a to za 
úhradu od DP.
Rada v souladu s novelou živnostenského zákona vyslovila ne-
souhlas s vydáváním souhlasu s umístěním místa podnikání 
v sídle úřadu pro fyzické osoby s bydlištěm na adrese úřadu (tzv. 
„legální bezdomovci“).
Kancelář starosty a tajemník již činí kroky k technickému zajiš-
tění voleb do senátu, které se uskuteční 17. a 18. října v prvém 
kole a 24. a 25. 10. v kole druhém. Sídla volebních okrsků jsou 
tradiční – Základní škola Albrechtická, Dům seniorů (vchod z ulice 
Krnská), Aeroklub Hůlkova a jediná změna bude v Lidovém domě, 
kde se bude vcházet do dvou volebních okrsků obřadní síní. Seznam 
čísel popisných spadajících do příslušného volebního okrsku vám 
přinášíme v tomto Kbeláku, dále jsou uvedeny na našich webových 
stránkách a pochopitelně i ve vývěskách.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Bioodpad 2008
Podzimní harmonogram svozu
Kontejner bude přistaven vždy v neděli ve 13 hodin 
a odvezen po naplnění (cca v 16 hodin).
ŘÍJEN

5. 10. Sojovická (u Husova parku)

12. 10. Hůlkova

19. 10. Železnobrodská × Libichovská

26. 10. zahrádky u PALu

LISTOPAD

16. 11. Nymburská × Mladějovská 

23. 11. Benecká × Hanušova

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.

Informace odboru

Tepelné hospodářství MČ Praha 19
Aktuální informace
Majitel tepelného zařízení:  MČ Praha 19
Provozovatel:    MČ Praha 19
Hlášení havárií:    724 264 963
Energetický regulační úřad jako příslušný správní orgán v souladu 
s platnými předpisy vydal Městské části Praha 19 licenci k rozvodu 
tepla, a tím se Městská část Praha 19 stala dnem 1. 8. 2008 vaším 
dodavatelem tepla a TUV. Odpovědným zástupcem je ing. Josef 
Skřivan a dále byla smluvně dohodnuta firma Jaroslav Řezáč, která 
bude provádět servisní činnost a odstraňovat případné poruchy. 
Všechny výměníkové stanice byly řádně označeny novým pro-
vozovatelem a dále je zde uveden telefon pro hlášení případných 
poruch a havárií.  V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se 
ceny tepla, provozu výměníkových stanic, vyúčtovaní a záloho-
vých plateb můžete kontaktovat ing. Josefa Skřivana v budově 
ÚMČ Praha 19, 2. patro, kancelář č. 224, telefon 284 080 871, 
e-mail Josef.Skrivan@kbely.mepnet.cz, a to každou středu od 8.00 
do 14.00 hodin. 
Pro případ poruchy dodávky tepla a TUV nebo pro případ havárie 
uvádím kontaktní telefony: 
• vedoucí OMIBNH ing. L. Tejrovský – tel. 775 590 150 
• servisní firma Jaroslav Řezáč – tel. 724 264 963
V odůvodněných případech lze o poruchách nebo haváriích infor-
movat kdykoliv. 

Ing. Lubomír Tejrovský 
vedoucí odboru majetku, investic, 

bytového a nebytového hospodářství

Rekonstrukce komunikace 
Semilská, Toužimská

na magistrátu sehnat příslib financování a bylo zahájeno stavební 
řízení, které od zadání po realizaci trvá min. 9 měsíců. Z těchto 
důvodů bylo přikročeno k uložení chrániček a napájecího kabelu, 
aby při realizaci světelné signalizace byly výkopové práce co 
nejmenší. V době uzavírky se nám podařilo zajistit záruční opravu 
zpomalovacího prahu v křižovatce Toužimská × Pelnářova u ško-
ly. Z těchto důvodů byla ještě krátkodobá uzávěra komunikace 
Toužimská od Leteckých opraven. To si vyžádalo objízdnou trasu 
po komunikacích Hrušovická, Mohelnická a Svijanská. Bohužel, 
některý snaživý občan tuto objížďku nemohl vydýchat a během tří 
dnů několikrát otočil dopravní značení, takže docházelo ke koliz-
ním situacím. Svým nezodpovědným jednáním naplnil trestný čin 
veřejného ohrožení. Tímto bych chtěl dotyčného občana požádat, 
aby se nad svým jednáním zamyslel, a je jenom štěstí, že nedošlo 
k dopravní nehodě. Při této krátkodobé uzávěře byla též dojednána 
oprava vymačkané komunikace Toužimská před školou v rozsa-
hu 6 m2. Do napjatého termínu dokončení přišla rána v podobě 
úniku plynu v křižovatce, přičemž bylo zjištěno prorezlé potrubí 
v důsledku bludných proudů. Únik nebyl způsoben stavbou, jak 
někdo na stránkách úřadu rádoby informoval veřejnost, že dělníci 
ze stavby prorazili bagrem potrubí. Opravdu neprorazili. Přes velmi 
krátký termín, který byl smluvně uzavřen, byla komunikace dána do 
provozu v pátek 29. srpna v nočních hodinách. Tím byl umožněn 
provoz autobusů MHD od 30. srpna od ranního vyjíždění, kdy platí 
nové jízdní řády. K opatřením, aby byl obnoven provoz k tomuto 
datu, vedlo také to, že 1. září šly děti opět do školy. V průběhu 
prvního zářijového týdne byly dokončeny i všechny chodníky 
a čisté terénní úpravy. 
Tímto bych chtěl poděkovat občanům městské části Praha 19 
i návštěvníkům, kteří museli přes Kbely projíždět, za trpělivost 
a pochopení při ztížených podmínkách při průchodu a průjezdu 
inkriminovanou částí. Toto byla poslední velká rekonstrukce 
komunikací. V letošním roce nás ještě čeká rekonstrukce světelné 
signalizace křižovatky Mladoboleslavská – Hornopočernická 
a úprava oblouků této křižovatky. Rekonstrukce bude probíhat za 
plného provozu včetně MHD s uzavírkou vždy části potřebného 
jízdního pruhu. Tyto práce budou zahájeny v období září – říjen. 

OŽPD – Bílek

Poslední etapa rekonstrukce komunikací Kbely-střed byla fi-
nancována jako předchozí etapy Magistrátem hlavního města 
Prahy – odborem městského investora. Na základě vypsaného 
výběrového řízení odborem městského investora zvítězila firma 
EKIS, spol. s r. o., Náchodská 2421, Praha 9 – Horní Počernice. 
Doba výstavby byla stanovena na 55 dnů za cenu 18,8 mil. Kč bez 
DPH. Stavba obsahovala stavební úpravy místních komunikací 
Semilská a Toužimská včetně křižovatky v rozsahu výměny nos-
ných konstrukcí pojížděných částí veřejných komunikací a úprav 
komunikací pro pěší. V rámci provedených úprav byla rozšířena 
kapacita parkovacích ploch. Pro zvýšení bezpečnosti dopravy 
v centru naší městské části byl nahrazen gumový zpomalovací 
práh před poštou prahem stavebním s vytažením chodníku do 
pojížděné komunikace. Jako nedílnou součástí stavebních prací 
bylo vybudování nového kanalizačního řadu v ulici Toužimská 
přeložky inženýrských sítí (kabely PRE, kabely telefonní, kabely 
pro veřejné osvětlení). Bylo vybudováno nové veřejné osvětlení. 
Stavby bylo dále využito k pokládce optokabelů. Byla vybudována 
jedna nová vodovodní přípojka. Správce vodovodního řadu zrevi-
doval a případně vyměnil všechny uzávěry a hydranty. Revizi svého 
zařízení provedla Pražská teplárenská na teplovodu. V křižovatce 
Semilská × Toužimská byly uloženy chráničky pro kabely budoucí 
světelné signalizace. Na světelnou signalizaci běží v současné 
době na Magistrátu hl. m. Prahy stavební řízení a předpokládaná 
realizace osazení světelnou signalizací je jaro 2009. V době pří-
pravy stavby nebyly finanční prostředky na světelnou signalizaci. 
V průběhu stavby po dlouhých a složitých jednáních se podařilo 
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Oblast Kbel, Letňan a Satalic propojí nové komunikace

Velkoobjemové kontejnery 2008

Do konce roku by mělo město zahájit prv-
ní etapu výstavby nové páteřní komuni-
kace Toužimská – velké dopravní spojky, 
která propojí ulici Mladoboleslavskou 
v městské části Kbely s ulicí Veselskou 
v Letňanech. První část stavby, jež za-
hrnuje úsek mezi Mladoboleslavskou 
a tzv. starou Toužimskou, by mělo město 
dokončit do roku 2010. Praha následně 
vybuduje i komunikaci Budovatelskou. 
Ta povede směrem na Satalice. Obě po-
měrně náročné stavby nebudou omezovat 
místní obyvatele a výrazně zlepší doprav-
ní obslužnost v celé oblasti. 
„Výstavba nových komunikací je v této 
oblasti nezbytná. Z hlediska dopravní infra-
struktury je pro nás prioritou číslo jedna. 
Především ve Kbelích a Satalicích jezdí 
příliš mnoho aut. Již první etapa tak bude 
mít v těchto městských částech velký vliv na 

snížení dopravní zátěže a zlepšení životního 
prostředí,“ vysvětlil důvod výstavby ná-
městek pražského primátora Pavel Klega. 
Systém velkých dopravních spojek jako 
jsou Vysočanská radiála či Východní spojka 
by mělo město brzy doplnit o novou páteřní 
komunikaci Toužimskou. Její výstavbu roz-
dělilo do dvou etap. „Tyto novostavby jsou 
finančně velmi náročné. Vysoké náklady 
očekáváme zejména na výkupy pozemků, 
které z velké části vlastní fyzické osoby. 
Stavební povolení se tak projednává pro 
každou z etap samostatně,“ uvedl Pavel 
Klega. První etapa zahrnuje úsek od ulice 
Mladoboleslavské k tzv. staré Toužimské, 
což je komunikace spojující Kbely s Ča-
kovicemi. Město již požádalo o vydání 
stavebního povolení a připravuje vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
První část by měli stavaři zahájit do konce 

letošního roku a dokončit by ji mohli do 
roku 2010. Vše záleží na finanční situaci 
metropole. Město by za první etapu mělo ze 
svého rozpočtu zaplatit zhruba 120 milionů 
korun. Trasa druhé etapy je delší. Bude vol-
ně pokračovat od staré Toužimské a naváže 
na komunikaci v ulici Veselská. Náklady 
dosáhnou zhruba 250 milionů korun.
Od Mladoboleslavské chce město vybudo-
vat ještě jednu dopravní cestu, a to směrem 
na Satalice do ulice Budovatelská, která 
pak plynule přechází na Vysočanskou ra-
diálu. V současné době probíhá projekční 
příprava. 
„Budované komunikace jsou projektovány 
mimo stávající zástavbu městských částí 
Kbely, Čakovice, Letňany i Satalice, takže 
se obyvatelé nemusejí obávat žádných ome-
zení,“ ubezpečil náměstek Klega.

SezNet

Kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny nej-
později v 17 hodin.

ŘÍJEN 

  6. 10. Chotětovská × Toužimská

  6. 10. Nymburská × Semčická

13. 10. Nouzovské náměstí

13. 10. Xaverovská × Borovnická

20. 10. Katusická × Letců

27. 10. Sojovická u parku

27. 10. Semilská × Zamašská

LISTOPAD

  3. 11. Železnobrodská × Pelnářova

  3. 11. Hornopočernické garáže

10. 11. Dalešická × Svijanská

24. 11. Martinická × Žacléřská

PROSINEC

12. 12. Novákovo náměstí

12. 12. Dalovická × Mladoboleslavská

12. 12. Libichovská × Miletínská

29. 12. Krnská

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.

Termíny prázdnin ve školním roce 
2008/2009

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 
začalo ve všech základních školách, středních školách, zá-
kladních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 
1. září. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 
29. ledna 2009. Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno v úterý 30. 6. 2009. 

Pro tento školní rok stanovilo MŠMT termíny prázdnin 
takto: 

☺
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 
27. října a středu 29. října 2008 (přičemž úterý 
28. října bude státní svátek).

☺
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 
22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009. 
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009. 

☺ Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 
pátek 30. ledna 2009.

☺ Jarní prázdniny jsou pro Prahu 9 stanoveny na 
týden od 2. března do 8. března 2009. 

