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Zprávy z Rady MČ Praha 19 :
Odvolání státního podniku LOM Praha proti 
stavebnímu povolení na výstavbu propojovací 
komunikace Toužimská – Mladoboleslavská bylo 
pozastaveno a MHMP prostřednictvím mandatáře 
připravil řádné kupní smlouvy pro LOM na odpovídající 
část pozemků, přes které komunikace povede, a tím by 
nemělo již ničemu bránit, aby mohlo být pokračováno 
ve stavebním řízení a  povolení nabylo právní moci.
Veřejné osvětlení v ulici Toužimská směrem na 
Letňany je zhotoveno.
Firma ZAVOS spustila výběrové řízení na realizaci 
stavebních úprav Centrálního parku a následně i 
stavbu tunelu. O výsledku a dalších etapách stavby vás 
budeme průběžně informovat.
Zarostlý prostor tzv. „Novačky“ v ulici Jilemnická 
byl vyčištěn, náletové dřeviny vyklestěny, a při dalším 
jednání s odborem městského investora očekáváme 
nabídky variantních řešení tohoto místa, tak jak jsme 
naznačili minule - možnost parkování, ale i např. 
oddechu a zeleně.
Jednání ohledně tzv. malého sběrného dvora s MHMP 
stále pokračují. Není jednoduché splnit požadavky na 
dodržování bezpečnosti, hluku, exhalací a v neposlední 
řadě i majetkových vztahů. 
Oproti tomu konečně nastal posun ve věci schválení 
pojmenování komunikací v nově vznikající zástavbě. 
V centrální části budeme mít ulici Vágnerovu a 
Tauferovu. U přejezdu na Ctěnice budou obyvatelé 
bydlet v ulici Rackova zahrada. 
Probíhají intenzivní jednání s odborem informatiky 
magistrátu ohledně fi nančního zajištění připojení 
optickými kabely pro novou služebnu městské 
policie a požární zbrojnici, a to v rámci jednotného 
bezpečnostního a záchranného systému. 
Rada schválila bezmála 190 tis. investici na zavedení 
nových rozhlasových hlásičů do oblastí Kbel 
s novou výstavbou, tedy do míst, která nejsou pokryta 
dosavadním rozsahem veřejného rozhlasu.
Obdrželi jsme zpracovanou architektonickou studii 
komplexní přestavby mateřské školky v ulici 
Albrechtická. Nyní ji prochází dotčené komise Rady 
a následně určitě proběhne debata nad optimálním 
řešením, které by respektovalo potřeby navýšení počtu 
dětí, prostorové možnosti a využití pozemku, avšak také 
možnosti fi nancování.
Rada rozhodla neuplatnit valorizaci nájmů nebytových 
prostor v plné výši roční infl ace, tedy 6,3%, ale s ohledem 
na současné projevy ekonomické situace pouze 3%.
Po proběhnutém zápisu prvňáčků do kbelské základní 
školy Rada rozhodla o rozšíření počtu prvních tříd 
pro školní rok 2009 - 2010 a současně zahájila jednání 
ohledně zajištění fi nančních prostředků, zejména pro 
další pedagogy.
V budově B zdravotního střediska – vchod z ulice 

Bakovské – byl v přízemí pronajat prostor po bývalých 
kancelářích fi rmy Prothermic očnímu lékaři, který 
provozuje praxi s oční klinikou, a dále optiku (Klinika 
JL). Provoz by měl být zahájen, s ohledem na nutnou 
rekonstrukci a další potřebné, v průběhu měsíce dubna 
až května. Smlouvy s pojišťovnami má lékař, resp. jeho 
fi rma, zajištěny. Zároveň uvažují o navazujícím provozu 
oční optiky.
Rada se zabývá zušlechtěním zahrady v Lidovém 
domě v prostoru před svatební síní tak, aby zde mohly 
plnohodnotně probíhat obřady pod širým nebem.
V návaznosti na probíhající řízení o zápise dětí do 
mateřských škol Rada provedla revizi neinvestičního 
příspěvku, který stanovuje výši poplatku za poskytování 
předškolního vzdělávání na další rok 2009 – 2010. 
Výdaje MŠ Kbely se nezměnily a tzv. školkovné 
zůstane beze změny ve výši 480,- Kč měsíčně.
V červnu, v pátek 5. 6.  a sobotu 6. 6. se uskuteční 
volby do Evropského parlamentu. Rada proto 
rozhodla o zajištění následujících volebních místností: 
Základní škola Albrechtická, sál Lidového domu, Dům 
seniorů Mladoboleslavská, učebna KNAUF Praha, 
Mladoboleslavská. Podrobněji vás budeme informovat 
jako vždy prostřednictvím vývěsek a úřední desky.
Rada vyhlásila grantové – dotační řízení pro oblast 
sociální, konkrétně pro poskytovatele sociálních služeb 
na území celého správního obvodu Prahy 19. O výsledku 
vás budeme informovat cca v květnu – červnu. Dotační 
řízení totiž probíhá za účasti odborníků z magistrátu a 
s ohledem na žádané částky je možné, že bude nutné 
schválení v Zastupitelstvu MČ Praha 19.
V rámci své kompetence Rada schválila fi nanční 
příspěvek ve výši 5.000,- Kč pěveckému sboru Camerata 
a kbelskému mládežnickému fotbalu TJ Sokol Kbely – 
fotbal dotaci v hodnotě 50.000,- Kč.
Na druhé straně velké poděkování Rada vyslovila a 
vyslovuje fi rmě KNAUF Praha spol. s. r. o., která 
věnovala 600 tis. Kč na péči o zeleň a ekologii a 450 
tis. Kč na projekty kbelské kultury a akcí v Lidovém 
domě.  Opravdu úctyhodná částka – děkujeme !!

Zprávy ze Zastupitelstva MČ Praha 19 :
Ve středu 18. 3. 2009 se uskutečnilo 11. řádné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 19. Tentokrát nejobjemnějšími 
body jednání byly majetkové záležitosti – zejména 
věcná břemena týkající se vedení sítí přes pozemky 
MČ. Zastupitelstvo však také po zajímavé diskusi, které 
se mohli účastnit i přítomní občané, jednohlasně zamítlo 
záměr státního podniku LOM přestěhovat veškeré 
opravárenské provozy ruských vrtulníků na letiště 
Kbely.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Protože ještě mnoho držitelů psů nemá 
uhrazený poplatek za psa na rok 2009, 
připomínám, že splatnost tohoto poplatku 
je 31.3. Ti, kteří mají roční sazbu poplatku 
vyšší než 600,- Kč, mohou do tohoto data 
uhradit pouze polovinu poplatku. Druhá 
polovina je pak splatná do 31.8. Pro „pejs-
kaře“, kteří mají roční sazbu do 600,- Kč, 
je tedy poplatek splatný do 31.3. každého 
roku, a to buď v hotovosti v pokladně úřa-
du, převodem z účtu, nebo je možné po 
domluvě se správcem poplatku zasílat slo-
ženku. Číslo účtu, na který můžete posílat 
platby poplatku, je 19-2000932309/0800, 
variabilní symbol 1341, a za toto číslo bez 
mezery dosaďte č. známky, která byla Va-
šemu pejskovi u správce poplatku přiděle-
na. Variabilní symbol musí mít 8 čísel (př. 
13410001). Kdo si není jistý tím, jakou 
výši poplatku má uhradit nebo potřebuje 
nějaké další informace, může kontaktovat 
správce poplatku na tel. č. 284 080 828, 
775 590 145, nebo e-mailem eva.krupic-
kova@kbely.mepnet.cz.  
Ještě bych chtěla požádat všechny, kterým 
se z nějakého důvodu změnila poplatková 
povinnost, aby tuto skutečnost nahlásili 
do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, 

správci poplatku. Jedná se o takové sku-
tečnosti, kterými jsou např. změna trvalé-

ho pobytu, úhyn psa, předání psa jinému 
držiteli, získání dalšího psa, změna pra-
covního vztahu z pracujícího na důchodce 
nebo z pracujícího důchodce na důchodce, 
pro kterého je důchod jediným zdrojem 
příjmu apod.
Připomínám to z toho důvodu, že předpis 
poplatku za psa se tvoří z předchozího 
roku a pokud nejsou oznámeny správci 
poplatku změny určující sazbu poplatku, 
neshoduje se potom předpis s vlastní úhra-
dou a vzniká takzvaný nedoplatek u po-
platníka. Opět upozorňuji na skutečnost, 
že na sníženou sazbu poplatku 200, - za 
jednoho psa a 300, - za každého dalšího 

psa téhož držitele má nárok pouze ten, 
kdo je uživatelem starobního, invalidní-
ho, vdovského nebo sirotčího důchodu, 
ale důchod pro tohoto člověka musí být 
jediným zdrojem příjmu. Z toho vyplývá, 
že na důchodce, který má ještě jiný ved-
lejší příjem (např. z prac. činnosti, z náj-
mu, apod.) se tato snížená sazba poplatku 
ze zákona nevztahuje. Při změně sazby 
u osob, kterým byl přiznán důchod a již 
nepracují, je proto třeba správci poplatku 
doložit rozhodnutí o přiznání důchodu a 
čestné prohlášení o tom, že důchod je je-
jich jediným zdrojem příjmu.
K přihlášení psa se držitel musí osobně 
dostavit na úřad ke správci poplatku, vy-
plnit a podepsat přihlašovací kartu a pře-
vzít známku pro psa. 
K označení psa mikročipem připomínám, 
že je držitel psa povinen přihlásit se do re-
gistru psů na Magistrát hl. m. Prahy, Jung-
mannova 35/29, Praha 1 a to do 30-ti dnů 
od očipování. Pokud tuto lhůtu držitel ne-
splní, nemá nárok na úlevu z poplatku, 
kterou by čerpal v následujících 2 letech, 
maximálně ve výši 350,- Kč za rok.

Eva Krupičková, správce poplatků

Poplatek ze psů

Letos, 10.3.2009, ostatně jako kaž-
dý rok, byla před Radnicí MČ Praha 
19 vyvěšena tibetská vlajka. Tímto 
aktem vyjadřuje Radnice MČ Praha 
19 solidaritu s tibetským národem, 
jehož povstání proti čínské okupaci 
bylo násilně potlačeno právě před 
50ti lety. Připomeňme si, že samot-

ná tato vlajka je symbolem naděje 
Tibetu a odporu proti násilí a bez-
práví, a po potlačeném protiokupač-
ním povstání, jež vypuklo ve Lhase  
10.3.1959, byla v Číně zakázána. 

OŽPD – Jan Lípa

Vlajka pro Tibet – 50. výročí

Soutěžní okénko:
Městská část Praha 19 ve spolupráci se sdružením maminek „Máma Kbely“ vyhlašuje jedinečnou soutěž pro všechny
„kbelské i přespolní“, děti i dospělé pod názvem SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
• staré a nově vzniklé kbelské pověsti, 
• kbelské bajky a pohádky 
• či kbelské groteskní příběhy.

Podmínky této soutěže:
• soutěže se mohou zúčastnit jak děti školou povinné, tak i dospělí 
• pohádky, pověsti či bajky kbelské lidové či nově vymyšlené by měly být nevulgární, srozumitelné, zajímavé, poučné + další 
náležitosti přímo úměrné literatuře tohoto druhu. Tato sepsaná díla by se měla jakkoli týkat Kbel.
• termín odevzdání literárního díla (zaslání poštou na adresu: ÚMČ Praha 19, public relations, Semilská 43, Praha 9 nebo na 
mail: sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz - do konce roku 2009 
• porotou zvolená nejlepší díla budou zveřejněna v časopise Kbelák v příštím roce, přičemž poté bude možnost poslat svůj hlas 
pro úplného vítěze na mail úřadu či písemně
• ofi cielní vyhodnocení a odměny (zveřejněné ve Kbeláku) – za nejnápaditější či nejzajímavější díla se uskuteční počátkem roku 
2010 (2 kategorie – dětská a dospělácká).
Pevně doufám, že se mnozí z Vás rádi zúčastní a již se těšíme na všechny Vaše příspěvky. 
Veškeré Vaše příspěvky posílejte na info@mamakbely.cz (http://www.mamakbely.cz/) nebo na odd. public relations MČ Praha 
19, mail. sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz (tel. 284080881, 775590158, Semilská 43/1, Praha 9-Kbely)
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•  v roce 2001 se narodilo 38 dětí, k poby-
tu se přihlásilo 128 občanů   - nárůst o 166 
obyvatel 
zemřelo 57 občanů, 95 občanů se odstě-
hovalo 
•  v roce 2005 se narodilo 46 dětí, 152 ob-
čanů se přihlásilo k pobytu -   nárůst o 198 
obyvatel 
69 občanů zemřelo, 89 občanů se odstě-
hovalo 
•  v roce 2007 se narodilo 77 dětí,  
• 375 občanů  se přihlásilo k pobytu -  ná-
růst o  452 obyvatel 
• 45 úmrtí, 96 občanů se odstěhovalo 
•  v roce 2008 se přihlásilo k pobytu 398 
občanů a narodilo se 93 dětí – celkem ná-
růst 491 občanů V tomto roce se narodilo 
nejvíce dětí za posledních 5 let a přihlásilo 
se k pobytu nejvíce občanů. 
v roce 2008  66 občanů zemřelo, , 95 ob-
čanů se odstěhovalo 
•  Kbely mají k 31. 1. 2009    
6 104  obyvatel  s trvalým pobytem v naší 
městské části, včetně občanů, kteří nemají  
občanství ČR, ale mají zde trvalý pobyt. 
•  v roce 2009 oslaví jubileum 90 let a 
výše 23 občanů., 2 občané se dožívají v 
tomto roce 99 let.

Libuše Ložková 
vedoucí odboru občanskosprávního

BIOODPAD 2009
JARNÍ HARMONOGRAM SVOZU
budou přistaveny vždy 2 kontejnery ve 
14 hodin a odvezeny po naplnění

  4.4. Benecká x Hanušova 
  5.4. Hůlkova 
  5.4. Sojovická 
25.4. Železnobrodská x Libichovská 
26.4. Sovenická 
  3.5.  Nymburská x Mladějovská 
 
KONTEJNERY JSOU URČENY POU-
ZE FYZICKÝM OSOBÁM BYDLÍCÍM 
NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
(KBELY). PODNIKATELÉ MAJÍ PO-
VINNOST ZE ZÁKONA Č. 185/2001 
SB. ZAJISTIT SI ODVOZ ODPADU 
VZNIKLÉHO SVOU ČINNOSTÍ NA 
VLASTNÍ NÁKLADY

Informace ke svozu 
individuálního odpadu
V letošním roce 2009 bude pravidelný 
odvoz bioodpadu probíhat každý sudý 
týden ve středu, tedy poprvé 1. dubna 

bližší info OŽPD  
Bc.B.Pokorná - 286 850 184

kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny 
nejpozději v 17 hodin

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 SVÉHO ODPADU NA 
VLASTNÍ NÁKLADY 
DO VOK NEPATŘÍ – NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD, SLOŽKY 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, sklo, plasty, nápojové kontejnery) 
Elektroodpad (TV, PC, apod.) můžete zdarma odevzdat každé první pondělí v měsíci 
na dvoře Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely 

OD 15.00 – 16.00 hodin 
6. dubna 2009 
4. května 2009 
1. června 2009 

Bližší informace podá odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství  
tel.: 286 850 184 Bc. B. Pokorná

Kbelská statistika:

 6.4. Nymburská x Rovenská 
20.4.  Hůlkova 
27.4.      Chotětovská x Toužimská 
 4.5.       Katusická x Letců 
11.5.  Nymburská x Semčická 

25.5.  Bakovská 
 1.6.       Xaverovská x Borovnická 
15.6.  Nouzovské náměstí 
29.6. Železnobrodská x Pelnářova  

 
Městská část pořádá 

 

KBELSKOU  
  POMLÁZKOVOU PÁRTY 

 
v Lidovém domě Kbely 

ve čtvrtek 9. 4. 2009 od 18h 
 

hraje skupina  JAM BAND 
 

 
 
 

zatančíte si společně se skupinou Jam Band 
zazpíváte si známé písně z oblasti českého popu, rocku a country music. 

přejeme vám příjemné posezení 
Vstupné: 50,-Kč   (předprodej v pokladně úřadu, Semilská 43/1, 

nebo přímo v Lidovém domě Kbely, Toužimská 244, Praha-Kbely) 
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Co udělat pro maminky na mateřské dovolené ?
V reakci na množící se dotazy ve 
kbelské návštěvní knize ohledně 
možnosti aktivního trávení volného času 
maminek na mateřské dovolené spolu 
se svými dětmi jsme zahájili předběžná 
šetření podmínek a potřebných 
zajištění k možnému provozování 
„Klubu maminek“. Městská část 
samozřejmě nemůže převzít iniciativu 
za maminky a organizovat klub podle 
svého, co ale tedy můžeme nabídnout? 
Rádi bychom spolupracovali 
s legitimními zástupkyněmi  či 
přípravným výborem kbelského klubu 

formou činnosti směřující k vyhledání 
odpovídajícího prostoru pro fungování 
této bohulibé činnosti. Radnice chce 
a bude podporovat maminky, aby 
mohly se svými dětmi aktivně trávit 
jedny z nejhezčích okamžiků života, 
a to jak svého, tak svých dětí. Na 
druhou stranu však také chceme, jak 
je v úvodu zmíněno, a určitá neblahá 
zkušenost nám to potvrzuje, aby byla 
zajištěna pravidla nejen hygienická, ale 
i bezpečnostní. Tomu musí odpovídat i 
vybrané prostory a personální zázemí 
klubu (obč. sdružení). Pokud jste tedy 

vy, kbelské maminky či tatínkové, 
zastupující „organizátory klubu“, 
ochotni zastřešit s plnou odpovědností 
zmíněnou činnost, obraťte se, prosím, 
na kancelář zástupce starosty nebo 
kancelář tajemníka, abychom si mohli 
vyjasnit vzájemné požadavky a pomoci 
dotáhnout tuto aktivitu ke zdárnému 
konci (to přes anonymní návštěvní 
knihu nelze).

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Tel. 284080826
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Účelem reklamního zařízení z pohle-
du své služby je upozornit veřejnost 
na nějaký produkt. Je zájmem výrobců 
vyhledat takové místo, aby okruh veřej-
nosti byl co největší. Je však nutno si 
uvědomit, že užívání veřejně přístup-
ného prostranství nemůže být na úkor 
bezpečnosti, případně ochrany jiných 
zájmů celé společnosti a i proto k umís-
tění reklam podle svého provedení a 
velikosti stanoví stavební zákon některé 
podmínky pro umístění takové stavby 
nebo zařízení. Z ustanovení § 3 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., který nabyl 
účinnosti  1.1.2007, vyplývá, že zaří-
zením se rozumí informační a reklamní 
panel, deska či jiná konstrukce, pokud 
nejde o stavbu pro reklamu dle § 2 odst. 
3 stavebního zákona, kterým je zařízení 
o celkové ploše větší než 8 m2 . Takové 
reklamní zařízení je považováno za stav-
bu pro reklamu. Podle druhu a velikosti 
provedení reklamního zařízení je nutno 
před vlastní realizací požádat příslušný 
stavební úřad o územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas a následně podat ohláše-
ní k vlastnímu provedení nebo žádost o 
stavební povolení pro stavbu pro rekla-
mu. Naproti tomu stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje 
informační a reklamní zařízení o cel-

kové ploše menší než 0,6 m2. Dále pak 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu 
nevyžadují informační a reklamní zaří-
zení, u nichž byla územním rozhodnutím 
nebo územním souhlasem omezena doba 
trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž cel-
ková výška nepřekračuje 10 m a celková 
plocha 20 m2. Je však nutno si uvědomit, 
že i umístění těchto reklamních zařízení 
je nutno projednat s vlastníkem pozem-
ku či stavby, případně oddělením Policie 
ČR – dopravním oddělením, aby nedo-
šlo k ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu v okolí umístěného reklamního 
zařízení. Umístění každého jednotlivého 
reklamního zařízení posuzuje stavební 
řád individuálně, podle jeho velikosti, 
způsobu provedení a návrhu umístění 
na tom kterém pozemku či stavbě. Při 
posuzování se řídí podmínkami dotče-
ných správních úřadů, které hájí zájmy 
veřejnosti, ať už se jedná o bezpečnost 
provozu na přilehlých komunikacích, 
ochranu krajiny nebo ochranných pásem 
vedení technické infrastruktury. Prove-
dením reklamního zařízení či stavby bez 
územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu a následného ohlášení případ-
ně stavebního povolení pro stavbu pro 
reklamu dochází k porušení ustanovení 
§ 103 odst. 1 písm. c) bod 8. a 9. staveb-

ního zákona, případně i k porušení usta-
novení §104 odst. 2 písm. j) stavebního 
zákona, čímž se právnická nebo podni-
kající fyzická osoba dopustí správní-
ho deliktu podle § 180 odst.1 písm. a) 
stavebního zákona – že provádí stavbu 
nebo její změnu, terénní úpravy, zaříze-
ní anebo udržovací práce, které je třeba 
ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového 
ohlášení, nebo takovou stavbu, změnu 
stavby, terénní úpravy anebo zaříze-
ní užívá,  případně podle § 180 odst. 1 
písm. f) – provádí činnosti, ke kterým je 
třeba územní rozhodnutí, bez tohoto roz-
hodnutí nebo v rozporu s ním, popřípadě 
bez územního souhlasu a nebo v rozpo-
ru s ním nebo provádí činnosti územním 
rozhodnutím zakázané. Za porušení sta-
vebního zákona se podle § 181 ukládá 
pokuta, a to za delikt podle § 180 odst. 
1 písm. a) do výše 200 000,- Kč a za 
delikt podle § 180 odst.1 písm. f) do 
výše 500 000,- Kč. Proto je vhodné se 
před provedením umístění reklamního 
zařízení na příslušném stavebním úřadě 
na podmínky umístění reklamního zaří-
zení informovat. 

Jitka Šlosárková 
Odbor výstavby 

Umísťování reklamních zařízení různých druhů

 

 
 

První kbelský velikonoční jarmark,  
pořádaný Městskou částí Praha 19 

4. dubna 2009 od 10 hodin v areálu Lidového domu Kbely, Toužimská 244 
 

Při návštěvě si může každý návštěvník prohlédnout, zakoupit, ale i zkusit vyrobit některé tradiční i méně známé výrobky. Všechny 
stánky řemeslníků, lidových umělců a tvořivé dílny pro děti i dospělé nabídnou zajímavou podívanou. Řemeslníci a výrobci z 

nejrůznějších regionů naší republiky budou nabízet například: 

 řezbářské práce a výrobky – ručně vyřezávané výrobky i s ukázkou, dále pak misky, svíčky, těžítka ze dřeva a další 
 malování a prodej kraslic – tvořivá dílna: pomlázky,voskování vajec, barvení vajec, velikonoční perníčky, přání 

k velikonocům, zápichy a velikonoční kolíčky, velikonoční výrobky z papíru 
 dílna pro děti s výrobou velikonočního květinového aranžmá + prodej květinových dekorací 
 velikonoční pekárenské dobroty 
 dečky, háčkování, paličkovaná krajka 
 stánek s prodejem medu, medoviny, pečeného čaje, ukázky a vlastní výroba svíček 
 výrobky z proutí – ošatky, koše a další 
 vitráže / malované sklo  
 drátování vajíček a kamínků, věnce z papíru – ukázky i prodej 
 výrobky z keramiky 
 kovové šperky a drobné upomínkové předměty 

V  10  HODIN  BUDE V SÁLE  LIDOVÉHO  DOMU  PŘIPRAVENO  DIVADÉLKO PRO  DĚTI : 
  P I R Á T I - veselý a zábavný pirátský pohádkový příběh plný písniček, hraje DIVADLENÍ SPOLEČNOST KULICH 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Tisková zpráva
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY
 