☺ Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 
9. dubna a pátek 10. dubna 2009 

☺ Hlavní prázdniny budou trvat od středy 
1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne 
v úterý 1. září 2009. 
Zdroj: www.msmt.cz 

Monika Ulrichová, DiS. 
Úsek školství, kultury a personální
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Informace k volbám do senátu Parlamentu ČR
1. Volby do senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 18. října 

2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb jsou volební okrsky:

- č. 1. (767) ve volební místnosti na adrese ZŠ Albrechtická 732,
- č. 2. (768) ve volební místnosti na adrese Lidový dům, Toužimská 244,
- č. 3. (769) ve volební místnosti na adrese Dům seniorů, Mladoboleslavská 20,
- č. 4. (770) ve volební místnosti na adrese Lidový dům, Toužimská 244,
- č. 5. (771) ve volební místnosti na adrese AEROKLUB, Hůlkova 31,
 a to pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Praze 9 – Kbelích.

3. Katastrální území Kbely je součástí volebního obvodu č. 24.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky a který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let. Volič musí být zároveň v den voleb v této výše uvedené městské části přihlášen k trvalému pobytu.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky 

i ve volební místnosti.
6. V případě konání 2. kola voleb do senátu se toto uskuteční dne 24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. října 2008 

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
7. Informace o tom, zda proběhne 2. kolo, bude zveřejněna na úřední vývěsce nejpozději dne 22. 10. 2008.
Dle čísla popisného si najdete, do které volební místnosti půjdete volit:

Libuše Ložková
vedoucí odboru občansko - správního

Volby

Volební 
okrsek č. Ulice č. p./č. or.

767
 

Albrechtická 732/1

Bakovská 125/8, 126/6, 169/10, 174/12, 184/14, 472/18, 592/19, 777/16, 857/22, 858/9, 881/15, 885/3, 
960/18a

Benecká 727/11, 739/13, 819/6, 828/3, 847/7, 848/9, 865/5
Bousovská 735/6, 742/3, 839/4, 904/1a

Dalešická 581/20, 747/13, 795/4, 796/14, 829/1, 840/10, 842/2, 852/3, 853/7, 860/18, 864/9, 867/5, 870/22, 
872/12, 875/16, 884/11, 951/1a

Divišova 208/19, 218/22, 224/20, 384/17, 406/1, 489/10, 494/8, 495/14, 496/18, 499/5, 501/9, 502/16, 
510/11, 519/7, 838/12, 911/24

Hanušova 569/1, 771/3

Herlíkovická 1000/22, 1000/24, 1001/26, 1021/2, 1021/4, 1021/6, 1021/8, 1021/10, 1021/12, 1021/14, 1021/16, 
1021/18, 1021/20

Holenická 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 91, 933/5

Hrušovická 385/16, 420/8, 537/12, 552/20, 572/18, 580/9, 778/6, 797/3, 855/10, 877/4, 886/11, 893/7, 899/5, 
910/19, 913/21, 915/23, 921/13, 924/17

Jabkenická 137/3, 149/5, 150/7, 542/4, 543/6
Jilemnická 1, 14, 19, 20, 129/3, 130/7, 132/9, 136/11, 346/17, 817/15
Karlovická 3, 6, 9, 12, 13, 900, 966/10
Kosmonoská 743/4, 759/5, 779/3, 873/2
Kosořická 44, 47, 49, 50, 54, 937/8, 1018/12
Kramlova 274/3, 332/1, 349/5, 376/10, 377/6, 401/7, 402/9, 567/11, 586/13, 734/14, 883/18
Ledečská 975/3, 976/5, 977/13, 978/21
Mohelnická 90/10, 573/1, 604/8, 605/7, 770/5, 793/3, 835/4, 866/6, 985/9, 1012/2b, 1020/1c
Nouzovské nám. 10, 16, 29, 38, 935/10, 936/11, 942/1

Olešnická 412/14, 421/19, 511/23, 529/21, 541/7, 568/15, 574/11, 576/9, 593/17, 728/3, 738/10, 803/8, 813/2, 
816/12, 863/6, 895/1, 934/13, 982/16, 991/12a

Pelnářova 113/20, 114/18, 115/16, 124/22, 225/7, 235/9, 236/11, 253/13, 268/15

Pod
Nouzovem

969/3, 969/5, 970/7, 970/9, 970/11, 970/13, 971/15, 971/17, 972/19, 972/21, 972/23, 993/24, 
994/26, 995/28, 996/30, 997/22, 998/32, 1005/8, 1006/10, 1007/25, 1010/12, 1011/14, 1014/20, 
1015/18, 1016/6, 1017/16

Semilská

56, 80, 90/28, 97/20, 98/36, 99/34, 100/12, 101/18, 103/16, 106/15, 107/17, 110/19, 111/8, 116/13, 
117/10, 122/21, 181/13, 204/27, 205/25, 206/29, 207/31, 217/35, 220/23, 228/46, 231/30, 238/37, 
241/44, 362/42, 389/40, 531/26, 532/49, 544/32, 566/43, 601/47, 602/22, 729/53, 799/39, 920/41, 
926/54, 927/52, 927/52a, 927/52b, 927/52c, 929/38, 955/51
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Sovenická 335/15, 340/9, 396/11, 413/4, 414/6, 482/13, 526/5, 548/7, 561/16, 562/18, 762/14, 769/10, 
811/12, 859/10, 907/3

Svijanská

93/20, 119/21, 123/19, 182/24, 190/26, 191/28, 192/30, 262/32, 360/29, 364/27, 378/31, 405/35, 
407/33, 422/34, 493/36, 522/11, 545/60, 551/37, 553/62, 558/9, 559/18, 733/46, 737/53, 740/45, 
741/2, 765/51, 772/50, 780/47, 794/49, 801/44, 809/52, 810/54, 818/8, 826/57, 841/48, 850/12, 
854/7, 874/14, 889/42, 894/10

Sychrovská 554/3, 555/9, 582/6, 584/4, 800/5, 815/8, 832/2, 856/1, 878/7, 979/1c, 980/1b, 981/1a

Toužimská 104/43, 105/45, 108/39, 109/37, 118/35, 127/61, 128/63, 135/47, 283/31, 363/25, 469/59, 536/53, 
633/29, 760/40, 918/36a, 964/9, 965/11, 967/13, 973/15

Troskovická 57, 59, 60, 62, 64, 66, 71, 73, 946/13, 954/15, 962/11
Vrbická 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 914, 941/1
Zamašská 773/2, 887/12
Železnobrodská 45/15, 46/19, 49/23, 148/21, 170/17

768
 

Jilemnická 670/22, 706/20, 707/18, 708/16, 709/14, 710/12, 711/10, 781/26, 782/28, 783/30
Katusická 680/10, 681/12, 682/14, 683/16, 684/18, 694/20, 695/22, 696/24, 698/9, 699/11, 700/13, 712/17
Letců 631/5, 798/7
Luštěnická 671/4, 672/6, 713/14, 714/12, 715/8, 716/10, 717/1, 718/3, 719/5, 720/7, 721/9, 723/13
Lužanská 685/4, 704/8, 705/6
Novákovo nám. 691/1, 692/2, 693/3, 701/4, 702/5, 703/6
Radvanická 621/7, 622/9, 623/11, 624/13, 625/15, 626/17, 697/14
Slaná 784/2, 785/4, 786/6
Studená 790/2, 791/4, 792/6

Žacléřská 607/29, 608/28, 609/31, 610/30, 611/33, 612/32, 613/35, 614/34, 615/37, 616/36, 627/27, 787/42, 
788/44, 789/46

769
 

Blériotova 1002/1, 1003/3, 1004/5
Bojetická 272/11, 297/5, 417/7, 418/9, 725/6, 827/4, 890/8

Borovnická 270/6, 273/8, 278/4, 282/19, 312/14, 315/17, 321/16, 324/10, 326/18, 338/12, 359/31, 374/7, 
390/24, 408/5, 467/23, 471/20, 473/9, 474/25, 476/33, 488/11, 490/26, 492/21, 498/3, 836/28

Bratříkovská 319/4, 322/8, 344/10, 348/3, 383/7, 424/5, 518/6, 535/9
Čejetická 556/2, 802/6, 804/5, 807/7, 834/1, 846/4, 849/3
Dalovická 372/6, 373/4, 845/8, 925/5
Dětenická 13/18, 34/14, 55/12, 57/10, 59/4, 65/16, 70/3, 95/7, 96/5, 879, 939/12a
Drahotická 200/6, 957/8

Hornopočernická 141/8, 157/1, 171/5, 177/6, 187/25, 189/4, 196/7, 213/27, 245/23, 269/3, 286/2, 365/11, 369/4, 
514/13, 515/17, 730/15, 830/14

K Vinoři 745/5, 755/1, 756/3, 757/9, 806/7, 940/11, 992/1a

Krnská 6/18, 7/20, 12/16, 16/28, 17/8, 18/6, 21/4, 48/12, 89/13, 94/10, 134/22, 350/26, 632/11, 821/30, 
917/24, 923/9

Mladějovská
252/29, 254/20, 260/15, 266/6, 267/4, 281/3, 284/7, 285/22, 334/10, 343/5, 345/31, 355/24, 
358/33, 361/14, 366/13, 386/27, 416/9, 485/23, 497/12, 557/18, 575/11, 628/19, 763/17, 767/25, 
822/21, 868/16, 947/35

Mladoboleslavská 20, 63/8, 64/16, 73, 82/10, 85, 86/12, 144, 162/28, 183/26, 603, 617, 746

Nymburská 256/28, 259/30, 265/42, 277/34, 292/56, 295/46, 308/4, 323/44, 351/14, 357/26, 370/16, 395/10, 
409/60, 410/18, 419/32, 464/6, 465/8, 468/12, 507/58, 766/40, 820/24

Předměřická 50/12, 52/8, 61/4, 68/2

Rokytnická 172/17, 179/15, 263/22, 387/13, 388/11, 415/20, 466/9, 486/18, 509/4, 512/16, 523/7, 528/14, 
533/10, 534/8, 538/3, 539/5, 805/12, 833/6, 837/2

Rovenská 51/6, 381/10, 382/2, 411/1, 462/12, 491/8, 570/5, 726/9, 736/11, 891/4
Semčická 287/6, 310/12, 311/10, 320/4, 391/24, 508/18, 517/16, 525/20, 540/8, 630/22
Slovačíkova 139/8, 151/4, 163/2, 168/6, 909/3

Sojovická 161/19, 176/2, 185/22, 186/20, 188/8, 194/18, 195/4, 247/24, 294/17, 352/16, 353/14, 461/6, 478/1, 
480/15, 487/13, 504/3, 505/5, 506/11, 513/7, 524/9, 869/12, 871, 912/12a

Tuřická 261/1, 296/2, 327/7, 328/4, 394/6, 398/5, 399/3
Úlibická 547/11, 748/9, 862/7, 882/1
Valdická 175/1, 193/4, 216/3, 237/2, 246/6, 329/5, 1009/7

Volby
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Vitíkova 279/5, 291/15, 298/3, 309/11, 316/13, 331/12, 333/17, 341/7, 750/10, 751/8, 752/6, 754/9, 831/19, 

897/2a, 898/2b

Xaverovská 271/11, 275/4, 276/7, 280/27, 293/15, 306/17, 307/14, 313/9, 314/13, 317/12, 325/10, 336/24, 
392/6, 470/22, 484/18, 521/8, 560/28, 590/5, 768/21, 776/16, 814/26, 824/1, 861/29, 919/3

770

 

Albrechtická 153/3, 154/5, 156/6, 160/8
Bakovská 999/4
Boseňská 636/6, 637/8, 774/4, 775/2
Domousnická 642/2, 643/4, 648/6, 649/8
Huntířovská 31/5, 79/3, 100/6, 403/4, 404/2, 483/12
Chotětovská 688/1, 689/3, 690/5
Jilemnická 550/8, 571/6, 655/4
Katusická 664/4, 665/6, 666/8, 667/3, 668/5, 669/7
Letců 673/14, 674/16, 675/18, 676/20, 677/22, 678/24, 679/26
Libichovská 166/5, 211/3, 212/4, 257/11, 354/9, 397/7
Martinická 644/2, 645/4, 646/6, 647/8, 650/10, 651/12, 986/1, 987/3, 988/5, 989/7, 990/9
Miletínská 197/5, 214/12, 215/6, 227/4, 232/9, 243/7, 248/1, 250/3, 330/8, 379/11, 587/10

Mladoboleslavská 56/25, 75/31, 76/35, 80/33, 87/51, 140/41, 223/21, 229/17, 234/19, 258/23, 463/55, 475/47, 516/45, 
530/43, 565/47, 905

Na Ovesníku 199/3, 203/4, 221/7, 393/2, 481/6
Pelnářova 143/12, 375/6, 520/4
Radvanická 618/1, 619/3, 620/5
Rožďalovická 634/6, 635/8, 638/2, 639/4, 640/10, 641/12
Semilská 43/1, 155/9, 173/5

Toužimská
138/30, 146/46, 158/44, 164/32, 180/34, 201/52, 239/60, 240/58, 244/42, 251/62, 255/54, 288/64, 
337/68, 583/24, 588/70, 656/65, 657/67, 658/73, 659/75, 660/77, 661/79, 662/81, 663/83, 686/85, 
687/87, 930/71