Odbor Public Relations
Praha zavedla pro tělesně postižené dopra-
vu ode dveří ke dveřím
Tělesně postižení Pražané s průkazy ZTP a 
ZTP-P mohou ode dneška využívat unikát-
ní typ přepravy, kterou po předchozím ob-
jednání zabezpečuje osm mikrobusů.
„Systém je hodně podobný taxislužbě, jen s 
tím rozdílem, že přeprava se objednává mi-
nimálně tři dny dopředu a že za cesty k lé-
kaři, na úřady, do denních stacionářů a chrá-
něných dílen klienti nic neplatí,“ popisoval 
nově zavedenou službu její iniciátor, rad-
ní pro sociální oblast Jiří Janeček, s tím, že  
fakticky jde o dopravu ode dveří ke dveřím.
Doprava nabízí tělesně postiženým také va-
riabilnost vzhledem k jejich zdravotnímu 
stavu. „V provozu jsou čtyři typy transpor-
térů v různém provedení. Všechny se také 
dají podle potřeby upravit pro sedící klienty 
nebo vozíčkáře. Automobily jsou vybaveny 
plošinou pro snadnější nastupování vozíč-
kářů,“ upřesňuje radní Janeček. Vozy se to-
tiž dají podle objednávek upravit buď pro 
sedící klienty, nebo pro dva či čtyři vozíčká-
ře s doprovodem. „V nabídce je i jeden vůz 
s lehátkem a křeslem. Jde o podobný vůz 
jako využívá rychlá záchranná služba, pro 
který jsme získali výjimku od Ministerstva 
dopravy, aby mohl přepravovat ležící pa-
cienty,“ doplnila ředitelka obecně prospěš-
né společnosti Societa, která novou službu 

provozuje, Eva Krejčí.
Nově zavedený systém přepravy je zalo-
žen na objednání, a to prostřednictvím dis-
pečinku, který má nepřetržitou službu. „Je 
to daleko operativnější systém než speciál-
ně upravené autobusové linky v rámci in-
tegrované dopravy,“ uvedl zástupce ředitele 
příspěvkové organizace ROPID, která pře-
pravu společně se Societou zajišťuje, Jiří 
Prokel. Klient si objedná přepravu na přes-
né datum a čas a uvede, jestli potřebuje pře-
pravu vozíčku, případně odkud a kam. „Vo-
zíček je možné si u nás zapůjčit. V přípa-
dě, že má klient problémy zvládnout scho-
dy, máme k dispozici schodolez. Přepravu-
jeme i vodící a asistenční psy a po dohodě 
i další drobná zvířata,“ nastiňuje rozsáhlou 
nabídku služeb ředitelka Krejčí.
Pokud se klient nedostaví na sjednané místo 
do 15 minut, řidič volá dispečink, který se 
pokusí ještě kontaktovat zákazníka. V pří-
padě neúspěchu auto odjíždí. „Snažili jsme 
se systém nastavit tak, abychom uspoko-
jili co nejvíce klientů a eliminovali přípa-
dy, kdy si z nějakých důvodů zákazníci pře-
pravu na poslední chvíli rozmyslí nebo se k 
vozu nedostaví,“ dodala Krejčí. 
Přepravu zajišťují také proškolené posádky, 
které absolvovaly kurzy zdravotní pomo-
ci. „Pro přepravu lidí s rizikovějšími zdra-
votními problémy můžeme nasadit i posád-
ku tvořenou dvojicí řidičů s bohatou praxí 
ze záchranné zdravotní služby,“ upřesňuje 
Krejčí. 
Doprava bude zajišťována v pracovních 
dnech vždy od 7.00 do 19.00 hodin. „Dva 
mikrobusy budou jezdit nepřetržitě, a to i o 

víkendu. Nová služba totiž klientům nabí-
zí i možnost objednat si přepravu za náku-
py, do divadla, kina nebo na výlet. A to ne-
jen mimo Prahu, ale i do zahraničí,“ vysvět-
luje zástupce ředitele ROPID Prokel. Podle 
něj je tato služba už zpoplatněna a pohybu-
je se od 5 do 20 korun za kilometr. 
Nejde jenom o novou službu, ale i o vytvo-
ření pracovních míst pro tělesně postižené 
spoluobčany. Zajišťovat přepravu bude cel-
kem 56 lidí, z toho téměř 90 % tvoří také tě-
lesně postižení. „Přizpůsobili jsme jim pod-
le typu postižení pracoviště. Třeba pro ne-
vidomé v dispečinku jsme nechali nainsta-
lovat do počítačů speciální programy,“ líči-
la Krejčí.
„Podařilo se vytvořit službu pro tělesně po-
stižené ode dveří ke dveřím, aby lidé ne-
museli řešit přestupy a návaznosti přepra-
vy nebo docházkové vzdálenosti od zastá-
vek. Domnívám se, že se tím podařilo pro 
tyto lidi zvýšit komfort cestování po Praze,“ 
konstatoval radní Janeček.
Podobné systémy fungují v západní Evro-
pě, kde dokonce v některých oblastech na-
hrazují kvůli ekonomičnosti klasickou au-
tobusovou dopravu. „Roční rozpočet na 
nově zavedenou službu je plánován na při-
bližně osm milionů korun,“ doplnil Janeček 
s tím, že zkušební provoz bude po třech mě-
sících vyhodnocen a podle toho způsob pře-
pravy ještě uzpůsoben.
Objednat přepravu lze na www.societa.cz, 
dispečink@societa.cz, bezplatné telefonic-
ké lince 800 141 756 nebo 722 166 799.  
 

V Praze 2. 3. 2009

Tato událost zasáhne většinu televizních 
diváků v hlavním městě, proto České Ra-
diokomunikace (dále „ČRa“) coby part-
ner v tomto procesu Vám poskytují nále-
žité informace o tomto přechodu. 
V souladu s nařízením vlády ze dne  
28.4.2008 o stanovení Technického plá-
nu přechodu zemského analogového te-
levizního vysílání na zemské digitální te-
levizní vysílání (dále „TPP“) jsou České 
Radiokomunikace připraveny vypnout po 
obdržení žádosti našich zákazníků ana-
logové televizní vysílání programů ČR1, 
TV NOVA a TV PRIMA ze žižkovského 
TV vysílače (TV vysílač Praha-město) k 
30.4.2009. 
TV vysílač Praha-město v současné době 
pokrývá 15-16% obyvatel ČR analogo-
vým TV signálem. Po vypnutí analogu 
bude televizní vysílání z tohoto vysílače 
zabezpečeno pouze prostřednictvím digi-
tálního TV vysílání. Podle výpočtů by se 

pokrytí TV signálem mělo po vypnutí ana-
logového vysílání z vysílače Praha-město 
zvýšit na 16-18% obyvatel ČR. 
Diváci ovlivnění vypnutím analogového 
vysílání jsou informováni o nadcházející 
změně prostřednictvím piktogramu vklá-
daného do TV vysílání. O přechodu na di-
gitální vysílání jsou také informováni pro-
střednictvím běžících titulků s textem na 
obrazovkách (ČRa jako operátor sítě ne-
může ovlivnit frekvenci opakování titul-
ků, jedná se o rozhodnutí jednotlivých te-
levizních stanic.) 
K příjmu TV signálu i po přechodu na di-
gitální vysílání je potřeba, aby si diváci 
zakoupili set top box dostatečné kvality a 
nastavili své TV antény. V každém přípa-
dě je vhodné, aby se diváci v této záleži-
tosti obrátili na odborníky v oblasti insta-
lace antén, a to především v případě spo-
lečných TV antén, kde je odborná pomoc 
nutná. 

Proces digitalizace je komplexní proble-
matika, jako jedno z vodítek si Vás proto 
dovoluji odkázat na webové stzránky ČRa 
www.digistranky.cz, které informují di-
váky o datech vypínání analogového TV 
vysílání, spouštění digitálního vysílání a 
zároveň poskytují základní informace o 
zapojení set top boxu a TV přijímače pro 
digitální vysílání včetně odpovědi na nej-
častěji kladené dotazy. 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte 
kontaktovat tiskové oddělení (Marie Fia-
nová, marie.fi anova@ogilvy.com, tel. 724 
442 935). 

Jane Hannah, generální ředitelka, 
České Radiokomunikace a.s., 

U Nákladového nádraží 3144, 13000 
Praha 3,

 tel: +420 242 411 111 
či na www.radiokomunikace.cz

Digitalizace v Praze – vypínání analogového TV vysílání a přechod na digitální TV vysílání. 
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V souvislosti s celostátním termínem změn jízdních řádů 8. března 2009 dojde k některým úpravám autobusových linek Pražské in-
tegrované dopravy. Změny vycházejí z požadavků jednotlivých městských částí a obcí a také z provedených přepravních průzkumů 
i vyhodnocení předchozích opatření.

Změny PID od 8. března 2009

Pro informaci uvádíme datum změn v jízdních řádech které lze nalézt na http://194.213.60.4/jrportal/LineList.aspx?mi=5&t=3 

Změna trasy, zastávek a dopravce na 
lince PID č.269
Od 30.srpna 2008 došlo k posílení pro-
vozu autobusové linky 186 zkrácením 
intervalů z 12ti na 7–8 minut v ranní 
špičce a z 15ti na 10 minut v odpoled-
ní špičce pracovního dne. Dle přeprav-
ních průzkumů po provedení této změ-
ny bylo zjištěno, že došlo k podstatné-
mu snížení poptávky u spojů linky 269 
v úseku Avia Letňany – Satalice. Jed-
ná se o evidentní důsledek posílení lin-
ky 186, se kterou je v uvedeném úse-
ku v souběhu. Dalším důvodem ke změ-

ně je situace ohledně stávající autobu-
sové otočky „Avia Letňany“, která leží 
na soukromém pozemku a jehož majite-
lem je aktuálně požadována úhrada za 
pronájem, resp. provoz linek zde ukon-
čených. Na základě těchto podnětů je 
od 8.3.2009 (neděle) provedena změ-
na trasy linky 269 ve směru od Sídliš-
tě Rohožník ze zastávky „Kbely“ dále 
po Mladoboleslavské ulici do zastáv-
ky „Letňany“, kde je zajištěn přestup 
na linku metra C. Dochází tímto k po-
sílení přímého přepravního vztahu Sa-
talice – metro Letňany, který je nyní za-

jištěn jen vybranými spoji linky 376. 
Předpokládá se, že tato úprava vyvolá 
vyšší poptávku po spojích linky 269 a 
tím vyšší rentabilitu provozu. Pro ces-
ty do úseku Avia Letňany – Jilemnická 
lze využít přestup mezi linkami 269 a 
186, který je vzhledem k výše uvede-
ným intervalům linky 186 vyhovující. 
Ke stejnému termínu, tj. 8.3.2009, do-
chází také ke změně dopravce na lince 
269 a školních linkách 562 a 564 z Veo-
lia transport s.r.o. na Stenbus s.r.o. 

OŽPD – Bílek

Autobusy:
185 - platnost od 9.4.2009
186 - platnost od 9.4.2009
259 - platnost od 7.3.2009
269 - platnost od 8.3.2009
302 - platnost od 14.12.2008

Autobusy regionální:
375 - platnost od  7.3.2009 
376 - platnost od  7.3.2009 

Noční doprava:
513 - platnost od 1.1.2009
603 - platnost od 7.3.2009 

Pod ředitelstvím Městské policie Prahy 9 vzniknou nové okrskové služebny. Ve Kbelích budou podle Ivana Broučka z obvodního ředitel-
ství Městské policie v Praze 9 již nevyhovující prostory nahrazeny novými v nedávno vzniklém bloku domů. 
„Každý rok se postupně rozšiřují a rekonstruují stávající prostory tak, aby vyhovovaly požadavkům jednadvacátého století. Vybavujeme 
je novou počítačovou technikou, sociálním zázemím a dalším potřebným vybavením,“ uvedl první náměstek pražského primátora Rudolf 
Blažek, který má na starosti bezpečnost v Praze. 

(teg)

V Praze 9 vzniknou nové služebny městské policie
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Při výstavbě obytného souboru při 
komunikaci Toužimská investor vybu-
doval veřejné osvětlení pouze uvnitř 
areálu, ale již ne při komunikaci. Po 
nastěhování majitelů bytů se obyva-
telé začali obracet na Úřad městské 
části s požadavkem prodloužit veřejné 
osvětlení až před tyto nové domy. Byl 
osloven správce veřejného osvětlení 
firma Eltodo a bylo nám sděleno, že 
tuto investiční akci mohou zahrnout do 
plánu nejdříve až po roce 2009. Měst-
ská část takovouto investici nemůže ze 
svého rozpočtu realizovat. Proto byla 
zahájena složitá jednání s Odborem 

městského investora MHMP o zařaze-
ní této investiční akce do svého plánu. 
To se v loňském roce podařilo. Odbor 
městského investora zastoupený fir-
mou ZAVOS nechal zpracovat projek-
tovou dokumentaci, zajistil finanční 
krytí na rok 2009 a vypsal výběrové 
řízení na zhotovitele. Vítězem se stala 
firma Elektroslužba s.r.o., Úvaly. Dne 
27.1.2009 proběhlo předání staveniště. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám 
nemohly být práce zahájeny okamžitě 
po předání staveniště. Zahájit stavbu se 
podařilo až na začátku března. Součástí 
stavby, která probíhá v úseku Hrušo-

vická-Ledečská, která zahrnuje výstav-
bu sedmi stožárů veřejného osvětlení, 
je také přiložení optického kabelu. Z 
důvodů výkopových prací a záboru 
chodníku bylo nutné dočasně přesunout 
přechod pro chodce a využít cyklostez-
ku jako chodník. Pokud se nevyskytnou 
nepředvídané okolnosti, měla by být 
stavba dokončena do 31.3.2009. Tím-
to se omlouváme za omezený přístup 
k obytným domům a řidiče jedoucí po 
komunikaci Toužimská prosíme o zvý-
šenou pozornost při průjezdu stavbou. 

OŽPD - Bílek

Veřejné osvětlení Toužimská

Minule jste se seznámili s tématem, které 
není tak často probíráno. Dozvěděli jste 
se něco málo o tom, proč potřebujeme 
kanalizaci. Víme, že důvodem zavede-
ní kanalizace byla potřeba odstraňování 
odpadů. K této nutnosti bylo postupně 
nuceno lidstvo tím, že původně stěhující 
se kmeny se natrvalo usazovaly v příhod-
ných lokalitách. Pevný odpad byl odná-
šen do přirozených či vykopaných jam. 
Složitější to již bylo se splašky. Ty se po 
deštích vždy vyplavily do nižších poloh. 
Samočistící efekt vodních toků byl brzy 
poznán. Zčásti se na čištění vod podílejí 
vodní živočichové. Čím prudší tok, tím 
rychleji ze splašků dojde k odstraňování 
látek odebírajících kyslík. Volné vypla-
chování splašků dešti bylo nahrazeno 
nuceným odtokem směrem k vodním 
tokům. Nejdříve k tomu sloužily otevře-
né příkopy, které byly nahrazeny uzavře-
nými stokami. Důvod byl jasný, bylo to 
bez pachových vjemů a podstatně estetič-
tější. Postupem doby vznikala složitější 
odvodňovací zařízení.
Samočistící efekt vodních toků ovšem 
přestává fungovat při vypouštění velkého 
množství kalů. Proto byli lidé donuceni 
vymyslet jiný způsob odstraňování odpa-
dů. Byly vytvořeny čistírny odpadních 
vod, které pracují na podobném principu 
jako vodní toky. Pevné látky se zachycují 
na česlích a pak usazují. Rozpustné lát-
ky odebírající vodě kyslík, se odstraňují 
okysličováním pomocí čeření. Složitější 
je odstraňování chemických látek, zvláš-
tě pak těch nebezpečných jako jsou těžké 
kovy, nebo ropné látky. 
O čistících zařízeních by bylo možné psát 
dosti dlouho. Tuto problematiku zatím 
odložíme a vrátíme se ke kanalizaci.
Kanalizaci podle způsobu odvádění dělí-
me v zásadě na: 

• kanalizaci splaškovou 
• kanalizaci dešťovou 
• kanalizaci smíšenou
Kanalizace splašková odvádí vody znečiš-
těné splašky. Kanalizace dešťová odvádí 
pouze vody dešťové. Smíšená kanalizace 
potom vody jak splaškové, tak součast-
ně dešťové. Kanalizační potrubí je buď 
samotížné, tj. že odpadní vody gravitací 
odtékají do nižších částí. Tam kde nevy-
stačíme s dostatečným spádem, použije-
me gravitační kanalizaci zaústěnou do 
sběrných jímek, ze kterých výtlačným 
potrubím čerpáme do zklidňovacích jí-
mek, které jsou umístěny před revizními 
šachtami samotížné kanalizace. Tento 
systém je použit například v oblasti Kbel 
v části „Pod Nouzovem“. Podrobnější 
popis bude v dalším pokračování. 
Kanalizace splašková a smíšená je odvá-
děna do čistíren odpadních vod, které 
jsou umísťovány v nejnižších částech 
obcí. Odvádění čistě splaškové kanali-
zace nečiní čistírnám velké potíže. Ty 
způsobuje smíšená kanalizace. Tento 
způsob odvádění je nejméně vhodný. 
Zatím co malé množství dešťových vod 
pomáhá pročišťovat kanalizační potru-
bí, velké množství zahltí čistírnu, která 
„neumí“ čistit čisté vody. Proto podle 
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích, není povoleno vypouštění 
předčištěných vod z žump a septiků do 
kanalizace zakončené centrální čistírnou. 
Při přeplnění kapacity potrubí smíšené 
kanalizace dochází k nutnosti vypustit 
přebytečné množství vod do vodoteče. K 
této situaci dochází téměř vždy po prud-
kých deštích. Aby nedocházelo k pře-
tékání vod z poklopů revizních šachet, 
spustí se vypouštěcí zařízení – tak zvaný 
„Vírový separátor“. Ten zachytí většinu 
těžších látek, které jsou odváděny dále k 

čistírně. Lehčí látky jsou přeplaveny do 
vodoteče. Tím dochází ke značnému zne-
čištění vodotečí. Naším cílem by měla 
být snaha se těchto smíšených kanalizací 
co nejdříve zbavit. 
Dešťová kanalizace slouží k odvádě-
ní srážkových vod z území. Kanalizace 
dešťové jsou zpravidla samotížné. Vody 
z potrubí jsou vypouštěny do vodotečí ve 
výústních objektech, které jsou uzpůso-
beny tak, aby nedocházelo k poškozování 
břehů potoků. Stalo se zlozvykem odvádět 
dešťové vody ze stavenišť do kanalizací. 
Nikoho netrápí skutečnost, že dešťové 
vody zásobují přirozeným zasakováním 
spodní vody. Na mnoha místech jste jistě 
již sami zjistili úbytky vody ve studních. 
K tomu by nedocházelo, kdyby se každý 
stavebník postaral o zachycování vod na 
svém pozemku. Minimálním požadav-
kem je vytvoření retenčních nádrží s 
regulovaným odtokem. Náš vodoprávní 
úřad se snaží přenést tuto povinnost na 
stavebníky. V posledních třech letech se 
nám to celkem daří. Jistě jste si všimli 
retenční nádrže, kterou vybudovala spo-
lečnost EXCON u trati ČSD. Zasakovací 
zařízení byla také vybudována ve Vinoři 
u staveb společnosti Bemett. Do budouc-
na budou od nás vyžadovány podmínky 
zadržování a zachycování vod u všech 
nově projektovaných staveb na našem 
území. Jistě by jste se i vy neradi dočkali 
dob, kdy nám vyschnou studny. 
S Vašimi dotazy a náměty se laskavě 
obracejte na náš odbor.

Za Odbor životního prostředí, dopravy 
a místního hospodářství Úřadu městské 

části Praha 19
Pavel Opletal

O kanalizaci – pokračování.



  Kbelští Soptíci hledají kluky a holky ve věku  
  6 – 15 let, kteří by měli zájem o hasičský sport 

  Schůzky se konají každé pondělí od 16:30 do 18:30 
    v hasičské zbrojnici. Toužimská 760/40 

 
       Vedoucí:  Ladislav Babuš    607 957 741 
                  www.kbely.hasicipraha.eu 

 

  

Vrchlabská 36,Praha 9- Kbely 
PO-PÁ: 11-21, SO-NE 12-21 

www.pizzakbely.cz 
tel. 605 709 102 
33 druhů pizz 

pizza na oběd:75,- Kč 
masové lasagne 

zeleninové saláty 
ROZVOZ PIZZY 

Přijímáme všechny druhy stravenek !!! 
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Společnost 10

Nazareth
v Lidovém domě ve Kbelích



Společnost 11

Skupina byla založena ve městě Dunfermline ze zbytků polo-profesionální místní kapely The Shadettes (původně Mark V a The 
Red Hawks) zpěvákem Danem McCaffertym, kytaristou Mannym Charltonem, basákem Petem Agnewem a bubeníkem Darrellem 
Sweetem. Jméno získali ze skladby „The Weight“ od skupiny The Band („I pulled into Nazareth/Was feelin‘ half past dead…“). 
V roce 1970 se skupina přesunula do Londýna, kde roku 1971 vydala své první, stejnojmenné album.

Po získání nějaké té pozornosti díky albu Exercises z roku 1972, Nazreth vydali album Razamanaz na začátku roku 1973. Skladby 
jako „Broken Down Angel“ a „Bad Bad Boy“ se umístily v britském žebříčku Top 10 list. Poté následovalo album Loud ‚N‘ Proud 
na konci roku 1973, které obsahovalo hit „This Flight Tonight“, původně od Joni Mitchell. Roku 1974 vydali album Rampant, 
které bylo neméně úspěšné, třebaže neobsahovalo žádný singl. Další skladba (neobjevuje se na žádném albu), opět cover verze, 
tentokrát skladby „My White Bicycle“, se na začátku roku 1975 umístila v UK Top 20.

Album Hair of the Dog bylo vydáno roku 1975. Titulní skladba (populárně, i když nesprávně známá jako „Now You‘re Messing 
With a Son of a Bitch“) se stala základem rockových rádií 70. let. Americké vydání alba obsahuje skladbu Love Hurts, původně 
od The Everly Brothers a také nahranou Royem Orbisonem. Tato skladba byla ve Spojeném království a USA vydána jako singl. 
V USA byla oceněna jako platinová. Je to jediná skladba od Nazareth, která se umístila v americkém Top Ten.

foto: Michal Marel

4.března 2008 zahájila  skotská 
rocková skupina NAZAREHT 
své  Evropské turné v Lidovém 
domě v Praze Kbelích.



Bytový projekt Luštěnická je jedine-
čným projektem rekonstrukce
bytového domu ve velmi klidné a
příjemné lokalitě pražské městské
části Kbely. V okolí bytového domu
je pouze stávající cihlová třípodla-
žní zástavba z šedesátých let a
nádherná vzrostlá vegetace, která
spolu s koncovou polohou domu
nabízí ničím nerušené bydlení v
zeleni a klidu. 
Některé byty jsou mezonetové a
jiné nestandardně, ale o to víc dis-
pozičně zajímavě řešené. 

Jelikož se jedná o rekonstrukci
stávajícího objektu, naši klienti již
od první návštěvy místa uvidí, v
jakém prostředí budou žít – neku-
pují byt, který je reálný pouze na
papíře. 

NOVÝ BYTOVÝ PROJEKT

LUŠTĚNICKÁ
b y t o v ý  p r o j e k t

L u š t ě n i c k á

www.lustenicka.cz

PRAHA 9-KBELY

•  1+kk až 4+kk

•  cena od 1.990 mil. Kč

•  sklípek a parkovací stání
v ceně bytu

•  u přízemních bytů 
předzahrádka v ceně

•  termín dokončení 11/2009

•  20 min MHD do centra 

•  v objektu pouze 37 bytů

PRODEJ BYTŮ 731 440 124
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Společnost 13

V pátek 13.února se konala v Lidovém domě Kbely první ple-
sová veselice pořádaná Městskou částí Praha 19. V tento tak 
trochu troufalý termín se dostavil hojný počet lidí, což dosvěd-
čil již 3 týdny dopředu plně vyprodaný sál. Dle několika reakcí 
mohu usoudit, že se jednalo po dlouhé době o zdařilou akci ne-
jen díky skvělé organizaci zaměstnanců naší městské části, ale 
taktéž díky přispění mnoha sponzorů, kteří neváhali a poskytli 
hodnotné, nápadité i praktické sponzorské dary. Využijme pro-
to pří ležitosti a poděkujme všem těmto sponzorům (níže uvede-
ným) za pěknou a nebývale bohatou tombolu, která výrazně při-
spěla k pohodové atmosféře tohoto dle mého názoru nezapome-
nutelného večera!