Vrchlabská 2/20, 11/10, 14/8, 23/1, 24/5, 25/7, 27/11, 28/17, 29/19, 32/23, 35/27, 36/29, 39/35, 41/39, 66/22, 
69/4, 77/13, 78/15, 145/6, 527/25, 594/3

Žacléřská 142/11, 147/13, 152/7, 167/9, 198/18, 202/12, 219/16, 230/20, 264/10, 479/14, 549/22, 577/21, 
578/19, 579/23, 629/25, 808/15

Železnobrodská 159/33, 165/35, 226/39, 233/43, 242/31, 249/9, 367/27, 368/29, 500/37, 595/8, 596/6, 597/4, 
606/2, 764/25, 956/10, 983/14

771
 

Hůlkova 302/4, 303/6, 304/8, 426/3, 427/5, 428/7, 429/13, 432/15, 433/17, 434/19, 435/21, 437/25

Košařova 438/26, 439/24, 440/22, 441/20, 442/18, 443/16, 446/10, 447/8, 449/4, 453/1, 454/3, 455/5, 456/9, 
457/11, 458/13, 459/15, 460/19, 564/7, 652/29, 653/27, 654/25, 851/21, 901/17

Mladoboleslavská 301/11, 425/9, 451/7
Všejanská 430/6, 431/5, 444/3, 445/4

Omezení průjezdu nákladních vozidel 
centrem Kbel

S prudkým nárůstem automobilové dopravy v posledních letech 
začal neúměrně vrůstat počet průjezdů těžkých nákladních vozidel 
přes centrum naší městské části, což se negativně začalo proje-
vovat ve zvýšené hlučnosti, prašnosti a přetížených komunikací. 
Největším problémem byl a je průjezd těžkých nákladních vozidel 
a kamionů hlavně ve směru od Letňan, když si hlavně řidiči ka-
mionů začali zkracovat cestu z teplické rychlostní komunikace na 
rychlostní komunikaci mladoboleslavskou s průjezdem přes Kbely 
a Satalice. Již v loňském roce jsme se snažili přesvědčit Policii 
ČR DI o souhlas s umístěním zákazových značek omezujících 
průjezd těžkých nákladních vozidel přes Kbely. K jednotnému 
názoru a řešení bylo velmi obtížné se dopracovat, neboť PČR DI 
argumentovala nutností zachovat alespoň nějaké průjezdné trasy 
pro nákladní dopravu. Odbor dopravy byl „radnicí“ a hlavně pa-
nem starostou Žďárským permanentně tlačen do hledání řešení, 
s kterým by souhlasila i policie a které by hlavně přineslo zlep-
šení. Prvním úspěchem bylo osazení dopravního značení do ulice 

Hornopočernické, kam se podařilo se souhlasem policie umístit 
dopravní značku B4 zákaz vjezdu nákladních vozidel mimo doprav-
ní obsluhu Kbel a Satalic a to samé dopravní značení je umístěno 
ve směru od Horních Počernic na komunikaci K Cihelně. Dalším 
krokem, který pomohl ke zklidnění byla rekonstrukce komunikací 
Semilská, Toužimská včetně křižovatky. Při této uzávěře bylo 
nutné zakázat vjezd nákladním vozidlům do ulice Toužimské, 
s tím, že avíza o nemožnosti průjezdu nákladních vozidel byla 
již v Letňanech a Čakovicích. Tato uzávěra v širších vztazích 
ukázala cestu, kudy se ubírat a přesvědčila policii i představitele 
Letňan, že omezení průjezdu přes Kbely pomůže i Letňanům. Pan 
starosta Žďárský se sešel s panem starostou Kabickým z Letňan 
a oba projednali společný postup. Poté následovala koordinační 
schůzka na úřadu v Lětňanech za účasti místostarosty Kbel pana 
Olmra,strosty Letňan pana Kabického,projektanta a obou odborů 
dopravy. Po dokončení rekonstrukce Toužimská a Semilská bylo 
tak součástí dopravního značení umístění dopravních značek 
u Leteckých opraven, kde je od Letňan zakázán vjezd nákladních 
vozidel nad 6 tun s výjimkou zásobování. Městská část Praha 18 
(Letňany) si nechala zpracovat dopravní značení v převážné míře 

Informace odboru
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32 milionů Kč na Centrální park Kbely ze strukturálních fondů EU

kopírující dopravní značení při uzávěře omezující nákladní vozidla 
již v Letňanech a Čakovicích. V současné době by měla probíhat 
u našich sousedů instalace tohoto omezujícího dopravního značení 
postihující Toužimskou a Semilskou ulici. V současné době jsou již 
tato omezení znát, neboť se rapidně snížil provoz hlavně kamionů 
projíždějících naší městskou částí. Samozřejmě nelze konstatovat, 
že stav je stoprocentní a vzhledem k chování našich řidičů snad 

asi nikdy nebude, ale nyní již bude záležet na kontrolní činnosti 
městské i státní policie a chování řidičů jak bude dodržováno toto 
dopravní značení. Až ještě naši městskou část opustí nákladní 
vozidla zajišťující stavby ve Kbelích a blízkém okolí, dojde jistě 
k podstatnému snížení průjezdů nákladních vozidel přes naší 
městskou část. 

OŽPD - Bílek

Informace odboru

Již od loňského roku vás na zasedáních 
Zastupitelstva MČ Praha 19 (a dokonce 
i skrze média) průběžně informujeme 
o zpracování projektu k podání žádosti 
v oblasti podpory čerpání ze zdrojů ze 
strukturálních  fondů EU, a to na realizaci 
vybudování Centrálního parku Kbely. Je 
naší milou povinností vás informovat, že 
Kbely uspěly s projektem Centrálního 
parku v Operačním programu Praha 
– Konkurenceschopnost ze struktu-
rálních fondů EU. Tato dobrá zpráva 
byla schválena na posledním zasedání 
Zastupitelstva Hl. m. Prahy dne 18. 9. 
2008.

V O p e r a č n í m  p r o g r a m u  P r a h a  – 
Konkurenceschopnost bylo v šesti oblastech 
podáno 187 žádostí a projektů. V naší 
oblasti podpory „Revitalizace a ochrana 
území“ bylo podáno 40 projektů. Z toho 
pro formální chyby neprošlo 5 projektů, 
2 projekty stáhl sám žadatel a požadované-
ho bodového hodnocení dosáhlo pouhých 
14 projektů. Naše městská část obsadila 
v počtu bodů 5 příčku, a to v konkurenci 
3× Hlavní město Praha a Městská část Praha 
22. Projekty posuzovalo na 170 komisařů 
v několikačlenných komisích s počítačem 
náhodně vygenerovaným přidělením po-
suzovaného projektu. Potřebný počet bodů 
ke schválení byl stanoven hranicí 50ti bodů. 
Náš projekt obdržel 56,521 bodu, přičemž 

bodové rozdíly mezi jednotlivými vítězný-
mi projekty se pohybovaly pouze v řádech 
desetin bodu. Z uvedených čísel vyplývá, že 
jsme si vůbec nestáli špatně a kdo zná řeh-
tání administrativního bruselského šimla, 
určitě tento výsledek ocení. 
Získaný finanční příspěvek na park bude 
v hodnotě cca 32 mil. Kč. V prostoru býva-
lých zahrádek mezi ulicemi Železnobrodská, 
Žacléřská, Martinická a Semčická (přímo 
mezi lesoparkem a rybníkem) tak může 
začít vznikat nový rozsáhlý park. Bude 
mít výměru cca 3,5 ha a kromě již dnes 
vzrostlých stromů bude obsahovat i revitali-
zovaný potok s mnoha novými prvky (např. 

tůní). Bude zde umístěn například amfiteátr, 
tábornické místo, dětské hřiště, oddechové 
kouty pro různé generace, lavičky, cestičky 
i cyklostezka navazující na místní cyk-
lotrasy apod. Samozřejmostí bude pouliční 
osvětlení a další parkový mobiliář. Nový 
park vzniká s podporou Hlavního města 
Prahy. Odobor ochrany prostředí MHMP, 
stejně tak jako Agentura ochrany přírody 
a krajiny či Česká inspekce životního pro-
středí apod. nad realizací parku dohlížejí 
a jsou našimi poradními orgány. Realizace 
tedy proběhne korektně dle současně platné 
legislativy a bude citlivě a šetrně dotvářet 
přírodě blízký ráz okolí místní vodoteče. 
Projekt parku je rozdělen do dvou částí. 
První část – financovanou z právě zís-

kaných prostředků ze strukturálních 
fondů EU – řeší hlavní prostor parku 
mezi ulicemi Martinická, Žacléřská a Že-
leznobrodská s jeho vybavením (výše 
popisovaným + na obrázku silněji) a druhá 
část – financovaná z prostředků OMI 
MHMP – pak navazující prostor podél 
trati, vybudování podchodu pod tratí 
s přilehlými cestičkami a napojení na již 
stávající cesty lesoparku a ulici Semčickou. 
Za zmínku jistě také stojí i to, že probíhala 
dlouhodobá, náročná jednání s Českými 
dráhami o místě vedení, vzhledu a šířce 
podchodu. České dráhy, se dle posledních 
informací snaží vyjít MČ vstříc a budou 
souhlasit s původně navrhovanou optimální 
variantou využití a vzhledu podchodu, kdy 
při požadované šířce 3 m bude podchod 
nejen osvětlen umělým osvětlením, ale 
prosvětlen i  jeho zkrácením a rozšířením 
křídel vstupní terasy, přičemž umístění bude 
nad současným potokem. Tok potoka bude 
umně zakomponován do stavby tunelu, pod 
částečně průhledné rošty. Druhá část parku 
si tudíž vyžádá další nemalé prostředky 
hrazené OMI MHMP, ale o nich, i dalším 
vývoji a realizaci projektu vás budeme dále 
informovat. 
Nový park bude nejen spojnicí mezi dvěma 
přilehlými parkovými prostorami – kolem 
rybníka a lesoparku za tratí, ale přiroze-
ně doplní již existující rozsáhlý parkový 
komplex prostupující celou městskou částí. 
Bude napojen na naši stávající síť cyk-
lotras (Kbelský okruh) a dále cyklotrasy 
Středočeského kraje z jedné strany (východ-
ní), a po vybudování Lesoparku Letňany na 
jeho cyklostezky ze strany druhé (západní). 
Současně se stane přirozeným prodlouže-
ním (i vzhledem k výběru ponechaných 
a dosazených dřevin) Biokoridoru Vinoř 
– Kbely. Svým environmentálním a spole-
čenským významem přispěje k více než za-
jímavému urbanistickému řešení zeleně této 
městské části, a jsme přesvědčeni, že bude 
přínosem nejen rozvoji životního prostředí 
naší oblasti, ale i všem obyvatelům Kbel 
i blízkého okolí, tedy právě vám. 

Bc. Jan Lípa
vedoucí OŽPD
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Činnost kbelských Soptíků před prázdninami
Tak jako každý rok, i letos se 30. dubna 
konalo na místním fotbalovém hřišti pálení 
čarodějnic. Kbelští Soptíci spolu s dorosten-
ci předvedli požární útoky, které se všem 
přítomným líbily, a sklidili tak velký potlesk 
a obdiv. Náš dorost asistoval také při hlídání 
ohně. Tentokrát nám přálo i počasí, a tak se 
celý den i večer vydařil.
V pátek 2. května odjeli mladí Soptíci 
vlakem na víkendový výlet spojený se so-
botními závody do Počátek. První soutěží 
byl požární útok. Dalším závodem byl běh 
na 60 metrů s překážkami. Tam bojova-
li jednotlivci v kategorii starší: Michal 
Prajer, Michal Horáček, Vít Hryzák, Jan 
Ganzarčík. V kategorii mladší si vedl 
nejlépe Jan Horáček, který získal 1. místo 
a stal se tak přeborníkem okresu Pelhřimov. 
Odpoledne jsme si prohlédli hasičskou 
zbrojnici v Počátkách. V neděli 4. května 
nás v dobré náladě přivezl domů vlak.
Úterý 6. května bylo pro nás nevšedním 
dnem. L. Babuš, L. Moravec a D. Poláček 
dělali praporeční četu v kostele svatého 
Jakuba v Praze u příležitosti 140. výročí 
založení kominického cechu. H. Ondřejová 
a M. Moravcová celou akci zdokumento-
valy (více na www.kbely.hasicipraha.eu). 
Po slavnostním pochodu všech zúčastně-
ných, kde nechyběla baráčnická župa nebo 
Vltavané, se došlo k oltáři. V tuto výjimeč-
nou chvíli zde byla sloužena mše a byly 
vysvěceny stuhy na prapory kominíků 
a hasičů. Ty si poté hasiči spolu s kominíky 
vyměnily. Celá akce byla pěkná, ale mrzela 
nás malá účast hasičů, které zastupovaly 
pouze SDH Kbely a Hloubětín.
V sobotu 17. května jsme jeli na závody 
do Třebonic. Bohužel z devítičlenného 
družstva nám 3 členové onemocněli. Na 
trať jsme se postavili díky jednomu našemu 
dorostenci a dvěma členům z jiných sborů. 
Z tohoto důvodu jsme nemohli být řádnými 
soutěžícími. I tak jsme byli ve dvou z pěti 