 Šárka Egrtová 
Odbor kanceláře starosty ÚMČ Praha 19

První plesová veselice pořádaná Městskou částí Praha 19

JUDr.J.Nykles, Myslivecké sdružení 
SKYTALY
Vinotéka „U soudku“ Vrchlabská 4/18, 
197 00 Praha 9 – Kbely
Nabídka sudových vín, pouze česká a mo-
ravská vína z produkce malých a rodin-
ných vinařství. 
Tel: 605 860 951, 603 892 786, vinotekau-
soudku@seznam.cz, http://www.usoud-
ku.cz 
SECAR MK AIR s. r. o., Štětínská 355, 
181 00 Praha 8 – Bohnice
Vyhlídkové lety, letecké fotografování, 
prezentaci transparentů či kondiční lety.
SECAR BOHEMIA, a. s., Nové Měs-
to, Štěpánská 650/23, 110 00 Praha 1, IČ: 
47115467
Největším provozovatelem vyhledávacích 
systémů v České republice
Klub Harmonie a sebepoznání, Krauso-
va 605, 199 00 Praha 9 – Letňany
E-mail: info@klubharmonie.cz, Tel.: 604 
184 442
Pražské služby a.s., Pod Šancemi 444/1, 
Praha 9
Tel: 284 091 111, Fax: 284 091 105, E-
mail: info@psas.cz
Andrea Říhová, Nehtové studio Kbely, 
Karlovická ul. 966/10 
Tel: 736 240 363
KNAUF Praha s.r.o., Mladoboleslavská 
949, 197 00 Praha 9 – Kbely
Výroba a prodej sádrokartonových staveb-
ních systémů a materiálů, výroba suchých 
maltových směsí. 
Tel: 272 110 111 www.knauf.cz 
Hofnedl Julian, BESY - CZ SECURI-
TY s.r.o.
Ostraha majetku a osob
Sídlo: areál VÚ Běchovice, Praha 9  190 
11, Dispečink: Za Kapličkou 18, Praha 9 – 
Satalice, 190 15 
E-mail: info@pco-cz.cz , www.pco-cz.cz
Jan Sladký  - JKP pneuservis, Nymbur-
ská , 197 00  Praha-Kbely 
Prodej nových i použitých pneumatik 
všech značek na osobní, dodávkové, SUV 
a off-road vozy.
Mobil: 603 503 306, E-mail: jkp@sky.cz
Spilka interiéry
Hlavní areál: Kutnohorská 425, Praha - 
Měcholupy, v areálu Průmstavu 
Tel: 603 242 133, 731 106 521, 26 71 073 
07-8, Fax: 26 71 073 08, 28 19 147 58 
E-mail: l.spilka@volny.cz, http://www.
spilka-interiery.cz/fi rma.html

Soukromá zámečnická fi rma Terinek - 
TERMETAL s.r.o., Svémyslice 13, 250 
91 Zeleneč, Praha – východ
Tel: 281 924 282, Fax: 281 924 284, E-
mail: termetal@termetal.cz 
Miroslav Kuchta Ruční mytí aut, pneu-
servis, Mladoboleslavská 812, 190 00 Pra-
ha 9 – Kbely 
Tel: 776 272 795, 286 580 902, Fax: 286 
580 966, E-mail: myckaK2@iol.cz
Radek Černý - ředitel společnosti  DEL-
TA CVS - výtahy a kovovýroba a Maso 
uzeniny Kbely 
Toužimská 423/49, 197 00 Praha 9 - Kbely, 
Tel: 286 852 608, E-mail: cerny@deltacvs.
cz, www.deltacvs.cz 
CHLUP s.r.o., Dašická 491, 190 17 Praha 
9 – Vinoř, PROVOZOVNA Na sypkém 6, 
Praha 8- Libeň 180 00  
Autodoprava terénními vozidly a vozidly 
s návěsy. Hlavní činností fi rmy je prodej 
sypkých hmot včetně dopravy, autodopra-
va, strojní zemní práce, odvoz materiálu 
a jeho uložení na vlastní skládky. 
Tel: 286 856 034, 602 601 194, Fax: 286 
856 034 
ANTONÍN KOCIÁN prodej a opravy pil 
- sekaček a stavebních strojů, antikorozní 
nástřiky aut, ochranné nástřiky podvozků
Mladoboleslavská 812, 197 00 Praha 9 – 
Kbely, Tel: 286 852 280, 603 161 610
BRANICKÉ DIVADLO - www.branic-
kedivadlo.cz 
Branická 411/63, 147 00 Praha 4 – Braník 
Tel: 244 462 779, Fax: 244 462 813 
ARCAS s.r.o., Vlastimil Žaba, Praha 9, 
Jabkenická 137, 197 00 
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prode-
je a prodej, zámečnictví, povrchové úpravy 
a svařování kovů a dalších materiálů, ko-
voobráběčství, výroba, instalace a opravy 
elektrických strojů a přístrojů.
WISCONSIN  s.r.o., Ing. Jaroslav Jiří 
Olmr Ph.D. 
Vývoj, výroba a prodej sekaček, traktorů
stroje a příslušenství, sídlo – Kbely
AGRICOL s. r. o., zpracování vajec a 
mléka, Polička-Horní Předměstí, východní 
Čechy 
Tel: 461 725 742, 461 725 332, www.ag-
ricol.cz 
PREVENT s.r.o., Čimická 86, 182 00 Pra-
ha 8
Největší poskytovatel poradenských slu-
žeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci a požární ochrany v České re-

publice.
Tel: 284 684 331, 777 775 660, Fax: 284 
680 238
E-mail: info@prevent.cz, www.prevent.cz 
Microsoft s.r.o., BB Centrum, budova Al-
pha, Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Poskytování softwaru, služeb a řešení
Tel: 261 197 111, Fax: 261 197 100
E-mail: msczech@microsoft.com, www.
microsoft.com/cs/cz/default.aspx 
Zahradní architektura a služby, Stani-
slav Šíp, DiS. 
Kompletní služby v oboru zahradní a kra-
jinné tvorby. 
Tel: 775 163 292, 775 763 292, E-mail: 
Sip.Stanislav@seznam.cz, www.zahra-
dy-sip.cz 
TECOM paper s.r.o., Toužimská 948/24b 
197 00 Praha 9-Kbely
Podnikání v oblasti instalace a servisu kan-
celářské techniky. 
Tel./Fax: 286 857 000, 286 857 800, 286 
857 843, 286 852 266, 603 268 537 
E-mail: tecompaper@tecompaper.cz, 
www.tecompaper.cz 
MVDr. Vladimír Lukáš, Mladoboleslav-
ská 22, Praha 9 - Kbely, 193 00
Poskytování léčebné a preventivní veteri-
nární péče společenským druhům zvířat. 
Tel: 274 780 044, 776 722 271,
www.veterina.kheiron.cz 
Pizza do krabice, Vrchlabská 36, Praha 
9 – Kbely 
33 druhů pizz, masové lasagne, zelenino-
vé saláty, ROZVOZ PIZZY, bílá a červená 
vína dle aktuální nabídky z vinařství Blat-
nička 
Tel: 605 318 564,605 709 102, www.piz-
zakbely.cz 
Městská policie hlavního města Prahy
Tel: 156, 267 002 111, www.mppraha.cz 
Ista Česká republika, s.r.o., Jeremiášova 
947/16, 155 00  Praha-Stodůlky 
Poskytování služeb v oblasti měření a re-
gulace tepla a vody. Projektování a realiza-
ce plynofi kace kotelen. 
Tel: 296 337 511, Fax: 296 337 599, E-
mail: ista@ista.cz, www.viterra-es.cz 
Akademie tělesné výchovy a sportu
 PALESTRA - Vyšší odborná škola, s.r.o 
Slovačíkova 400/1 197 00 Praha 9. 
Vyšší odborná škola se studijním oborem 
Manažer sportu, jediná VOŠ v ČR s tělo-
výchovným zaměřením.
Tel: 286 852 860, 286 852 080, 286 850 
198, 286 850 085, 286 854 548, 603 286 

852, 777 286 852  
Fax: 286 850 188, E-mail info@palestra.
cz; infovos@palestra.cz, www.palestra.cz 
Tomáš Pergler – sochy, šperky, frotáže
Tel: 732 844 910, E-mail: pergler@avu.cz, 
www.avu.cz/~pergler 
Salon Sylvia, Železnobrodská 764, 197 00 
Praha 9
Kosmetika, gelové nehty, manikůra…
Tel: 286 856 363, 723 585 748
Jindřich Petrnoušek – radní MČ P19
ROSSY service a.s., Žižkova 10, 148 00 
Praha 4 - Kunratice
Úklidové práce, divize zahrada – realizace 
a údržba a divize řemeslných prací. 
Tel: 244 913 787, Tel./Fax: 244 910 470 
e-mail: rossyservice@rossyservice.cz, 
www.rossyservice.cz 
DYSON s.r.o. Jiří Čech, Dašická 491, Pra-
ha-Vinoř, 190 17
Tel: +420 296 200 010
E-mail: obchod@e-vysavace.cz, www.dy-
son.trade.cz 
Miloslav Brož - Plyn - Voda – Topení, 
Vrchlabská 24/5, 197 00 Praha 9
Montážně - obchodní fi rma v oborech 
Plyn, Voda-Sanita, Topení. 
Tel./Fax: 286 851 042, 603 482 300, e-
mail: info@teplovdome.cz, www.teplo-
vdome.cz 
Petr Michálek, M-Interier spol. s.r.o., 
Na Ovesníku 203/4, 197 00 Praha 9 – 
Kbely
Výroba nábytku a obchodních zařízení 
Provozovna: Nádražní 1898, 250 01 Bran-
dýs nad Labem
Tel.: 326 907 333, 326 903 614, 602 237 
405, www.m-interier.cz
SIXTA - print s.r.o., Hráského 1901/6, 
148 00 Praha 4 - Chodov 
Specializace na tamponový potisk. Kom-
pletní reklamní servis, dodávky reklam-
ních předmětů a tisk pro agentury. Průmys-
lový tisk.
Tel: 271 913 719, 602 495 602, 602 495 
603 
E-mail: sixta@sixta-print.cz, jsixta@vol-
ny.cz, www.sixta-print.cz 
SOND expres – vedení LD Kbely
Vlastimil Černý
  Lidový dům 
  Toužimská 244 
197 00    Praha 9 - Kbely 
E-mail: info@lidovydum.cz
www.lidovydum.cz/

Poděkování za sponzorské dary na Plesovou veselice konanou dne 13.2.09 všem níže uvedeným podnikatelům:
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První březnovou sobotu se již tradičně ko-
nal úvodní silniční závod sezóny v Pra-
ze a okolí – Palestra Kbelská 10. Všichni 
účastníci byli zvědavi, jak vyjde počasí. Po 
loňské vichřici, která se přehnala pár mi-
nut před startem a znamenala zrušení celé-
ho ročníku, ukázala příroda svou vlídněj-
ší tvář. Přes prognózy v předpovědi poča-
sí ani nepršelo, a tak měli závodníci v pod-
statě ideální podmínky. 
Však je také dokázali zúro-
čit – v kategorii mužů zví-
tězil Američan Kawa v no-
vém rekordu, když časem 
31:25 zlepšil o sekundu pět 
let starý traťový rekord. V 
kategorii žen zvítězila Eva 
Slavíková z PSK Olymp 
Praha časem 37:13, což je 
také rekordní čas dané ka-
tegorie.
  Poprvé byl do závodu vlo-
žen běh mládeže do 15ti let. 
Trať měřila 2,9 km a běželo 
jí 9 chlapců a 5 dívek (nejmladšímu účast-
níkovi bylo 9 let). Všichni byli měřeni po-
mocí čipů, což v této kategorii nebývá zvy-
kem. Mladí závodníci se vydali ze všech 
svých sil, v cíli byli mohutně povzbuzová-
ni diváky. 
  Závod Palestra Kbelská 10 je součástí bě-
žeckého seriálu Mizuno Running Cup, kte-
rý se skládá z 9 závodů v ČR a SR. Náš zá-
vod je první a také největší – letos se ho zú-
častnilo 380 běžců, což je rekordní počet. 
Patrně tomu dopomohla i dobrá propaga-
ce – o tomto závodě jsme hovořili i v tele-
vizi. Pořadatel – Akademie tělesné výcho-

vy a sportu Palestra a Vysoká škola těles-
né výchovy a sportu Palestra – opět zkva-
litnil služby pro závodníky i diváky. Běžci 
dostali hodnotnou startovní tašku, vítězo-
vé dostávali medaile, případně poháry. Sa-
motné vyhlašování cen proběhlo velice dů-
stojně – ceny předávali představitelé MČ 
Praha 19 (paní Šestáková a pánové Olmr, 
Nykles a Bílek) a zástupci partnerů závodu 

(hlavním partnerem je fi rma Knauf, partne-
ry pak Mizuno, Zdravotní pojišťovna mi-
nisterstva vnitra, Nutriproduct, Hervis, be-
hej.com a Hummer). Celý závod odstarto-

val pan senátor Kladívko, pod jehož zášti-
tou – a záštitou MČ Praha 19 – se závod 
konal.
  S větším počtem běžců počítal pořadatel 
také s více diváky, kteří také opravdu přišli 
ve větším počtu než v předchozích letech. 
Proto byly nově v prostoru startu a cíle 2 
mobilní toalety a bylo zajištěno občerstve-
ní. Poprvé byla kvůli bezpečnosti přizvána 
sanitka. Pro běžce byly připraveny masá-
že, které prováděli studenti ATVS Palestra. 
Studenti naší sportovní školy se vůbec ak-
tivně podíleli na přípravě, propagaci a or-
ganizaci závodu. V rámci odborné praxe 
se na vlastní kůži přesvědčili, že pořádání 
akce takového rozsahu není rozhodně jed-
noduché.
  Nakonec bych rád poděkoval všem, kteří 
nám s organizací závodu vyšli vstříc. Pře-
devším to byl MČ Praha 19, dále bych rád 
poděkoval státní i městské policii a veli-
telství kbelského letiště, kteří svou aktiv-
ní spoluprací přispěli ke zdárnému průbě-
hu celého závodu.
  Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme 
se na Vás na příští Palestra Kbelské 10!
 