disciplín nejlepší. I tady je vidět naše bo-
jovnost, i když nebylo možné se umístit. 
Naše vedoucí M. Moravcová zde pomáhala 
i jako rozhodčí.
1. června jsme se vydali na místní fotbalové 
hřiště, kde se konal den dětí. Pro soutěžící 
děti jsme připravili závody ve stříkání ze 
džberovek. Vedoucí M. Moravcová se ob-
lékla za našeho maskota – dráčka Soptíka, 
který se dětem moc líbil.
V pátek 6. června nás čekal důležitý přesun 
směr Telč, resp. vesnička Nevcehle. První 
skupina jela autobusem z Florence a druhá 
autem, ve kterém se vezl materiál. Po příjez-
du na místo nás ubytovali v místním kultur-
ním středisku. Po večeři a krátké procházce 
po okolí jsme rozbalili spací pytle a mazali 
do hajan. Druhý den nás po snídani čekal 
nabitý program. Nejprve trénink na požární 
útok, poté zdarma prohlídka zámku Telč, 
příjemná projížďka na raftu a prohlídka 
hasičské zbrojnice. To vše díky místnímu 
SDH. Pak už se jen čekalo na start nočního 
požárního útoku. Vše bylo odloženo kvůli 
náhlé průtrži mračen. Když déšť ustal, šlo 
se bojovat naplno. První běžela mladší 
družstva, která měla po dvou pokusech, a po 
nich starší, kteří měli pouze jeden pokus. 
Byli jsme dobře naladěni i připraveni, ale 
po skvělém startu následovalo obrovské 
zklamání. Zradila nás technika (závada byla 
na místě neopravitelná). Požární útok tak 
pro nás skončil neplatným pokusem. Popadl 

nás velký smutek a zlost a občas ukápla 
i slzička. Takhle si to nikdo z nás nepřed-

stavoval. S velkým zklamáním 
jsme v neděli odjížděli domů. 
Ale protože jsme velcí bojov-
níci, řekli jsme si, že příští rok 
už nás nic nezastaví a všechno 
napravíme. Cenou útěchy pro 
nás byl pohár za nejvzdálenější 
družstvo.

A teď trošku z jiného soudku. V červenci 
oslavila naše vedoucí M. Moravcová své 
životní jubileum (v případě dámy se věk ne-
sděluje). Přejeme jí jen to nejlepší a hodně 
zdraví. A to nej.... nakonec. I v srpnu jsme 
měli jednoho jubilanta. Nebyl jím nikdo 
jiný než náš vedoucí Ladislav Babuš. A tak 
nám dovolte, abychom mu touto cestou 
popřáli a poděkovali za jeho práci s námi. 
Tak tedy: „Hodně zdravíčka, štěstíčka, 
úspěchů a trpělivosti s námi, Vy, náš zlatý 
Ládíku“. 
 vaši Soptíci

Kbelští Soptíci

Kbely budou mít novou budovu hasičské zbrojnice
Několik let již vedení radnice plánuje renovaci či výstavbu nové hasičské zbrojnice. V loňském roce se podařilo získat další cisternový 
vůz pro kbelský Sbor dobrovolných hasičů a v roce letošním nás čeká ještě převzetí dodávkového vozu pro přepravu hasičů, a to vše 
převodem z majetku Hl. m. Prahy. Nejluxusnější třešinkou na dortu však bude nová hasičárna! Při projednávání výstavby v centrální 
části Kbel nad rybníkem, založilo vedení radnice velmi dobrou spolupráci s investorem projektu výstavby v této exponované lokalitě 
a v plné míře akceptoval přání a požadavky městské části. Do projektu obytného domu s nebytovými prostory byla začleněna nová 
služebna Městské policie a dále pak byl vypracován investorem projekt nové samostatné budovy hasičské zbrojnice. V loňském roce na 
základě této vstřícnosti městská část požádala Hl. m. Prahu o přidělení dotace na výstavbu této zbrojnice. Náměstek primátora Rudolf 
Blažek přislíbil pomoc a do letošního roku se mu podařilo začlenit finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč na její výstavbu. Během 
prázdnin Rada naší MČ na základě schváleného projektu připravila, schválila a provedla výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vítěznou 
firmou se stala společnost Stavounion s.r.o. za 19,8 mil. Kč. Následně ve čtvrtek 18. 9. 2008 Zastupitelstvo HMP návrh pana náměstka 
schválilo a Kbelům byla přiklepnuta dotace v navržené výši. V říjnu tedy očekáváme „první kopnutí do země“.

OKS
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K3 – letní speciál
Festivalová sezona
Vážení čtenáři,
léto už je pomalu za námi a je na každém, zda si ho kulturně oko-
řenil, či nikoliv.
Nyní opět začne hlavní divadelní sezona, pro kterou jsou typická 
nová představení.
Například od září bude novinkou v divadle Kalich muzikál Touha, 
který by měl vidět každý, koho alespoň trochu zaujal film Kvaska 
od Mirjam a Daniela Landových. Obsazení muzikálu bude zčásti 
stejné, jako to filmové – objeví se Lucie Vondráčková, Jiří Korn 
nebo Rudolf Hrušínský nejml.
Od října se také chystá velkolepá premiéra muzikálu Carmen, 
který uvádí divadlo Karlín a ve kterém si svou vysněnou hlavní 
roli zahraje Lucie Bílá.
Ale co se vlastně v létě událo…
Každé léto s sebou přináší festivalovou sezonu a je opravdu z čeho 
vybírat. Festivaly jsou buď různých žánrů a nebo míchané. Osobně 
jsem navštívila Benátskou noc. Letos šlo již o 16. ročník. Benátská 
noc se každoročně koná na Malé skále. Hrálo zde mnoho kapel, 
a to jak českých, tak zahraničních. Tragédií festivalu byla smrt 
bubeníka z kapely Chinasky, kvůli které samozřejmě zbylí členové 
nevystoupili. Mezi dalšími účastníky byly kapely Kryštof, Mig 
21, Škvor, Alkohol, Torr, zpěváci David Koller, Petr Kolář a další. 
Největším překvapením se pro mě stala kapela Fousatej Hat, kte-
rou festivaloví nadšenci nechtěli navzdory pokynům z produkce 
pustit z pódia. Největšími atrakcemi se stala zpěvačka Kim Wilde 
a skupina Lordi, na kterou jsem se těšila nejvíc. Určitě každý zná 
vítěze Eurosongu z Finska. Partu pěti lidí převlečených za monstra. 
Čekala jsem 2 hodiny na autogramiádu, což se mi nakonec vypla-

tilo. Lordi přijeli už nalíčení, asi aby nikdo neodhalil jejich pravé 
tváře, a tak se zpozdili o 10 minut. Na autogramiádu jim zbylo 
pouhých 15 minut. Ze stovek čekajících lidí mělo tedy podpisy 
a fotky pouze kolem třiceti lidí a mezi nimi i já ☺. Samotné vy-
stoupení bylo jak jinak než ohromující. Zazněly největší hity včetně 
vítězného songu ze soutěže Hard rock Halellujah. Vystoupení bylo 
doprovázeno efekty, ať už ohnivými nebo kostýmovými. Při jedné 
z písniček se zpěvákovi roztáhla obrovská křídla. Každému tedy 
doporučuji pustit si alespoň některou z jejich dobrých písniček 
a k tomu nejlépe videoklip, bez něj je to chudší ☺.
No a pokud jste se na žádný festival nedostali, máte šanci ještě 
v září. Nebo si vyberte z obrovské nabídky opět příští rok. 
S pozdravem 

Bára 

Informace o lékařské službě první pomoci – LSPP 
Občané MČ Praha 19 nyní patří spádově pod Fakultní nemocnici 
Na Bulovce, ovšem neměli by být odmítnuti ani v případě návštěvy 
pohotovosti na Poliklinice Prosek.
Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2, Praha 8 – Libeň
• Ústředna: tel. 266 081 111
• Pohotovost – dospělí: tel. 266 083 302-3
 Po – Pá 19.00 h. – 7.00 h, víkend Pá od 19.00 h. do Po 7.00 h. 

nepřetržitě 
• Pohotovost – děti: tel. 266 082 673 
 Po – Pá 16.00 h. – 23.00 h., dále přebírá pacienty dětské od-

dělení, od Pá 16.00 h.  do Po 7.00 h. nepřetržitě 
• Lékárna: tel. 266 082 017
• Email: info@fnb.cz
Pohotovost Poliklinika Prosek, Lovosická 40, Praha 9 
• Dospělí tel. 286 881 518 
• Děti tel. 286 881 517 
• ordinační hodiny – dospělí pondělí – pátek 20.00 h. – 6.00 h. 
 sobota, neděle – nepřetržitě

Lékařská služba první pomoci
Směrnice ministerstva zdravotnictví, která vymezuje minimální 
standardy pro LSPP, stanoví, že: 
Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje v nezbytném roz-
sahu ambulantní péči občanům v návaznosti na služby a organizaci 
Rychlé zdravotnické záchranné služby v případech náhlé změny 
zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době 
mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. 
V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní 
protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LSPP je veřejnou 
službou. LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné 
výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdra-
votnických zařízení.
V LSPP jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem 
spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále 
jsou ošetřování samoplátci za úhradu, za které nehradí poskytnutou 
zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Stomatologická pohotovost poliklinika Palackého 5, Praha 1 
• LSPP pro dospělé, Po – Pá: 19.00 h. – 6.00 h. 
 Volné dny: nepřetržitý provoz, tel. 224 946 981
• LSPP pro děti a dorost, Pondělí – Pátek: 19.00 h. – 6.00 h. 
 Volné dny: nepřetržitý provoz. Tel. 224 946 981
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 
• LSPP pro dospělé nezajišťuje. 
• LSPP pro děti a dorost, Pondělí – Pátek: 19.00 h. – 6.00 h. 
 Volné dny: nepřetržitý provoz. 
 Tel.: 224 433 654
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Kbelské sochy a sousoší
Socha diskobolky
Co možná nevíte...
V ulici Slovačíkova ve Kbelích před budovou Akademie tělesné 
výchovy a sportu Palestra – VOŠ stojí socha diskobolky. Socha 
byla zapůjčena škole rodinou Němečkových. Sochu vytvořil v roce 
1979 pro olympijské hry 1980 v Moskvě Zdeněk Němeček.
Byla určena před bránu olympijské vesnice, aby svým gestem a vav-
řínovou ratolestí vítala sportovce. Kvůli rychlosti byla v Moskvě 
instalována jen maketa ze sklopolyesteru, napatinovaná jako bronz, 
kterou měl kovový originál následně nahradit. K transportu však 
už nikdy nedošlo, olympijský výbor SSSR si sochu nikdy nevy-
zvedl. Kromě diskobolky vytvořil Zdeněk Němeček (1931 – 1989) 
plastiku „Olympijská Lípa“ svařenou z lodních kotev, která byla 
vztyčena na olympijské regatě v Tallinu. Původní menší varianta 
je stále nainstalována na louce u ateliéru na Libeňském ostrově. 
Vznikla kolem roku 1966 z kotev pískařských lodí vylovených 
z blízkého slepého ramene Vltavy.
Zdeněk Němeček je autorem mezinárodně uznávaných soch se 
sportovní tématikou. S jeho dalšími díly se setkáte na Strahovském 
stadionu (bronzová socha basketbalisty „Soustředění“), ve 
Stromovce (prolézačka „Družice“) a před zimním stadionem 
v Pardubicích.
V zahraničí zdobí jeho sochy Aztécký stadion v Mexiku, olym-
pijský areál v Moskvě, sportovní haly v Mnichově, v Tallinu, 
v Sarajevu a další. 