Petr Kalenský, ředitel závodu

PALESTRA KBELSKÁ DESÍTKA 2009

Z výsledků
Muži                     Ženy                         Chlapci                Dívky
1. Kawa David 1. Slavíková Eva          1. Pilař Petr                1. Mrkvičková Simo-
na
2. Brýdl Pavel 2. Šibravová Lenka       2. Houdek Kryštof     2. Kopecká Anežka
3. Miler Jiří 3. Sekyrová Ivana         3. Egrt Adam              3. Jeníková Petra
A jak dopadli borci, startující za Sokol Kbely, ve svých kategoriích? 
1. Vladimír Řápek !!!, 28. Vladimír Fajta, 38. Michal Korenčík, 54. Martin Koren-
čík, 131. Ondřej Strnad, 170. Roman Kusák

Karnevalová nálada a těšení se v mateřské 
škole Letců linulo dávno předtím, než sa-
motný karneval vypukl. Přispěla k tomu jis-
tě působivá výzdoba, ale především vymýš-
lení masek na karneval, které zaměstnalo 
nejednoho rodiče, paní učitelky a samozřej-
mě také děti. A jak to tedy vypadalo v den 
Karnevalu? 
Všichni se oblékli do krásných masek, z 
nichž, nutno říci, některé byly vskutku ori-
ginální. A tak se to v mateřské škole hemži-
lo čaroději a čarodějnicemi, vodníky, prin-

ceznami, různými zvířátky, spidermany, ná-
mořníky, piráty a dokonce i mořskou pannu 

jsme mohli potkat. 
Abychom nikdy nezapomněli na naše krás-
né masky, tak jsme se vyfotili a poté už 
mohl začít karnevalový rej. Zatančili jsme 
si na pohádkové písničky, zahráli si hry a 
stříhali bonbóny na provázku, což nás vel-
mi bavilo. Velmi nás však mrzelo, že to 
všechno velmi rychle uteklo a tak nám ne-
zbývá nic jiného, než těšit se na další rok a 
s ním i na další povedený Karneval. 
Lucie Moutelíková, Ilona Brzobohatá 

Učitelky z MŠ Letců

V neděli 8. 3. 2009 se slavil ve Kbelském Lidovém domě Mezinárodní den žen. 
Mladí Soptíci si pro babičky, maminky, ženy i slečny připravili pestrý program. Ne-
chyběly v něm básničky, vtipy, ukázka soutěže v uzlování, scénka o poraněném Sop-
tíkovi. To vše bylo zpestřeno hrou na kytaru a zpěvem. Na závěr děti rozdávaly všem 
přítomným květinu a bonbonieru. Všichni byli spokojeni a s radostí budou vzpomínat 
na příjemně strávené odpoledne. 

Karneval v mateřské škole Letců

Soptíci ženám 
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Letos jsme již po deváté vyrazili do ulic naší 
obce užít si s dětmi z MŠ Albrechtická ma-
sopustní taškařice a průvod. Naskýtá se otáz-
ka, proč Masopust v Praze dělat, jestli to není 
jen uměle vzkříšená tradice. Myslím si, že 
ne. Karneval, ať jej bereme historicky, nebo 
z naší současnosti, je jakési vybočení, uvol-
nění, ventil ze všedních dnů, které mají svůj 
řád. Maska je jakýsi ochranný val, za který 
se člověk může schovat, na chvíli přijmout 
jinou tvář, povahu. Předškolní děti jsou hra-
vé a fantazijní svět je pro ně projekcí krátko-
dobých snů nebo i kompenzací různých ma-
lých nesnází. 
V našich zemích máme dvě formy kar-
nevalů…. A není bez zajímavosti, že obě 
vycházejí ze stejného jazykového podhoubí. 
Karne…je maso…vale …. je pustit. A to je 
v překladu i MASO-PUST. Čili jednoduše 
řečeno – končí zimní zásoby jídla, čas rela-
tivního (hospodářského) odpočinku je čas 
si „zahodovat“ v jídle i v tanci. Pak nasta-
ne doba očekávání nového jara, nový kolo-
běh úrody, hospodářská práce všeho druhu, 
přírůstky dobytka apod. A na zábavu nebu-
de čas. Formy se během staletí měnily, cíl 
zůstával – povyskočit si nad rámec běžných 
povinností. 
V naší zemi rozumíme pod pojmem KAR-
NEVAL rej masek, odehrávající se zpravi-
dla uvnitř nějaké budovy. Bývá bohatě akus-
ticky ozvučen, hrají se veselé disko písnič-
ky a tancuje se. Nechybí pan fotograf. Dítě 
si splní svůj sen, holčičky jdou za princez-
ny, hoši vyzkoušejí rytíře, batmany. Každý je 

tam sám za sebe. Karnevaly míváme u nás 
v obci ve školkách, školní družině a v Lido-
vém domě. 
Naproti tomu Masopust je slavnost venkovní 
– společenská. 
Společná několikadenní taškařice, která vy-
ústí v tancovačku v místní hospodě. Maso-
pustní průvody mívaly svoji logiku a řád, i 
když působí mnohdy velmi nevázaně.  My 
jsme z tradice převzali některé masky, pís-
ničky, pořekadla a možnost jít s dětmi do ulic 
obce.  Dospěláci a děti připraví veselý pro-

gram a jdou ho předvést svému okolí. „Pre-
zentace“ je společná. Jeviště může být kde-
koli, kde se sejdou lidé, kteří produkci oce-
ní. „Představení“ by mělo mít prostor na im-
provizaci, na zapojení diváků. Malí tanečníci 
by si to měli užít a sklidit zasloužený aplaus. 
Chce to také kus odvahy jít do neznámého 
prostoru a zahrát si v přestrojení na nějakou 
masku, zkusit jednoduchý hudební nástroj, 
nebo jen tak si 
zazpívat, či od-
říkat nějaké to 
„rýmovadlo“… 
Některým dětem 
nedělá problém 
si veřejně zado-
vádět, pro jiné to 
je takřka bobřík 
sebejistoty…. 
V naší školce 
př ipravujeme 
Masopust zhru-
ba jeden měsíc. 
Vybereme říkad-
la, písničky a se-
cvičíme choreo-
grafi i. Děti legraci chápou …. „ Tancovala 
ryba s rakem“,……“ Stojí děda na kameni, 
nese bábu na rameni“… a jsou zvědavé, co 
tomu řeknou ostatní, kteří to uslyší. Nacvi-
čujeme zprvu každý ve své třídě, pak děti za-
čneme spojovat po odděleních dohromady.                                                                               
To je prvek, který mi přijde důležitý, děti 
mohou cítit vzájemnou soudržnost. Když se 
to povede jednomu, povede se to všem a na-

opak. Ve třídě nás doprovází klavír 
(pí uč. Lada), pak přichází na řadu 
tahací harmonika (pí uč. Jana). V 
průběhu celé přípravné doby vyrá-
bíme masky, mávátka, čepice, jed-
noduché hudební nástroje. Kaž-
dým rokem se snažíme obměnit 
jak složku výtvarnou, tak hudeb-
ní. Z tradičních masek máme v na-
šich řadách medvěda, ne sice jako 
symbol plodnosti…jako za po-
hanských časů, ale jako jedno ze 
zvířátek, které k Masopustu patří. 

(Také jedna z našich tříd po něm nese jmé-
no.) Další typické masopustní zvíře je kůň s 
dlouhým krkem. Děti si vyzkouší role vojá-
ků, bubeníků a jiných muzikantů. V letech 
minulých jsme měli např. kominíka a kucha-
ře. 
Letos jsme uvítali ve svých řadách jednoho 
krásného Krakonoše. Dětem nepředepisu-
jeme, co si mají z domova přinést, hlavní 
výtvarné doplňky většinou vyrábíme ve 
školce. Tradiční materiály jako slámu, pes-
trobarevné hadříky už většinou “vytlačily“ 

barevné papírové čepice ozdobené krepáky. 
Letošní masopustní průvod začínal před MŠ 
Albrechtická, kde jsme krátce před desátou 
hodinou našim rodičům a prarodičům zatan-
čili při zvuku tahací harmoniky, bubínků a 
doprovodných nástrojů.  Legrační texty stří-
daly rytmické písničky, které se vážou k Ma-
sopustu … „ Proč je tady veselo – to my dob-
ře víme“… Tím jsme zahájili… a masopust-

ní písnička od pana Jurkoviče Masopust dr-
žíme…. –„Dříve než se rozejdem, ještě spo-
lu zapějem“…….  Jsme zpívali na závěr. 
Na malé dětské vystoupení se přišla podívat 
kromě rodičů i skupinka dětí z MŠ Letců 
s paní učitelkou Lenkou a přinesli našim 
dětem sladkou odměnu. 
Pak se masopustní průvod dal do pohybu. 
Nejstarší oddělení s paní učitelkou Janou 
a Bohunkou šlo zazpívat našim kbelským 
babičkám a dědečkům do domova seniorů. 
Mladší dvě oddělení šla zatancovat na MÚ 
Kbely. 
Děti sklidily od rodičů, v domově seniorů i 
na MÚ zasloužený potlesk. Na úřadě je při-
šel pozdravit náš pan místostarosta a dalších 
členové MÚ a předali jim dobroty za jejich 
výkony. 
Pro nejmladší děti byl celý Masopust nová 
zkušenost.   Malí caparti se tohoto úkolu 
zhostili statečně, tak snad jednou budou mít 
na co vzpomínat.
Jsme rádi, že jsme si mohli s našimi dětmi 
Masopust prožít a užít. Fota k nahlédnutí…
MÚ fotografi e z akcí

Masopust je nejen název celé slavnosti, ale 
také jméno “střapatého klauna“, který prů-
vod nebo veselici vede. Letos jsme měli dva 
Masopusty. Na obr. pí uč. Vlaďka. 

Za MŠ Albrechtická zpracovala
 Lenka Šejbová

foto: Michal Marel

Ohlédnutí za letošním Masopustem. 
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Vážení čtenáři, 
ráda bych Vás informovala o aktuálním 
dění v knihovně za 1. čtvrtletí roku 2009. 
V lednu jsme zahájili letošní výstavní pro-
jekty netradiční expozicí kbelského ob-
čana, sochaře a výtvarníka, Tomáše Per-
glera.  Výstava s názvem - „Knihovníkův 
sen (vize Národní knihovny) očima ředi-
tele knihovny AVU v konfrontaci s tím, 
jak pana ředitele vidí studenti -uživate-
lé Knihovny AVU“, nás seznamuje se za-
jímavými abstraktními objekty z knihov-
nického světa. Výstava je k vidění až do 
konce března 2009. 
Pokračovat budeme fotografi ckou prezen-
tací Michala Marela, který představí zábě-
ry z cest převážně po africkém kontinentu. 
Vernisáž výstavy - „Afrika“ se v knihov-
ně uskuteční  
ve středu 15. 4. od 17.00 hod. 