Pavel Špaček – jednatel
VOŠ Palestra

Odkaz sochaře Břetislava Bendy˝(*1897 +1983)
Na 19. srpna letošního roku připadlo již dvacáté páté výročí úmrtí 
akademického sochaře Břetislava Bendy, jednoho z posledních 
žáků zakladatelů moderního českého sochařství J. V. Myslbeka 
a Jana Štursy.
Sochař Benda je v přímé linii pokračovatelem těchto svých velkých 
učitelů. Při zachování realistické metody svým osobitým projevem 

Záhada jedné sochy
Většina z nás denodenně, bez většího povšimnutí, míjí umělecká 
díla rozmístěná ve Kbelích takříkajíc pod širou oblohou. Nevím, 
možná se někteří u těchto děl i zastavíte, ale možná také třeba ani 
nevíte, že zde jsou. 
To, o čem mluvím, jsou sochy a sousoší jakoby náhodně roztrou-
šené po Kbelích – například pětice soch na svůj rozměr velikých, 
přesto však téměř zapomenutých a rozhodně opomíjených (či prostě 
jen míjených na našich vycházkách). Škoda. Ale pro přesnost je 
třeba uvést, že publikace „Praha – Kbely a okolí“ (2006) je zmínit 
neopomenula. Popisuje je, lokalizuje a uvádí autory... Tyto sochy 
nemohly uniknout ani mému zájmu a především zvědavosti! 
A které že to jsou? Jde o sousoší „Rozum a cit“ od významného 
sochaře Ladislava Šalouna z roku 1934, u něhož „Rozum“, v Če-
chách vcelku příznačně, přišel za ta léta naprosto necitlivě o pár 
prstů. Mimochodem, tato socha je také všeobecně známa pod jejími 
lidovými přezdívkami „PALováci po výplatě“ či „Pláč pracovníků 

vytvořil více než sto soch v životní i nadživotní velikosti, desítky 
portrétů a také několik set plastik menší velikosti, realizovaných 
vesměs v bronzu či kamení.
Jeho nejoblíbenějším tématem byl ženský akt, neboť, jak napsal 
ve své knize Bronz a kámen, „...žena je ve všech obměnách pro 
sochaře nevyčerpatelný námět, ..... svými plastikami chci vyjádřit 
nekonečnou krásu lidského těla....“. Dosáhl zde skutečného mis-
trovství, jeho plastiky byly a jsou dosud předmětem obdivu.
Dokladem toho může být Bendova bronzová socha „Vstupující 
do vody“ z roku 1969 umístěná v Praze – Kbelích. Východiskem 
pro tuto plastiku – akt – výšky 180 cm byla nevelká studie z let 
1928 – 1929, jejíž konečná podoba uzrála v umělcově mysli tedy po 
čtyřiceti letech v dílo, které náš významný znalec umění akademik 
Jiří Kotalík řadí mezi Bendovo nejlepší. V monografii „Břetislav 
Benda“, kterou vydalo nakladatelství Odeon v roce 1982, uvádí 
dvě její fotografie a píše „Vstupující do vody ve své výsledné re-
alizaci akcentuje niternou dynamičnost objemů a pohybů, navenek 
vyznívajících v poklidné harmoničnosti....“.
Břetislav Benda byl přesvědčen, že umění má vycházet z přírody, 
že má srozumitelným způsobem přinášet lidem krásu, radost i po-
znání, že sochař má cítit s národem. S tímto krédem tvořil nehledě 
na obměny doby po celý život, pracoval do svých 86 let.
Někdy vzniká otázka – obstál by se svými názory i dnes, v době 
naplněné různými uměleckými směry, teoriemi, manifesty, které 
realistickou tvorbu nepreferují?
Odpověď dává sám život – o práce Břetislava Bendy je stále zájem 
– i poté, co nás opustil, byly uspořádány výstavy jeho děl v Praze, 
v Rakovníku a naposledy v jeho rodném Milevsku. Je prezentován 
na aukcích u nás i v zahraničí, a co je zejména významné, devět 
jeho velkých plastik bylo nově umístěno v Praze, Náchodě a na 
řadě jiných míst. Naposledy byla jeho socha „Večer“ osazena v hale 
hotelu Imperial v Karlových Varech. Opominout nelze ani instalaci 
portrétů malíře Jana Slavíčka v Hrzánském paláci (1989), pěvkyně 
Marie Podvalové v Národním divadle (2000) a generála Eliáše 
v Památníku Národního osvobození v Praze v loňském roce.
V umění mohou existovat společně různé směry, musí jít ovšem 
o skutečné umění. Potom není až tak důležité, o jaký jde -ismus. 
Rozhodující jsou umělecké činy, výsledek, kvalita díla a také 
člověka – autora.
Sochař Benda svým dílem i celým svým životem prokázal, že byl 
a zůstává velkou osobností našeho moderního sochařství i české 
kultury.

Prof. B. Benda

Kultura
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PALu po výplatě“, což zajisté potvrzuje její oblíbenost. Dále dvě 
sousoší „Matka a dcera“ a „Otec a syn“ od akademického sochaře 
Karla Lidického zdobí od roku 1976 vchod do Základní školy 
v Albrechtické ulici. A v neposlední řadě na Kbely poněkud kon-
troverzní socha „Hutník“ od Aloise Sopra situovaná v Katusické 
ulici před hotelem Erko. Neměli bychom pochopitelně zapomínat 
ani na sochu Sv. Vojtěcha ve Vrchlabské ulici umístěnou zde ve 

druhé polovině 18. stol., nicméně 
toto není ona zmíněná pátá socha, 
o níž pojednáme níže. Tato nejstarší 
socha není ani zdaleka tak tajemná 
jako ona pátá socha. Socha, o níž 
již ve zmíněné publikaci zmínku 
nenajdeme. 
Po přečtení téměř mysteriózní ka-
pitoly „Sochy staré a současné“ 
z výše zmíněné publikace se můj 
zájem o tyto sochy ještě mnohem 
více prohloubil. Tajemnem doslova 
nabitá kapitola rozhořela mou touhu 
zjistit o nich více. Dal jsem se tedy 
do hledání. Avšak již od počátku 
bylo zřejmé, že to opravdu nebude 
snadné. Zprvu se dokonce zdálo, že 

to, co uvádí zmíněná publikace, bude skutečně vše, co je o sochách 
známo, a nebude již možné zjistit nic nového. Ale jako v kaž-
dém důležitém okamžiku života člověka i zde zasáhla náhoda. 
Skutečnou „náhodou“ jsem se dozvěděl příběhy oněch soch…. 
Nejvíce mne však zaujala socha pátá – ta, o níž publikace nepojed-
nává a o níž chci nyní mluvit. I tato má svůj zajímavý osud a u ní 
se jedná skutečně o záhadu. Byla to bronzová socha Břetislava 

Bendy „Žena vstupující do vody“ z roku 1955 (jinde uváděno 
1969). Ze všech našich soch měla právě tato socha nejvyšší umělec-
kou hodnotu. Autor ji plánoval umístit někam k jezírku, rybníčku, 
vodnímu toku, kam se podle něj nejlépe stylově hodila. Milevský 
rodák Břetislav Benda nechtěl zpočátku ani slyšet o tom, že by 
socha měla být umístěna ve Kbelích. Co to dalo několika místím 
občanům za práci, námahu a přemlouvání, aby změnili sochařův 
názor. Ten nakonec souhlasil, že se přijede do Kbel podívat a celou 
záležitost ještě zváží. Přijel. Přijel, prohlédl si navrhované místo, 
pohovořil se zaměstnanci kulturního domu (dnes Lidový dům) 
a s místními občany a – a bylo vyhráno! Socha se vší parádou 
putovala do Kbel, kde byla někdy kolem roku 1975 slavnostně od-
halena. Dlouho pak stála na čestném místě uvnitř Lidového domu, 
než začala patrně asi překážet a byla přesunuta k šatně. I tam pro ní 
ale nejspíš nebylo dost místa. A tak se jednoho dne stalo, že prostě 
zmizela. Možná se jí to nelíbilo a odešla se koupat jinam. Ale kam? 
Vždyť jsme zrekonstruovali rybník, ale tam není. Nebo jste ji tam 
někdy potkali? A přitom by její umístění u rybníka po téměř půl 
století od jejího vzniku naplnilo původní záměr sochaře a občané 
Kbel by i nadále mohli obdivovat „Ženu vstupující do vody“. 
Kam se tedy poděla? Tak to byla až donedávna skutečná záhada, 
ale tu se mi pro vás podařilo odhalit: Při rekonstrukci Lidového 
domu byla uschována v jiné části budovy, aby nedošlo k jejímu 
poškození, a dnes stále ještě odpočívá skryta zrakům zvědavců 
a příznivců umění po letech opět v depozitu a, ač neoděna, čeká na 
své znovuodhalení. Ale kdo ví, třeba si časem sama najde dosta-
tečně reprezentativní místo, kde by mohla svou krásu dávat svým 
obdivovatelům plně na odiv…

Jen Lípa (taktéž milevský rodák)
Poznámka: Dne 19. srpna letošního roku tomu bylo právě 25 let 
od úmrtí sochaře Břetislava Bendy.

Z naší knihovny . . .
Opět se setkáváme po prázdninovém odpočinku, snad příjemně 
stráveném. Pro nadcházející druhé pololetí letošního roku máme 
pro vás několik informací týkajících se událostí v knihovně. Předně 
mohu potvrdit uspořádání dvou opravdu zajímavých výstav. Jako 
první se hned ve středu 3. září představil fotograf Vladislav Vrba, 
který nám předvedl to nejlepší ze své fotografické tvorby. Autor 
má za sebou již několik samostatných výstav, je však i členem 
fotografického sdružení Fotokamzíci.
Dalším kulturním počinem bude v rámci Týdne knihoven, tj. od 
6. do 12. října, výstava výtvarnice Iris Kolářové, jejíž netkané 
tapiserie budou opravdovým požitkem pro oči i duši.  
V průběhu jmenovaného Týdne knihoven proběhne také prezentace 
nakladatelství knih pro děti, kdy se budou moci děti i dospělí potěšit 
velice zajímavými knižními tituly, ale hlavně poučným povídáním 
o nakladatelské činnosti. Myslím si, že se máme opravdu na co 
těšit! Máme velkou radost ze značného nárůstu dětských uživatelů 
knihovny, a proto i pro naše vytrvalé mladé čtenáře připravujeme 
novou literární soutěž, která bude zakončena vydáním Čestného 
uznání pro nejlepšího čtenáře.
Bohužel, nepříjemnou záležitostí zůstává špatný přístup některých 
našich čtenářů, kteří i po několika výzvách nevrací zapůjčené kni-
hy. Jistě jsme si všichni vědomi, že při současných cenách knih není 
jednoduché opakovaně doplňovat tituly, které se buď vůbec nevrátí 
nebo jsou značně poškozené. Je pochopitelné, že většina čtenářů 
by ráda ve své knihovně nalézala pravidelně novou a zajímavou 
knižní skladbu, ale pokud budou mezi námi tito „hříšníci“, bude 
nákup novinek stále značně omezen. Zřejmě si tito jedinci také 
neuvědomují, že knihovna je právním subjektem. Svým podpisem 

stvrdili podmínky Knihovního řádu, který se týká i vymáhaní po-
hledávek, a může být proto přikročeno v nejkrajnějších případech 
i k exekučnímu řízení. A skutečně je několik takovýchto případů 
připraveno k provedení.
Těm uživatelům, kteří opakovaně vrací knihy v pozdních ter-
mínech, mohou být značně omezeny služby knihovny. 
A znovu raději k pozitivnějším sdělením. Městská knihovna hl. m. 
Prahy nám znovu zapůjčila téměř 200 knižních titulů v rámci vý-
měnného souboru a pražský magistrát přispěl „finanční injekcí“ do 
rozpočtu knihovny. Proto si můžete již nyní přijít vybrat z velkého 
množství knižních novinek.
Tolik nejaktuálnější informace. Již se spolu s vámi těším na všechny 
plánované akce.
Na shledání se za Místní knihovnu Kbely těší 

Iveta Novotná.

Nejzajímavější knižní přírůstky za poslední měsíc 
Pro dospělé: Pro děti:
500 nejlepších receptů lido-
vé medicíny

Čtvrtek V. – Čtení o vepříkovi 
a kůzleti

Wyler A. – Fatální omyl Malík J. – Míček Flíček
Boučková T. – Rok kohouta Minipohádky skřítka námořníka
Poberová S. – Intriky na 
českém trůně

Pospíšilová Z. – Poznáváme 
písmenka 

Automobily snů Wagnerová – Pohádky z vod-
ních hlubin

Hermann H. – Orlí křídla
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Vzpomínali jsme na založení pivovaru
Dne 8. srpna se pod záštitou „Spolku Lipican“ a sdružení za Kbely 
veselejší uskutečnil 1. ročník „Kbelské pivní tour“. 
Akce vznikla jako vzpomínka na letošní výročí 250 let od založení 
kbelského pivovaru. Při této akci obešli účastníci kolečko po stá-
vajících deseti restauračních zařízeních, přičemž byla hodnocena 
kvalita poskytovaných služeb a rozličnost chuti devíti čepovaných 
značek piva. S takovýmto zastoupením by se zde dali již uspořádat 
pivní slavnosti. 
Cestou byli připomenuty historické události obce a v Lidovém 
domě se oslavilo jeho letošní 80. výročí uvedení do provozu. 
Kvalitní fotodokumentace a výsledková listina svědčí o povede-
nosti celé akce. 
Věřím, že tento příspěvek neunikne vaší pozornosti, jako neunikla 
celá akce pozornosti velkého počtu přihlížejících. 

Za Spolek Lipican 
Pavel Tomek  

předseda spolku

Kbelské kolečko
U příležitosti letošního výročí 250 let založení kbelského pivovaru 
se „Spolek Lipican“ rozhodl uspořádat 1. ročník „Kbelské pivni 
tour“.
Akce měla za cíl obejít v jednom dni všechna restaurační zaří-
zení obce a přímo na místě zjistit kvalitu poskytovaných služeb 

a rozličnost chuti devíti čepovaných 
značek piva.
Den připravované akce byl stanoven 
na magické datum 8. 8. 2008. Aby 
bylo kolečko úplné, určil se sraz na 
16.00 hodin pod kaštany v Motorestu. 
Po složení startovného a občerstvení se 
několika nedočkavců, byl v 16.30 hodin 
vyhlášen ostrý start.
S myšlenkou v hlavě, že se sem dle 

harmonogramu snad za pět hodin vrátíme, jsme vyrazili směr 
Hotel Erko. Po bleskové konzumaci pokračujeme na Lidový 
dům, abychom si zde připomněli jeho letošní 80. narozeniny. 
Následuje Delta s hezkou zahrádkou a chutným kvasnicovým. 
Také naše doprovodné tříkolé vozidlo plní úlohu sanitního vozu 
i občerstvovací stanice (podávají se výborné klobásky).
Jeden z našich členů, mimo jiné bravurní vozíčkář, testoval bez-
bariérové přístupy. A zde vítězí na celé čáře Spartak. Ostatní zas 
nadchla tělocvična pod širým nebem.
U Marešů si pak většina nekuřáckých účastníků pochvalovala 

oddělený prostor, kde se myslí na tuto hospodskou menšinu. Hned 
na to jsme zavzpomínali na hostinec Na Růžku a vstoupili do Číny, 
vlastně jediné restaurace, co nemá zahrádku. Na LCD televizi jsme 
shlédli část zahajovacího ceremoniálu LOH a s konstatováním, že 
olympiáda teprve začíná a my už máme půlku maratónu za sebou, 
jsme vyrazili dál. Čas tlačí!

V Marii Luise jsme si mysleli, že už vidíme dvakrát. Neboť při 
příchodu na zahradu se u bazénu tyčí hotely dva. A teď už jen 
cílová rovinka: Sport bar – U tří volů a náš Motorest.  Přiblížila 
se totiž 22. hodina a pocit vítězství se dostavuje až zde u domácího 
stolu. A mohlo se slavit.
V chystané rubrice „Pod lupou“ se příště více zaměříme na jed-
notlivé restaurace. 

Za Kbely veselejší – Spolek Lipican
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Sběrné dvory –  Praha 8, 9, 20
Ve sběrných dvorech mohou občané odevzdávat zdarma následující druhy odpadů:
► Objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti,...) 
► Elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, videa,...) 
► Kovový odpad a dřevěný odpad 
► Odpad z údržby zeleně 
► Suť z bytových úprav – kat. č. odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 (do množství 1m3 zdarma) 
► Papír, sklo, plasty 
► Nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladicích zařízení 
► Pneumatiky za úhradu

Seznam sběrných dvorů
* zimní období 
• Praha 8 – Libeň, ul. Voctářova – Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy 

Tel.: 266 007 299, provozovatel: Ipodec - čisté město a. s. 
Provozní doba: Po – Pá 8.30 – 18.00 hod. (17.00 hod.*), So 8.30 – 15.00 hod. 

• Praha 9 – Vysočany, ul. Pod Šancemi 444/1 – Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy 
Tel.: 284 098 581, provozovatel: Pražské služby a. s. 
Provozní doba: Po – Pá 8.30 – 18.00 hod. (17.00 hod.*), So 8.30 – 15.00 hod. 

• Praha 20 – Horní Počernice, ul. Chvalkovická 3 - Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy 
Tel.: 281 924 959, provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 
Provozní doba: Po – Pá 8.30 – 18.00 hod. (17.00 hod.*), So 8.00 - 12.00 hod. 
Omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.do 3,5 t. 

 
Odvoz velkoobjemového odpadu a stavební suti
Pražané mají možnost zajistit si odvoz velkoobjemového odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) 
písemnou objednávkou zaslanou faxem, e-mailem, poštou nebo osobně na příslušném sběrném dvoře. Svoz zajišťuje nákladní au-
tomobil, na který lze naložit maximálně 12 m3 odpadu nebo maximálně 3 000 kg. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora 
se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět, z ceny za 
naložení odpadu. Touto formou není možné objednat svoz stavební suti! 

Pro svoz stavební suti zavedla společnost Pražské služby, a. s., službu pytlového svozu stavební suti, která bude probíhat na základě 
telefonické, faxové, písemné nebo e-mailové objednávky adresované na níže uvedené kontakty. Stavební suť bude ukládána do 
označených pytlů, jejichž maximální hmotnost bude 30 kg. Pytle je možné si vyzvednout na všech sběrných dvorech provozovaných 
společností Pražské služby, a. s. Cena za svoz jednoho pytle je 85 Kč včetně DPH. Zákazník při převzetí pytlů na sběrném dvoře 
uhradí odpovídající částku za odebraný počet pytlů a má možnost si objednat i termín svozu naplněných pytlů.
Více informací lze obdržet na tomto telefonním čísle: 284 091 472 (7.00 – 14.00 hod.)

SezNet

Zpětný odběr
Přenosné baterie a monočlánky 
je možné odložit do červených sběrných 
nádob, které naleznete na ÚMČ Praha 19
• v přízemí detašovaného pracoviště
 Železnobrodská 825,  
• v přízemí hl. budovy úřadu 
 Semilská 43/1,
• u vchodu na odbor sociálních věcí,
 Železnobrodská 764.

Velké domácí spotřebiče
TV, lednice, mikrovlnky apod.
lze odevzdat v rámci zpětného odběru kaž-
dé první pondělí v měsíci na dvoře ÚMČ 
Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely 
od 15.00 do 17.00 hodin. 
Bližší informace podá OŽPD, Bc. Blanka 
Pokorná, tel. 286 850 184.

Bronzová medaile 
z paralympiády v Číně pro 

člena STS Praha
Člen reprezentačního páru boccii zdra-
votně postižený Ladislav Kratina – člen 
TJ Spastic Sport Praha o. s. získal na Para-
lympiádě v Pekingu bronzovou medaili. 
Gratulujeme!
Boccia (čti boča) je starořímská soutěž, při 
které se koulemi házelo k cíli. Zásluhou řím-
ských vojáků se boccia dostala za hranice 
Itálie a sloužila pravděpodobně za základ 
anglického Lawn bowlingu. Hra v koule je 
doposud rozšířená v jižní a západní Evropě. 
Hra má mnoho podob i názvů např. petan-
que, balina, boules apod.
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Počet vraků v ulicích Prahy 19 stále stoupá

Odpad z domácností se již většina z nás naučila třídit. Víme, 
kam s plasty i papírem, ne tak s vysloužilým automobilem. 
V pražských ulicích postávají stovky odložených vozidel-vraků 
a poté je na městské policii, aby na ně upozornila pracovníky 
Správy služeb Městské policie hlavního města Prahy, kteří 
rozhodnou o jejich odstranění z komunikací. 
S problémem odložených automobilů se potýká i Praha 19. Podle 
Dagmar Hrstkové z Obvodního ředitelství Městské policie Praha 9, 
pod něž spadá i území správního obvodu Prahy 19, strážníci auto-
vraky nacházejí spíše na odlehlých částech komunikací. 
„Během posledních let dochází  k  neustálému nárůstu jejich počtu, 
a to hlavně z důvodu, že občané při koupi nového nebo jiného 
automobilu neřeší problém, co s autem starým,“ poznamenala 
Hrstková. 
Doplnila, že v roce 2007 hlídky v ulicích nalezly 100 odložených 
autovraků, za první letošní pololetí jich bylo již 64. 
„V případě, že se majitele vraku podaří vypátrat, hrozí mu pokuta 
až do výše dvaceti tisíc korun. Podle zákona je totiž vlastník mo-
torového vozidla, které se stalo nepojízdným, ať už po havárii či 
stářím, povinen nechat takové vozidlo zlikvidovat u odborné firmy,“ 
upozornila Hrstková. 
Vraky mají často podhuštěné pneumatiky, rozbitá okénka, jsou 
zkorodované či poškozené po havárii. Strážníci obvykle prová-
dějí obhlídku vozidla, při které se zjišťuje vnější technický stav, 
zejména stav karoserie. Zjistí, zda není v databázi ukradených 
vozidel a je označeno SPZ, kde by měla být vyznačena lhůta 
technické prohlídky. Pokud je její datum propadlé, pořídí hlídka 
fotodokumentaci a zapíše, kde se vůz nachází. Dokument poté 
putuje na Správu služeb městské policie hlavního města Prahy. Ta 
prověří, zda opravdu vozidlo splňuje znaky vraku, a vylepí na něj 
upozornění o dvouměsíční lhůtě na odstranění. 
„Během uplynulého roku technici správy služeb pražské městské 
policie zaevidovali přes čtyři tisíce aut, z nichž zhruba devět set 
odstranili. Letos pracovníci objevili téměř patnáct set vozidel 
a z komunikací jich odstranili přes 280,“ uvedl první náměstek 
pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence spadá 
bezpečnost. 

Bez střechy nad hlavou
Jeden ze smutných příběhů se odehrál ve dvacátém pražském 
obvodu. Zprvu se vše zdálo jako pohádkový příběh o dobrých 
lidech. Pohádkový závěr se však nekonal.
Ke staršímu muži přistoupil muž ve středním věku poté, co si jej 
vyhlédl, jak se sám snaží postarat o svůj rodinný dům, a nabídl mu 
pomoc své stavební firmy. Starší majitel velkorysou nabídku přijal 
a společně se dohodli na několika pravidlech.
Podvodník prováděl různé opravy a úpravy celkem spolehlivě 
a tím si také získal ještě větší důvěru majitele rodinného domu. 
Několikrát se osmělil a požádal starého pána o finanční půjčku, kte-
ré bylo vždy vyhověno. Tu pak včas vrátil nebo na oplátku provedl 
bezplatně práce na domě. Po nějakém čase se seniorovi muž svěřil, 
že by rád provozoval jistou podnikatelskou činnost, na níž potřebuje 
určitý nemalý finanční obnos. Ten si však on sám nemůže nikde 
půjčit, neboť již několik půjček má. S příslibem mnohonásobného 
vyrovnání přesvědčil majitele rodinného domku, aby svůj dům dal 
do zástavy a půjčil si na něj přes milion korun. Po krátkém váhání 
a pod vidinou velkého zisku stařík nakonec souhlasil.
Vloudilý pomocník obětavě sehnal realitní kancelář a společně byly 
sepsány podmínky, pro majitele domu však velmi nevýhodné.
První splátka byla uhrazena mazaným mužem včas. Dalších plateb 
se však starý muž nedočkal. Důvěřivému staříkovi došlo, že začíná 
přicházet o střechu nad hlavou. Obrátil se proto na MČ ve svém 
bydlišti o právní pomoc a dále na policii. Jeho dluh se již vyšplhal 
na více než dva miliony korun. 

Pokud po uplynutí dvouměsíční lhůty stojí vrak stále na stejném 
místě, nechá jej město smluvní firmou odstranit z komunikace 
a ekologicky zlikvidovat. Náklady, které jsou s odstraněním vraku 
spojeny, může hlavní město vymáhat na majiteli vozidla. 
„Největší počet vraků, v průměru čtyři sta padesát, strážníci loni 
odhalili v Nuslích, na Smíchově a v Praze 12. Letos zaregistro-
vali ve zmiňovaných lokalitách již sto sedmdesát vozidel,“ dodal 
Blažek. 

Nejméně odložených automobilů se naopak objevuje v centru měs-
ta nebo v okrajových městských částech jako je například Újezd 
nad Lesy a Uhříněves. Za loňský i letošní rok jich zde dohromady 
městská policie nalezla padesát sedm.

Bc. Radka Bredlerová
Oddělení komunikace s veřejností

Městské policie hl. m. Prahy

Rady: 
• Než někoho pustíte do svého domu nebo bytu, zjistěte si nejpr-

ve, zda má nezvaná osoba skutečně oprávnění nabízené služby 
a další činnosti provádět. 

• Neposkytujte žádné půjčky bez řádně sepsané smlouvy. 
• Sami si vyberte osobu, která vám pomůže smluvní podmínky 

sestavit. Nesmíte dovolit, aby vám byla podsunuta hotová 
smlouva nebo osoba, která smlouvu sestaví. 

• Nepodceňujte rady příbuzných a než se do takového kroku 
pustíte, vezměte si k podpisu smlouvy někoho, komu skutečně 
důvěřujete. 