Neustáváme ani v pořádání literárních 
programů: 
pro žáky ZŠ je připravena na květen be-
seda s velmi oblíbenou spisovatelkou pro 

děti a mládež Ivonou Březinovou, kte-
rá si pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ připravi-
la besedu o svých knihách. Paní Březino-
vá přečte ukázky ze své nejnovější tvor-
by a uspořádá i malou autogramiádu, kdy 
si děti budou moci vybrané tituly zakoupit 
a nechat autorkou napsat věnování  www.

ivonabrezinova.cz. Počátkem června do 
knihovny zavítá našim mladým čtená-

řům již známá spisovatelka Petra Brauno-
vá, s jejíž pomocí se uskuteční slavnost-
ní „Pasování prvňáků na čtenáře “ www.
petrabraunova.cz. Za spolupráce základ-
ní školy tak naše nejmenší školáky uve-
deme do literárního světa, a snad se jim 
tato akce stane i příjemnou vzpomínkou 

na začátky jejich vlastní četby. Jistě také 
návštěvníci knihovny zaznamenali zásad-
ní úpravy prostor knihovny a doplnění no-
vými regály a skříňkami, které velice na-
pomohou při dalším potřebném ukládání 
knihovního fondu. Poděkování za tuto fi -
nančně náročnou rekonstrukci patří Úřa-
du MČ P-19. 
I nadále se budeme snažit knihovnu kul-
tivovat tak, aby se v ní všichni naši čte-
náři cítili příjemně a spokojeně. Do kni-
hovního fondu za uplynulé měsíce přibylo 
několik desítek nových knižních titulů jak 
pro děti tak i pro dospělé. V níže uvede-
ném přehledu se můžete seznámit s těmi 
nejzajímavějšími přírůstky. 
Na další vzájemná setkávání ve kbelské 
knihovně se těší knihovnice Iveta Novot-
ná

Iveta Novotná

Nejzajímav jší knižní p ír stky za poslední tvrtletí: 
Knihy pro d ti a mládež: Knihy pro dosp lé: 

Menzel J.- Míša Kuli ka v cirkuse Jackson L.- Hroba  
Fischerová G. - Jak si hrají zví átka Reichlin G. - Výchova d tí 1000+1 rada 
Kr ek J. - Špalí ek lidových písní Körner Vl. - Život za podpis. And l milosrdenství 
Pechá ková I. - Legenda o sv.Václavovi Manfredi M.V. - Korouhev slávy 
Birdsallová J. - Penderwickovi Maxwell R. - Srdcová královna 
Sonnenblick J. - Bubny, holky & nebezpe ný kolá  Clarková M.H. - Tvrdohlavá sest i ka 
Pospíšilová Zuzana - O beruškách a brou cích Collins J. - Nebezpe ná žena 
Pohádky s anglickými sloví ky Richter K.-Cílek R.-Bílek J. - Cesta k moci 
Dickinsová R. - Kniha o výtvarném um ní pro d ti Parker R.B. - Smrt v lavicích 
Myšák Eda nechce chodit do školky August F. - Ve znamení temna 
Lindgrenová A. - Strašidlo Sušinka Šulc J. - Operace Bruneval 
Brezina T. - Pomsta ervené mumie Hercíková I. - Dám si to ješt  jednou 
Záruba B. - Sv t prav ku Laurie H. - Obchodník se smrtí 
Dahl R. - Obr Dobr Clarková C.H. - Krajka 
Goscinny R. - Asterix a Kleopatra Buchanová E. - Pomsta ženy st edního v ku 
P íhody Bo ka Stavitele Deaver J. - Rozbité okno 
Pospíšilová Z. - Dome ek pro šneka Palmáce Polinski L. - Pohybové hry s d átkem 
Ove ka Shaun 2009 Braunová P. - Barvy života 
Deary T. - ecké báje Kolman A. - Zaslepená generace 
Štíplová L. - Poklad kapitána Kida Va ková L. - St íbrný jednorožec 

Defi brilátory pro veřejnost
Vážení občané, oznamujeme Vám, že 
v zájmu zvýšení ochrany zdraví obyva-
tel zakoupila naše Městská část ze svých 
prostředků automatické defi brilátory, 
které mohou při včasném použití zachrá-
nit život člověka v kritickém stavu. Jeden 
z těchto přístrojů je umístěn na recepci 
hlavní budovy Úřadu MČ P19 (v Semil-
ské ul. 43), druhý ve zdravotním stře-
disku Kbely u MUDr. Vávrové a třetí v 
Domu seniorů v Mladoboleslavské ul. V 
případě potřeby je možné na těchto mís-
tech si přístroje vyžádat (tel. na recepci 
ÚMČ: 284080811, tel. k MUDr. Vávro-

vé: 286 857 112, tel. na pí. Maršálkovou 
v DS: 286 857 937). Použití tohoto pří-
stroje je velice jednoduché, zaměstnan-
ci úřadu jsou proškoleni v jeho ovládá-
ní. Přístroj po zapnutí sám hlasovým prů-
vodcem navede ošetřujícího, jak má po-
stupovat. Defi brilátor nemůže pacientovi 
ublížit – sám vyhodnocuje situaci, kdy se 
má použít elektrický výboj.
Použití defi brilátoru je vhodné zejména v 
případě bezvědomí pacienta. Nejčastější 
příčinou bezvědomí je:
• úraz hlavy
• zástava dýchání, tonutí

• otravy
• infarkt, mozková mrtvice 
• zástava krevního oběhu(nehmatný puls)
• epilepsie, cukrovka
• masivní krvácení
Při bezvědomí dochází k ochabnutí vět-
šiny svalů – nebezpečí zapadnutí jazyka, 
vdechnutí zvratků nebo krve v důsledku 
sníženého refl exu kašle.   
        

               Ing. Ivana Prajerová, odbor 
tajemníka, úsek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci
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PROGRAM  Lidového domu Kbely : DUBEN 

Sobota 4. 4. od 10:00 VELIKONOČNÍ JARMARK 
Sobota 4. 4. od 21:30 DISKOTÉKA – JOSEPH EMOTIONS NIGHT, vstupné ženy a dívky zdarma, muži 50 Kč
Čtvrtek 9. 4. od 18:30 KBELSKÁ POMLÁZKOVÁ PÁRTY aneb kbelské taneční večery“ – ve čtvrtek 9.4. 2009 od 18:00 hod. 
bude hrát oblíbená skupina JAM BAND., hraje skupina JAM BAND, VSTUPNÉ: 50 Kč
Sobota 11. 4. od 21:30 DISKOTÉKA, DJ KRÁŤA + EASTER NIGHT, vstupné ženy a dívky zdarma, muži 50 Kč
Pátek 17. 4. od 20:30 ŠPEJBL´S  HELPRS, www.spejbls-helprs.cz, Vstupné: 100 Kč
Sobota 18. 4. od 21:30 DISKOTÉKA, DJ PETR VICH + VICHR SENSATION NIGHT, vstupné ženy zdarma, muži 50 Kč
Pátek 24. 4. od 20:30 WHITESNAKE revival, vstupné: 100 Kč
Sobota 25. 4. od 21:30 DISKOTÉKA – DANCE THERAPY, DJ PAVEL FRIČ + DJ JAREK HAUPT, TANEČNÍ LIGA PARTY, 
budou se rozdávat CD v hodnotě 20.000 Kč! Vstupné: 100 Kč
Pondělí 27. 4. od 10:00 „MINIMUZIKÁL TŘI ČARODĚJNICE“
Čtvrtek 30. 4. od 21:30 DISKOTÉKA – ČARODĚJNICKÝ SLET, vstupné ženy a dívky zdarma, muži 50 Kč

Zaměstnanci kbelské radnice společně s dal-
šími ochotnými a podnikavými lidičkami 
uspořádali v sobotu 21.2. 2009 karnevalo-
vé řádění nejen pro děti. Celým programem 

provázela (nyní již nově vyšlá kbelská mo-
derátorská hvězda) Alenka Nezbedová, kte-
ré tímto děkujeme za perfektní improvizaci 

a prima zábavu v celém průběhu. Hned na 

začátku všechny přítomné překvapilo mistr-
né vystoupení krásných vysočanských ma-
žoretek (pod vedením pí Spáčilové) převle-
čených za čarodějky. 
Opět nám stejně jako v minulých dětských 
akcích pomohl, a to zcela nezištně, roztan-
čit celý sál pan Petr Dostál, který působí v 
roli učitele dětských tanečků ve zdejších 
mateřských školkách. V přestávce mezi 
tanečky nás přišel pobavit coby hodnotí-
cí porotce v převleku slepce pan radní Jin-
dřich Petrnoušek se svým pejskem. 
Mohu-li posoudit, tak obrovský úspěch 
u dětí měla i malba na obličej z pod ruky 
paní Andrey Říhové (Nehtové studio Kbe-
ly, Karlovická ul. 966/10), která poskyt-
la tuto atraktivní službu naší městské čás-
ti zcela zdarma (stejně jako na minulých ak-
cích) a k tomu přidala sponzorský dar - hod-

notnou poukázku do svého nehtového stu-

dia a další dárečky, za což patří paní Andree 
Říhové (Nehtové studio, Karlovická 966/10, 
www.gelove-nehty-praha9.cz ) velký dík. 
Ke skvělé zábavě přispěla i „balonková 

lady“ Šárka Bejšovcová (http://www.ba-
lonkovadekorace.cz) z ul. Litoměřická 581, 
Praha 9 – Prosek, která si převlečená za 
klauna získala všechny přítomné děťulinky 
svými úžasnými triky s balónky, kde si kaž-
dé dítko mohlo vytvořit své oblíbené balón-
kové zvířátko. 
Celá tato tříhodinová zábava byla ukonče-
na průvodem všech masek kolem sálu, kde 
každý mohl posoudit, že všechny kostýmy 
dětí i dospělých byly velmi nápadité, krás-
ně vymyšlené a dokonale předvedené, a že 
všechny děti si zaslouží odměnu. Proto byla 
připravena pro každého – byť i maličká – 
sladká či na památku. 
Celý karneval je zdokumentován na níže 
uvedeném webovém odkazu, kde si může-
te sami zhodnotit, jak až úspěšná byla tato 
nezisková akce. Velmi ráda uvítám všechny 
Vaše reakce, úvahy a náměty na prima zába-
vu ve Kbelích. http://www.praha19.cz 

Šárka Egrtová, ÚMČ Praha 19,
tel: 284080881, 775 590 158 

foto: Michal Marel

KBELSKÉ KARNEVALOVÉ ŘÁDĚNÍ
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SPARTAK KBELY FOTBAL vás zve na jarní zápasy

I.A  třída  sk. A  -  muži A  -  jaro09 podzim jaro
14. Ne 29.03. 15:00 Spartak Kbely - FC Tempo Praha 1:0  
15. So 04.04. 10:30 Junior Praha - Spartak Kbely 2:1  
16. Ne 12.04. 16:30 Spartak Kbely - Sokol Dolní Počernice 0:1  
17. Ne 19.04. 17:00 SK Viktoria Štěrboholy - Spartak Kbely 1:3  
18. Ne 26.04. 17:00 Spartak Kbely - SK Třeboradice 1:5  
19. Ne 03.05. 17:00 TJ Malešice-Rapid - Spartak Kbely 0:6  
20. Ne 10.05. 17:00 Spartak Kbely - A.F.K. Olympia Šeberov 1:3  
21. Ne 17.05. 17:00 Kyje - Spartak Kbely 3:1  
22. Ne 24.05. 17:00 Spartak Kbely - PSK Union Praha 3:0  
23. So 30.05. 17:00 SK Citadel Dolní Chabry - Spartak Kbely 1:3  
24. Ne 07.06. 17:00 Spartak Kbely - Dolní Měcholupy 2:1  
25. Ne 14.06. 17:00 Čechie Dubeč - Spartak Kbely 6:1  
26. Ne 21.06. 17:00 Spartak Kbely - Loko Vltavín B 1:1  

II. třída  sk. B  -  muži B  -  jaro09 podzim jaro
12. So 28.3. 15:00 Kbely B - FK Kačerov B 2:2  
13. So 4.4. 16:30 Kbely B - Dolní Chabry B 1:3  
14. Po 13.4. 16:30 SK Třeboradice B - Kbely B 3:2  
15. So 18.4. 17:00 Kbely B - Sokol Bílá Hora B 1:3  
16. So 25.4. 10:30 TJ Malešice-Rapid B - Kbely B 2:4  
17. So 2.5. 17:00 Kbely B - FC Pragis Satalice 2:6  
18. Ne 10.5. 17:00 FC Miškovice - Kbely B 4:1  
19. So 16.5. 17:00 Kbely B - Sokol Běchovice 2:2  
20. Ne 24.5. 17:00 Březiněves - Kbely B 3:1  
21. So 30.5. 17:00 Kbely B - Slavoj Hloubětín 0:0  
22. So 6.6. 11:15 Sokol Troja B - Kbely B 2:4  

I. třída  sk. A   -  starší přípravka  -  jaro09 podzim jaro
13. Ne 05.04. 11:00 Kbely - SK Motorlet Praha B 0:20  
14. So 11.04. 14:45 Viktoria Žižkov B - Kbely 6:0  
15. Ne 19.04. 11:00 Kbely - FK Admira Praha B 0:10  
16. Ne 26.04. 10:00 Pragis Satalice - Kbely 2:2  
17. Ne 03.05. 11:00 Kbely - Sokol Řepy 0:5  
18. Pá 08.05. 9:00 ČAFC - Kbely 5:0  
19. Ne 17.05. 11:00 Kbely - FK Dukla Praha B 1:6  
20. Ne 24.05. 13:00 FK Meteor Praha VIII - Kbely 10:0  
21. Ne 31.05. 11:00 Kbely - SC Radotín 0:0  
22. So 06.06. 9:45 FC King - Kbely 5:0  
12. Ne 14.06. 10:00 SK Střešovice 1911 - Kbely 6:0  

II. třída  sk. E   -  mladší přípravka  -  jaro09 podzim jaro
13. Pá 3.4. 16:00 SK Union Vršovice B - Kbely 6:0  
14. Pá 10.4. 16:30 Kbely - Dolní Počernice 5:1  
15. So 18.4. 8:30 ČAFC Praha B - Kbely 3:0  
16. Pá 24.4. 17:00 Kbely - Sokol Královice 3:1  
17.    Kbely - volno ---  
18. Pá 8.5. 17:00 Kbely - FC Čechie Uhříněves 3:7  
19. So 16.5. 8:30 AC Sparta Praha dívky - Kbely 2:1  
20. Pá 22.5. 17:00 Kbely - Junior Praha B 1:9  
21. So 30.5. 10:30 Sportovní Jižní Město - Kbely 3:0  
22. Pá 5.6. 17:00 Kbely - FC Tempo Praha C 0:4  
12. Pá 12.6. 17:00 Kbely - TJ Spartak Hrdlořezy 7:1  

Computer - Center  V.S.
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Ruce a nehty 
Ruce jsou naší vizitkou, vypovídají o nás. A 
ačkoli jsou jednou z nejnamáhavějších částí 
těla, často se na ně zapomíná. Náročná fyzic-
ká práce, ale třeba i obyčejný domácí úklid 
pokožce rukou škodí. Pokud chcete, aby byly 
vaše ruce pěkné na pohled, pečujte o ně stej-
ně, jako o tvář nebo vlasy. Zaslouží si to. 