• O radu můžete požádat i na vaší MČ pracovníky odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví nebo se rovnou obrátit na advokáta. 

Policie ČR, OŘ Praha III 
nprap. Bibiana Fuchsová
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Dopravní kamery on-line nabízejí nové funkce i design

Na internetových stránkách Portálu hl. města Prahy najdete už od letošního dubna 
on-line kamery. Nyní sem přibyly nové užitečné funkce. Na interaktivní mapě města 
naleznou motoristé ikony úsekových měřičů nejvyšší povolené rychlosti, sledování 
průjezdu křižovatek na signál „stůj“ a také informace o dopravních nehodách a ome-
zeních. Stránky dostaly i nový atraktivní design, díky němuž se uživatelé mohou lépe 
orientovat v mapě metropole. Záběry z 69 dopravních kamer usnadňují řidičům cestu 
po nejvytíženějších tazích města a jsou aktualizovány každou minutu. Registrovaní 
uživatelé mají možnost uložit si cestu, kterou často využívají, a následně si ji pro-
hlédnout v mobilních telefonech a PDA, která mají přístup na internet. Stránky byly 
od doby svého spuštění navštíveny téměř 200tisíckrát, pravidelně je využívá 40 % 
návštěvníků.

On-line kamery jsou jednou z nej-
využívanějších služeb Portálu hl. m. 
Prahy www.praha.eu. Nachází se v sekci 
Občan pod záložkou Doprava. Aplikace 
byla spuštěna v dubnu letošního roku 
a nyní byla doplněna o nové možnosti. 
„Reagovali jsme na podněty uživatelů, 
kteří volali především po doplnění úseko-
vých měřičů nejvyšší povolené rychlosti 

a také zakreslení aktuálních dopravních nehod a omezení přímo do mapy. Věřím, že 
v novém provedení si aplikace získá ještě větší oblibu a řidičům ulehčí cestu hlavním 
městem,“ komentoval úpravy stránek On-line kamery první náměstek primátora 
Rudolf Blažek. 
Na mapě přibyly červené ikony radaru, které znázorňují úsekové měřiče nejvyšší 
povolené rychlosti, a zelené ikony semaforu pro sledování průjezdu křižovatek na 
signál „stůj“. Stránka s detailními informacemi o daném zařízení obsahující foto-
grafie, situační plánek, statistiky zaznamenaných průjezdů u semaforu a překročení 
rychlosti u radaru se zobrazí po kliknutí na příslušnou ikonu. Do mapy byly přímo 
integrovány ikony označující dopravní nehody a omezení. Záložky v horní části mapy 
umožňují zapnout nebo vypnout zobrazované druhy objektů (dopravní kamery, rada-
ry a semafory, barevně odlišená hustota dopravy, dopravní nehody), což usnadňuje 
přehlednost o dopravní situaci.
Záběry dopravních kamer jsou nově aktualizovány každou minutu. Pro zájemce 
o statistiky disciplinovanosti řidičů je určen odkaz „statistika“ v dolní liště mapy: 
zobrazí se celkový přehled zaznamenaných průjezdů sledovanými křižovatkami 
a úsekovými měřiči rychlosti za uplynulých šest měsíců.
V dubnu spuštěná služba dopravních kamer pro mobilní telefony a PDA zůstala 
samozřejmě zachována. Aby ji návštěvníci stránek mohli využít, je třeba se zare-
gistrovat k přístupu na portál hlavního města Prahy www.praha.eu. Registrace je 
jednoduchá. Vyžaduje pouze zadání uživatelského jména a hesla a je samozřejmě 
bezplatná. Registrovaní návštěvníci Portálu hl. m. Prahy www.praha.eu si pak vy-
berou kamery na trase, kterou chtějí sledovat. Pomocí tlačítka se znaménkem plus 
přidají další kameru a nakonec si trasu uloží pod libovolným názvem. Aby si mohli 
prohlédnout dopravní situaci ve svém mobilním telefonu nebo PDA, musí být takové 
zařízení vybaveno prohlížečem webových stránek. Do adresy internetového vyhle-
dávače motoristé jednoduše zadají odkaz, který se k jejich uložené trase vygeneruje 
na stránkách aplikace s dopravními kamerami a který naleznou kliknutím na ikonu 
mobilního telefonu. Následně si mohou na displeji svého telefonu prohlédnout, jak 
jsou dané komunikace vytížené a případně pak zvolit jinou trasu. 

Mezinárodní den starších 
lidí /1. říjen/

Dlouhověkost jako hrozba nebo výzva. 
Hrozí demografická krize nebo je to příle-
žitost pro lepší život. Fakta o postavení star-
ších lidí v ČR a ve světě představí předseda 
sdružení Život 90 a ředitel International 
Federation on Ageing Mgr. Jan Lorman. 
Stárnutí populace se stává jedním z hlav-
ních problémů, kterým svět na prahu jedna-
dvacátého století musí čelit. Celosvětově 
dochází k demografické změně v tom 
smyslu, že se zvyšuje počet osob starších 
šedesáti let. Revoluce v dosahované délce 
života je skutečně jevem srovnatelným s tak 
významnými revolucemi v historii, jakými 
byla renesance a průmyslová revoluce, 
jež ovlivnily všechny aspekty života na 
této planetě, prohlásil profesor geronto-
logie Bernard Starr na tiskové konferenci 
OSN o problematice stárnutí populace. 
Společnosti na celém světě nyní stojí před 
úkolem vyjít vstříc potřebám starší generace 
v zájmu zaručení rovnoprávnosti všech ge-
nerací. Dlouhověkost je něco, po čem lidé 
odjakživa touží. Skutečnost, že se toto přání 
podařilo v některých částech světa naplnit, 
bychom neměli považovat za problém, 
nýbrž za úspěch. Ne všichni senioři však 
mohou své stáří prožívat v klidu, zaslou-
žené úctě a podpoře svého okolí.  

Na pomoc týraným a zanedbávaným 
starým lidem
Proč se ve středu 1. října od 18.30 hodin 
koná pod záštitou paní Lívie Klausové 
benefiční představení v Národním divadle? 
Jaká jsou nejnovější fakta o týrání a za-
nedbávání seniorů? Jak tomuto jevu čelí 
služby našeho sdružení, vysvětlí manažer 
sdružení Život 90 Bc. Robert Pitrák. 
Při příležitosti Mezinárodní dne seniorů 
věnuje Národní divadlo již řadu let bene-
fiční představení ve prospěch občanského 
sdružení Život 90. V letošním roce to bude 
již po šestnácté! Ve středu 1. října od 18.30 
hodin se pod záštitou paní Lívie Klausové 
uskuteční v historické budově Národního 
divadla benefiční představení na pomoc 
týraným a zanedbávaným starým lidem. 
V jeho rámci předá zástupce ministerstva 
zdravotnictví Cenu Makropulos, která se 
uděluje mimořádnému a v praxi osvědčené-
mu projektu, který řeší zdravotní a zdravot-
ně sociální potřeby seniorů v České republi-
ce. Ministerstvo zdravotnictví chce pomoci 
touto cestou měnit stereotypy v přístupu ke 
stáří a stimulovat rozvoj nových zdravotně 
sociálních služeb určených seniorům. 

pokračování na str. 18

Hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů Kbely oznamuje, že tradiční hasičský bál se uskuteční 
v pátek 21. 11. 2008 od 20 hodin v Lidovém domě. Opět bohatá tombola a jako 
každoročně hraje k tanci a poslechu oblíbená kapela Kosí bratři. Předprodej 
vstupenek od od 1. 11. ve vinárně Lidového domu.
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Tuto cenu udělilo jako historicky prvnímu 
projektu Tísňová péče Areión občanského 
sdružení Život 90. 
Ve středu 1. října od 18.30 hodin se pod 
záštitou paní Lívie Klausové uskuteční 
v historické budově Národního divadla 
benefiční představení Verdiho Aidy. 
Zakoupením vstupenky může každý ná-
vštěvník divadla podpořit aktivity občan-
ského sdružení Život 90, které tentokrát 
získanou finanční částku věnuje na pomoc 
týraným a zanedbávaným seniorům a na 
provoz bezplatné nepřetržité krizové 
linky Senior telefon 800 157 157. 
Občanské sdružení Život 90 pomáhá senio-
rům řešit jejich problémy a starosti, a to na 
bezplatném telefonním čísle 800 157 157.  
Senior telefon využívá ročně více než 
13 000 volajících, ale pouze čtyři procenta 
volajících má zájem svou situaci skutečně 
řešit. Většinou mají strach vyjít z anonymity 

nebo si jen potřebují s někým popovídat.
Slavnostní představení k významnému 
životnímu jubileu Ľuby Skořepové
20. září Milostná tajemství – A. Strindberg, 
V. Brjusov, R. de Obaldia, režie: Manka 
(Petr Mančal a Jiří Trnka)
Kdo by v Čechách neznal paní Ľubu 
Skořepovou? Její velké životní jubileum 
se závratně blíží – 85 let. A ona je stále 
při chuti zkoušet a hrát. Celá inscenace je 
dárkem k jejím pětaosmdesátinám a také 
k šedesáti letům stráveným na jevišti.
Tři jednoaktové hry – Ta silnější, Nezvaný 
host a Nebožtík jsou pro ni ideální příle-
žitostí, aby mohla ukázat celý svůj široký 
herecký rejstřík. Od poloh vážnějších až po 
svůj přirozený komediální talent.
Zároveň je tato volba titulů průřezem 
evropskou dramatikou – švédskou, ruskou 
a francouzskou.

Seniorská míle 2008
Občanské sdružení Život 90 pořádá 
7. ročník běžeckého závodu o hodnotné 
ceny pro seniory a seniorky od 60 let výše 
v kategoriích muži a ženy.

Termín konání: 
4. října (sobota)
Na start budou zá-
vodníci dopraveni 
historickou tramvají 
od Národního divadla 
v 10.30 hod.

Start je V 11.00 ho-
din z Kampy, z mís-
ta  pod obloukem 
Karlova mostu. Dále 
se běží přes náměstí 

na Kampě, parkem podél Čertovky, po 
schodech na Malostranské nábřeží, přes 
most Legií, po pravé straně chodníku 
k Národnímu divadlu a na Slovanský ost-
rov k paláci Žofín. Cíl je před vstupem do 
paláce Žofín.

Trasa: 
délka 1609 kroků a 33 schodů 
(cca 1300 m)

Přihlášky: 
Poštou– kontaktní osoba Oldřich Bubrle, 
o. s. Život 90, 110 00 Praha 1, Karolíny 
Světlé 18
E-mailem: oldrich.bubrle@zivot90.cz  
Telefonicky: tel. 222 333 555 v recepci 
Domu PORTUS denně od 9.00 do 16.00 
hodin. 
Přihlásit se můžete i osobně před startem od 
9.00 do 10.15 hod. vedle paláce Žofín.

Prezentace a předání startovních čísel 
závodníkům před startem: 
4. října (sobota), 9.00 – 10.15 hod. vedle pa-
láce Žofín. Každý účastník obdrží tričko.

Startovné – poplatky: 
0,- Kč
Během závodu bude zajištěna první 
pomoc

Pravidla: 
Závod je určen seniorům – mužům i ženám 
nad 60 let, v cíli bude k dispozici občer-
stvení. Každý závodník je odpovědný za 
svůj fyzický a psychický stav. Organizátoři 
nepřebírají zodpovědnost za zranění sou-
visející s účastí na závodu. Závod se bude 
konat za každého počasí. 

Ulovte si odměnu, buďte prostě jen slušní
Být vidět! To je heslo dnešního světa. 
Nikoho už nezajímá, zda za touto slávou sto-
jí nějaká hodnota, nějaké úsilí, nějaká práce, 
prostě jen být vidět. A toto je možná jedna 
z příčin, která vede ty nedospělé k činnosti, 
jenž pramálo přináší, ale může pěkně naštvat 
a ublížit, čímž myslím sprejerství.
Vždyť každého asi napadne ta úvaha o slávě: 
Proč by to nemohlo být právě mé jméno?
Na tomto by ještě nebylo nic špatného, ale 
otázkou je, jakou cestu si k tomuto cíli, 
k této slávě vybrat. Nikdo přeci nemůže 
nic namítat, když se někdo rozhodne být 
slavným fotbalistou, zpěvákem, vědcem, 
a jde si za tímto svým cílem, jelikož to 
nikomu neškodí, naopak může to i mnoho 
lidí potěšit, ale ničení a neúcta k lidské 
práci kterou svými činy předvádějí spre-
jeři je cestou přinejmenším rozporuplnou 
a krátkozrakou. 
A to ani nemluvím o rozměru, který k tomu 
dodává trestní právo, jenž o sprejerech, 
kteří se většinou považují za umělce, hovoří 
jako o pachatelích a o jejich kresbách jako 
o trestných činech, které jsou “odměňová-
ny“ přinejmenším alternativními či podmí-
nečnými tresty. A víte jak je to příjemné jít 
do života se záznamem v rejstříku trestů? 
Víte co to znamená hradit po dlouhá léta 
z takovéto hlouposti způsobenou škodu, 
která může dosahovat statisíců?
Ale i na druhou stranu, víte jak je to pří-
jemné, když máte krásnou novou omítku na 
svém domě, na kterou jste třeba léta spořili, 
uskromňovali a těšili se, jak to bude hezké, až 
svůj dům dáte takto do pořádku, a hned druhý 
den vám to nějaký takový pubescentní “umě-
lec“ pomaluje svými scestnými čáranicemi?