Co ruce nejvíce ničí? 
Každodenní používání mýdla nebo saponátů 
na nádobí zbavuje ruce přirozené ochranné 
vrstvy a zvyšuje její mírně kyselé pH. Kůže 
je pak odmaštěná a vysušená. Hůře se brá-
ní okolním vlivům, je náchylná k pronikání 
bakterií a může i popraskat. Věnujte rukám 
pozornost ve dne i v noci. Přes den je důležité 
vybírat prostředky, které dodají pokožce vodu. 
Pravidelná hydratace totiž pomáhá udržo-
vat mladistvý vzhled kůže. Krémy s přídav-
kem Urey nebo kyseliny mléčné dokážou v 
pokožce vodu vázat a uvolňovat ji, když jsou 
ruce suché. Kvalitní hydratační krémy obsa-
hují také tzv. tekuté krystaly, díky kterým se 
snadno roztírají a rychle vstřebávají. 

Pozor na mráz! 
V zimním období, kdy teplota klesá pod 
nulu, hydratační krémy nepoužívejte. Voda 
v hydratačním krému může způsobit popras-
kání kůže. V noci regenerujte kůži rukou do 
hloubky, pro efektivní pronikání účinných 
látek do jednotlivých vrstev pokožky je zapo-
třebí dostatečně dlouhá doba. Krémy s dex-
panthenolem mají silné regenerační, hojivé 
a zklidňující účinky a napomáhají celkové 
ochraně pokožky. Zkuste například ochranný 
a regenerační krém Panthenol forte s vyso-
kým obsahem D-panthenolu, allantoinem, 
vitaminem E a avokádovým olejem. Mějte 
na paměti, že ani ta nejlepší péče o pokožku a 
ani ty nejdražší kosmetické výrobky nepřine-
sou kýžený výsledek, není-li o kůži postaráno 
i zevnitř. Dodržujte správnou životosprávu. 
Dodávejte tělu bílkoviny a vitamíny – jezte 
čerstvé ovoce a zeleninu. Pijte! Kůže bude 
vláčnější, hladší a zdravější už na pohled. 
Nejméně dva a půl litru vody denně jsou pod-
mínkou! Pouštíte se do úklidu bez rukavic? 
Pak děláte chybu. Vaše ruce pod náporem 
čistících prostředků doslova trpí. Uklízejte 
vždy v ochranných gumových rukavicích, 
nejlépe s vnitřní bavlněnou vložkou. Po práci 
si natřete ruce kvalitním krémem. Pokud jste 
na rukavice přece jen zapomněla, máme pro 
vás tip: zkuste Ecover Čistící pastu na mytí 
rukou. Tento ekologicky čistý produkt je 
vyroben jen z přírodních rostlinných a mine-
rálních složek, které odstraňují odolnou špínu 
z rukou, aniž by je vysoušely, dokonce i při 

častém používání. 

Navštivte nehtové studio. 
Poradí vám, jak pečovat o ruce, jestli si pone-
chat přirozené nehty a jak o ně pečovat, nebo 
vám doporučí nehty umělé. 
Vaše ruce omládnou, pokud jim čas od času 
(nejlépe však v zimě) dopřejete parafínovou 
lázeň. Ruce ponoříte cca na 5 minut do para-
fínové vany. Koupel rukou v horkém parafí-
nu ruce oživí, pokožka bude nejméně týden 
hebká a vláčná. Rozmazlujte své ruce. V neh-
tovém studiu můžete podstoupit masáž ruky, 

která roztahuje cévy a kůže se tak dokonale 
prokrví. Ruka se masíruje 5-10 minut od kon-
ce prstů ke konečkům a od zápěstí k loktům. 
Masáž je výborná proti stárnutí a popraská-
ní kůže. Dopřejte si ji jednou týdně. K péči o 
ruce patří i péče o nehty. Nehty jsou přiroze-
nou ozdobou rukou, mají být pěstěné a vždy 
upravené. Péče o nehty však vyžaduje trpě-
livost a čas. Dnes už totiž nejde jen o to, vy-
brat si správnou barvu laku. Zdravé a doko-
nale krásné nehty nadělila příroda jen málo-
které z nás – nejčastěji se nehty lámou a tře-
pí. Vymodelované nehty vypadají zcela přiro-
zeně a jsou nenáročné na domácí péči v pod-

statě bezúdržbové. Umělé nehty se modelu-
jí pomocí gelu a zapékají se pod UV lampou 
(pak jsou průhledné a vypadají velmi přiroze-
ně), používá se ale také akryl, pak mají neh-
ty spíše mléčnou barvu. Po třech týdnech či 
měsíci se odrostlé nehty musí doplnit. Neh-
ty se modelují na tzv. typy – což jsou vytva-
rované nehty z umělé hmoty, které se lepí na 
vlastní nehet, na lůžku se spilují a slouží jako 
pomocník k prodloužení a vytvarování neh-
tu. Daleko šetrnější metou je modelace, kdy 
je pod váš nehet podložena šablona, na kte-
rou šikovná nehtařka vymodeluje nehet. Při 
této modeláži se nemůže stát, že je při pilo-
vání poškozen váš nehet. Tato metoda ( ce-
logelové nehty) vyžaduje větší zručnost a je 
náročnější na množství gelu, neboť je použit 
místo umělého typu. Doporučuji se při výbě-
ru nehtového studia řídit nabízenou techni-
kou modeláže! 

Zdobení nehtů je in! Umělé nehty se zdobí 
takzvaným tetováním, které se aplikuje se 
pomocí speciálních razítek, na nehty se také 
dají nanášet ozdoby – kamínky, kytičky nebo 
se malují a to dle fantazie nehtařky. Nejčas-
těji se aplikuji francouzská manikúra - per-
manentní bílé nebo barevné konce nehtů. Na 
nazdobené nehty se nanáší gel nebo akryl, 
úprava tedy vydrží, dokud nehet neodroste. 
Ceny za manikúru se jednotlivých studiích 
hodně liší. Vybírejte pečlivě podle vašich 
možností. Například umělé gelové nehty 
pořídíte v průměru za 600 až 1200 korun, 
někde však cena šplhá i na dva tisíce. Rozdíl-
né jsou i ceny za gely, za značkové si musíte 
připlatit. 

Andrea Říhová,
Nehtové studio Kbely

Projekt Potex ve spolupráci s OŽPD ÚMČ Praha 19
vyhlašuje Charitativní sběr nepotřebného textilu 
v úterý 7.4. 2OO9 od 15 do 18 hodin v ulici Toužimská – před hasičárnou

Co můžete odložit: 
• veškeré dětské, dámské i pánské oblečení 
• bytový textil – lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky 
• zimní oblečení – pouze nepoškozené, bez rozbitých zipů 
• kožené nepoškozené bundy, kabelky, peněženky, opasky 
• knihy, hračky, spací pytle, deky 
• obuv – prosíme, pouze spárovanou

Co nelze odložit: 
• vše co je zatuchlé, špinavé, poškozené 
• silonové a dederonové oblečení 
• molitanové matrace 

Prosíme o balení věcí do igelitových tašek a pytlů. Předem děkujeme všem dárcům! 
bližší informace podá dispečink projektu Potex na tel.: 736 674 560 nebo Odbor životního 
prostředí, dopravy a místního hospodářství 
B. Pokorná 286 850 184 (možnost domluvy jiného termínu či odložení na odboru)

Ruce a nehty



Společnost MONACO int. s.r.o., se sídlem
v Praze 9-Kbely, Mladoboleslavská 209,
přijme uklízečku na úklid kanceláří. 
Doba  úklidu: úterý a pátek od 15 do18 hod. 
Nástup možný ihned. Tel.: 777325389.

Inzerce  20

INZERUJTE VE KBELÁKU
ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle
Plošná inzerce

1 strana A4 2000,- Kč + 19 % DPH = 2380,- Kč
1/2 strany A4 1100,- Kč + 19 % DPH = 1309,- Kč
1/4 strany A4 600,- Kč + 19 % DPH = 714,- Kč
1/8 strany A4 400,- Kč + 19 % DPH = 476,- Kč

V případě požadavku barevného zpracování činí
příplatek 100 %. Pokud si inzerent předplatí inzerci
na celý rok (tj. 6 čísel), poskytne se mu sleva 10 %,
při předplacení na půl roku je sleva 5 %.

Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, plošně do velikosti 1/16
ze strany A4 za 340,- Kč včetně DPH.
V případě nekomerční inzerce je možné požádat
o slevu až 50 %.
Příjem inzerce viz tiráž.

Městská část Praha 19
vyhlašuje
prostřednictvím
Komise životního prostředí a
OŽPD ÚMČ Praha 19

další ročník soutěže
„Nejkrásnější strom Kbel 2009“

Přihlášky můžete zasílat do 15.9.2009
na adresu: OŽP ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 - Kbely
nebo také e-mailem na adresu: 
jan.lipa@kbely.mepnet.cz
Posouzení přihlášených stromů a vyhlášení vítěze
provede Komise životního prostředí na svém říjnovém jedná-
ní. Vítěz obdrží upomínkovou cenu. 

Připomeňme, že:
Nejkrásnějším stromem Kbel 2007 byl zvolen Tis červený 
na pozemku paní Pechovév Rokytnické ulici a v roce 2008 
soutěž neproběhla.

Přihláška by měla obsahovat minimálně fotografi i a umístění 
stromu, uvítáme však i další informace, jako např. přibližné 
stáří stromu, druh stromu, popř. i zajímavosti k němu se 
vztahující.
Pište nám již nyní!

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Nabízím volné nebytové prostory k podnikání v Čako-
vicích v ulici Cukrovarská, na proti poště. Vhodné na 
služby (krejčovství, kosmetika, modelace nehtů, masáže 
nebo kancelář. Samostatný vchod, WC + kuchyňka dvě 
místnosti, možno upravit dle požadavků, celkem cca 
50m2. Dohoda. Informace
na telefonním čísle +420 608 168 672.

VÝMĚNA BYTU
Nabízíme: obecní 2+1 (pěkný, slunný), 67 m2, 2 balkony, 
2 sklepy
Hledáme: větší obecní byt, ideálně s balkonem
Kontakt: mob. 723 102 557 , pev. 286 850 405

Středisko křesťanské pomoci Horní Počer-
nice
nabízí své služby obyvatelům MČ Prahy 19.  V 
rámci pečovatelské služby poskytujeme: dovoz 
obědů, 
nákupy, úklidy domácností a další služby. Pro více 
informací kontaktujte
p. Žáka, tel. 281 091 718, 737 500 553 nebo na-
vštivte webové stránky: www.skphopo.cz 



Tato vizualizace je pouze orientační.

Nové byty na
hranici Prahy 9
Nyní výhodné 
fi nancování!
Volejte naše prodejce: 
724 992 772

www.zlaty-kopec.cz
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