Ve Kbelích však takovým dětským čmá-
ralům zřejmě odzvonilo. Přiznám se, že 
jsem si nebyl zcela jist účelností rozhodnutí 
Starosty MČ Prahy 19 Pavla Žďárského, 
které spočívalo ve vyhlášení odměny 
10 000,- Kč tomu, kdo odhalí pachatele 
kreseb objevujících se na kbelských ulicích. 
Nevěřil jsem v americký institut “lovců 
odměn“, ale záhy jsem musel svůj omyl 
uznat, když se pár hodin po vyhlášení této 
informace ozval první lovec, který pro MČ 
získal informace o pachateli, a pro sebe 
zaslouženou odměnu za slušnost.
Možná by někdo mohl říci, že za 10 000,- Kč 
by byl slušným též, ale proč ne, jelikož od-
měna platí stále a totožnost oznamovatele 
se nikdo nedozví. Proč neudělat něco pro 
sebe a své okolí?
Při zpětném pohledu musím říci, že systém 
odměn ve Kbelích funguje, MČ Prahy 19 
v čele se starostou rozhodně k věci při-
stupuje s veškerým důrazem, a dnes již 
jsou známa jména tří pachatelů, která jsou 
prověřována v rámci trestního řízení. Tito 
pachatelé teď již asi přemýšlejí, zda jim ta 
jejich chvilka slávy stála za jejich trestní 
problémy a splácení vysoké škody.
Je asi zřejmé, že vydávání takových odměn 
je pro MČ investicí, jelikož do budoucna 
zabrání nepoměrně vyšším škodám, takže 
nikdo nedělá s proplácením těchto investic 
problém, ony jsou totiž jako poděkování za 
slušnost, protože být slušný se ve Kbelích 
prostě vyplácí.

Bc. Martin Hrubčík 
bezpečnostní ředitel,ÚMČ Praha 19

Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz
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Opencard
opencard je chytrá čipová karta, která vám usnadní život v hlavním městě

Aktuálně s ní lze: 
■ nahradit „tramvajenku“ v Pražské integrované dopravě 
■ bezhotovostně platit za parkování v zónách placeného stání 

městské části Praha 1 
■ prokazovat se v síti 38 automatizovaných poboček Městské 

knihovny v Praze 
■ bezpečně a pohodlně přistupovat k portálu hl. m. Prahy
Komu je karta určena
Opencard je určena pro: 
■ obyvatele Prahy - každý Pražan ocení lepší přístup ke službám 

metropole díky opencard 
■ cestující, kteří využívají služeb Pražské integrované dopravy – všich-

ni, kteří dojíždějí do Prahy nejen z regionu Středočeského kraje 
■ občany EU – občané Evropské unie, kteří mají na území ČR 

korespondenční adresu
Pokud je žadatel mladší 15 let, musí za něj žádost podepsat a podat 
jeho zákonný zástupce. Stejné ustanovení platí i pro osoby svěřené 
do péče zákonného zástupce. 
K čemu karta slouží
Pražská integrovaná doprava
Opencard lze používat jako průkazku v Pražské integrované do-
pravě, papírové časové kupony jsou v tomto případě nahrazeny 
elektronickými. Ty je možno koupit na vybraných prodejních mís-
tech a v blízké budoucnosti i v elektronickém obchodě Dopravního 
podniku hl. m. Prahy.
Platba za parkování v Praze
Kartu můžete využít k bezhotovostní úhradě parkovacích poplatků 
u parkovacích automatů v zónách placeného stání na území první 
městské části. K této platbě je nejprve třeba kartu nabít pomocí 
předplatních kupónů.
Městská knihovna v Praze
Opencard jako čtenářský průkaz přijímá také síť 38 automati-
zovaných poboček Městské knihovny v Praze. Karta umožňuje 
přístup ke všem službám knihovny. Začít využívat ji mohou noví 
i stávající čtenáři.
Vím, jak řídím
Aplikace Vím, jak řídím na portálu města Prahy umožní registro-
vaným uživatelům zobrazit jejich nevyřešené dopravní přestupky 
spáchané na území Prahy. Typickým příkladem je informace 
o záznamu pořízeném z úsekových radarů.
Jak karta funguje
Dle typu čipů umístěných na kartě rozlišujeme dvě různé provedení 
opencard:
Opencard obsahuje pouze bezkontaktní čip 
standardně je opencard vydávána v tomto provedení, fungují s ní 
všechny služby v rámci programu opencard, tedy: 
► placení za parkování 
► kupony pro dopravu v PID 
► identifikace v Městské knihovně v Praze
výhody bezkontaktního čipu 
► čip je ukrytý v těle karty a využívá jen bezdotykový přenos dat 
► k přenosu informace mezi snímačem a čipem se používá vy-

sokofrekvenční elektromagnetické pole (radiové vlny) 
► čip je uzavřený, a proto je karta výrazně odolnější, navíc na 

rozdíl od kontaktních karet se elektronika v podstatě neopo-
třebovává během používání

► přibližná lhůta pro vydání karty je přibližně deset dnů od podání 
žádosti 

Opencard s kontaktním čipem 
► obsahuje jak bezkontaktní tak i kontaktní čip 
► oproti standardní opencard nabízí navíc jen možnost uložení 

eletronického certifikátu; ten je však třeba si zřídit zvlášť (nej-
běžnějším využitím může být například elektronický podpis) 

► vydává se pouze na vyžádání a její výroba trvá až 21 dní
Ceník
Pořízení karty
• Do 31. 12. 2008 je opencard vydávána zdarma 
• Od 1. 1. 2009 bude karta zpoplatněna
Manipulační poplatek
Poplatek ve výši 200 Kč se vybírá za zrušení či výměnu karty na 
žádost držitele z důvodu:
• podstatného poškození karty, 
• zničení, 
• ztrátu, 
• odcizení, 
• změny osobních údajů uvedených na potisku karty.
Poplatek lze uhradit hotově na kontaktním místě opencard. 
O uhrazení poplatku bude vydáno písemné potvrzení.

4 snadné kroky pro získání opencard jako elektronické tram-
vajenky
1. Navštivte jedno z kontaktních míst (metro Můstek, Muzeum, 

Anděl, Nádraží Holešovice, Letňany, Roztyly) pro podání 
žádosti o opencard. 

S sebou si vezměte: 
• občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (např. cestovní pas) 
• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm.
 Pokud podáváte žádost za druhou osobu, předložte její kopii 

občanského průkazu a plnou moc (nemusí být notářsky ověřena).
 Doporučení: Nejvíce lidí navštěvuje kontaktní místa v centru 

města, využijte možnosti v okrajových částech, např. Letňany 
nebo Roztyly.

 Za osobu mladší 15 let žádost potvrzuje její zákonný zástupce.
2. Vyplňte formulář „Žádost o vydání karty“ a podepište „Souhlas 

se zpracováním osobních údajů“. 
 Zatrhněte na Žádosti políčko aktivace kartových aplikací 

Dopravní odbavovací systém. Formulář žádosti si můžete 
stáhnout i vyplnit na opencard.praha.eu. V takovém případě 
doneste na kontaktní místo 2 výtisky. Jestliže si žádost stáhnete 
a vyplníte doma, šetříte tím čas sobě i ostatním.

3. Opencard Vám bude zaslána doporučeně na Vámi uvedenou 
adresu. Není nutné znovu navštívit kontaktní místa.

4. Na kontaktních místech pro prodej kupónů PID (viz seznam 
níže) si na svou opencard  necháte nahrát Vámi vybrané elek-
tronické jízdenky Pražské integrované dopravy (PID).  

Tím je vaše opencard připravena jako plnohodnotná průkazka PID. 
O kartu opencard by si měli do konce roku zažádat především 
zájemci o využívání ročního kuponu PID. Ostatní kupony budou 
v prvním pololetí příštího roku platit i v papírové podobě. Všichni 
držitelé starých karet opencard (tj. vydaných před 1. 8. 2008) si 
mohou nechat svoji kartu vyměnit zdarma i v příštím roce.
Veškeré informace o kartě opencard, včetně všech potřebných 
formulářů, naleznete na webových stránkách: opencard.praha.eu
Infolinka opencard: +420 224 224 224.
Dotazy, náměty a připomínky: info@opencard.cz

SezNet
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-Kompletní servis po�íta��
 -Montáž a prodej PC komponent�
 -Sestavování a prodej PC sestav dle 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 
 -Opravy do 48 hodin. 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- PC od 5.900K�  
- LCD monitory od 3.500K�
- PC sestavy od 8.990K� (PC, LCD, myš, klav.) 
- Zapojení a zprovozn�ní PC v cen�!    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Servis a opravy u Vás doma nebo na díln�
���������������������������������� ��	!������������
� �������Telefon: "#$�%"&�"'%�����
  Adresa: Ostravická 204 �akovice       

���� ����������������E-mail:  ��������(���	�)���
         I�O: 71515259     

Exkluzivní pozemek 1379 m2, Praha 9 - Kbely
Prodám velmi dobře situovaný stavební pozemek o velikosti 
1379 m2 v Praze 9 - Kbelích ul. Mohelnická. Na pozemku se 
nacházejí všechny IS (plyn, elektřina, vodovod a kanalizace), je 
zde povolena 30% zastavěnost a pozemek je v uzemním plánu 
veden jako čistě obytné území. V místě je veškerá občanská vy-
bavenost (škola, školka cca 100 m) a velmi dobré spojení MHD 
do centra BUS a vlak. Velmi žádaná lokalita vhodná pro samo-
statné rezidenční bydlení nebo výstavbu viladomu či dvojdomu. 
Cena: 6 900 Kč za m2 | (k jednání). Tel: 739 102 057

INSTALATÉR - TOPENÁŘ 

- voda, topení, plyn, studny
- strojní pročištění odpadu a 

kanalizace, kontrola kamerou
- revize, projekty

TOMÁŠ CHARVÁT
Tel.: 607 126 127

ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, 

BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalační, zednické, 

obkladačské a instalatérské práce na klíč 
dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

Svoboda a Nejtek s.r.o., 283 931 344, 603 801 377, 
604 203 243 www.svobodaanejtek.wz.cz

Informace

Bezstarostná jízda v novém čase!
Od pondělí do pátku vám pomáháme 
projet Prahou. Pořad pro řidiče i ces-
tující městskou hromadnou dopravou. 
V říjnu jsme  prodloužili vysílání 
dopravního zpravodajství – aktuální 
informace z pražské dopravy uslyšíte 
vždy mezi 7. a 9. hodinou ranní a no-
vě od října mezi 15. a 19. hodinou. 
Zavolejte nám na bezplatnou řidičskou 
linku 800 900 500! Každý den má jeden 
z vás šanci vyhrát pohonné hmoty za 
1000 Kč od společnosti OMV! Buďte 
našimi spolujezdci na frekvenci 92,6 
FM, Český rozhlas Regina.

Čas rány nehojí,
je to jen zdání.
Stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 27. října uplyne
15 let od úmrtí
pana Rudolfa Zálužanského.
Vzpomínají
manželka Milena
a syn Rudolf.

Věstník vlády pro orgány krajů 
a orgány obcí

Sdělení ministerstva vnitra
dle čl. I odst. 2 písm. b) Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro 
orgány krajů a orgány obcí (příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 
29. ledna 2003 č. 123)
Ministerstvo vnitra oznamuje, že bylo upozorněno na zvýšený 
výskyt padělků kolkových známek, a proto v této souvislosti 
doporučuje nákup kolkových známek pouze u označených 
nákupních míst. Správním úřadům dále doporučuje upozornit 
na uvedenou skutečnost občany a věnovat zvýšenou pozornost 
kolkovým známkám, jimiž jsou hrazeny správní poplatky.
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Provádím 
drobné opravy oděvů a ruční pletení na zakázku.

Kontakt: Jana Martinovská, 
tel. 731 855 733

ŽELEZÁRSTVÍ, DOMÁCÍ POTŘEBY
Emílie Havelková

Žacléřská 479/14, Praha 9 – Kbely
Tel.: 724 639 561

 Po – Pá: 08,00 - 12,00 13,00 - 18,00
 So: 08,00 - 11,00

Inzerce
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