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Inzerce, informace z radnice  

Není důvod přijímat žádná opatření, zdůrazňujeme, že v celé ČR nebyl zjištěn,
 ani potvrzen výskyt viru A/H1N1

VÝMĚNA OBECNÍCH BYTŮ  
ODBOR MAJETKU, INVESTIC, BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ UPOZORŇUJE NA MOŽNOST NÁJEMCŮ OBECNÍCH BYTŮ BÝT 
ZAŘAZENI DO DATABÁZE ŽADATELŮ O VÝMĚNU BYTU,  A TO OBECNÍ BYT ZA OBECNÍ BYT.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VÝMĚNU BYTU KONTAKTUJTE OMIBNH MČ PRAHA 19, TEL. 284080868, 284080870, 284080872
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Zprávy z Rady MČ Praha 19 
Ve věci výstavby propojovací komunikace Toužimská – 
Mladoboleslavská běží termín pozastavení stavebního řízení, 
avšak dle zprávy mandatáře bude do měsíce obnoveno a 
předpokládá se zahájení stavby v červenci tohoto roku. 
Výběrové řízení na realizaci stavebních úprav Centrálního 
parku bylo ukončeno a po proběhnutí zákonných lhůt bude do 
léta spuštěna realizace. 
Prostřednictvím Odboru městského investora proběhne 
rekonstrukce komunikace Všejanská.
Jak jsme vás již informovali, byly zadány variantní studie 
prostoru tzv. „Novačky“ v ulici Jilemnická, kde Rada preferuje 
možnost parkování, ale i např. oddechu a zeleně. Byly předloženy 
4 varianty, které nyní projdou diskusním řízením.
Probíhá napojení nových zastavěných oblastí na místní veřejný 
rozhlas.  Firma musí provést hlasovou zkoušku a následné 
vyladění celé soustavy. 
Architektonická studie komplexní přestavby mateřské 
školky v ulici Albrechtická prošla připomínkovým řízením 
dotčenými komisemi Rady, které byly následně předány arch. 
kanceláři k posouzení dalších zpracování. Zároveň proběhlo 
jednání s primátorem hl. m. Prahy o možnostech fi nancování 
této stavby. 
Rada schválila převod provozního příspěvku školy na 
dofi nancování nenárokových složek platů učitelům kbelské 
základní školy ve výši cca 460 tis. Kč.
Byla uvolněna blokace pozemku fi rmy KB blok při ulici 
Mladoboleslavské – u majáku – a může pokračovat příprava 
realizace cyklostezky podél této komunikace.
Rada se zabývala zprávou Bezpečnostní komise o proběhnutých 
opatřeních ohledně průjezdu těžké automobilové dopravy a 
konstatovala potřebnost pokračování dohledu a kontroly 
dodržování zákazu vjezdu vozů nad 6 tun mimo vyhrazenou 
trasu.
Na jednání Rady se dostavili zástupci fi rmy vlastnící letňanské 
letiště a představili záměry provozu a spolupráce v této oblasti. 
Rada následně vyzvala fi rmu k veřejné prezentaci na 12. 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 dne 17. 6. do sálu 
Lidového domu.
Firma Skanska představila zástupcům radnice na jednání 
komise výstavby obsáhlou studii zastavění území  na ploše za 
objektem kasáren a letištěm Letňany, který bude vyúsťovat na 
budoucí propojku Toužimská, Mladoboleslavská.  Tato zástavba 
by měla obsahovat cca 560 bytů v různorodých objektech, a to 
od výškové, až po villadomy. Nebudou zde chybět ani nebytové 
prostory spolu se supermarketem. Projekt je zatím v prvních 
fázích studie a bude opakovaně projednáván nejen s ohledem na 
možnosti „územní architektury“, ale také možnosti technické, 
např. napojení na kanalizaci či dopravní řešení.
V Domě seniorů bylo dokončeno další rozšíření zeleně a 
vybavení zahrady pro možnost posezení a odpočinku.
Městská část spolu s dotčenými odbory,  zejména živnostenským 

a stavebním, nepolevují v řešení a nápravě nepřehledné situace 
ohledně využití objektů v tzv. Staré Aerovce. Probíhají správní 
jednání zejména s LOM Praha s.p., který je vlastníkem, avšak 
pozemky a objekty využívají další fi rmy a sdružení bez právního 
podkladu a je nutné tuto situaci řešit soudní cestou, která je 
bohužel mnohdy velmi zdlouhavá.
Na bytový dům č.p. 670 – 672 v ulici Luštěnická byla instalována 
rozšířená hrotová zábrana proti usazování či hnízdění holubů. 
S ohledem na probíhající přestavbu budovy hotelu Erko na dům 
bytový, byla dočasně odstraněna základová stanice přenosu 
mobilních telefonů operátora T-mobile. Rada schválila 
dočasné umístění mobilní stanice do Sovenické ulice, a to do 
konce roku.
Rada dále souhlasila s dočasnou výpůjčkou části pozemků 
zejména při ulici Martinická za účelem dočasného umístění 
parkovacích stání, a to z důvodu umístění staveniště pro budoucí 
realizaci nástavby bytového domu v ulici Rožďalovická.
Městské části byla snížena dotace na výkon státní správy ve 
výši 581 tis. Kč z důvodu převodu výplaty státních sociálních 
dávek na úřady práce.  Bylo to pro nás nemilé překvapení, jelikož 
příspěvek na výkon stání správy byl řádně schválen v prosinci 
ve státním rozpočtu a tato změna přišla bohužel až v březnu t.r., 
kdy již má MČ rozpočet sestaven a schválen. Opětovně budou 
zapojena úsporná opatření, a to zejména v provozní oblasti 
úřadu.
Hl. m. Praha vyhláškou zpřísnila provoz heren a provozoven 
s výherními hracími automaty – např.. stálý dohled musí 
být podpořen kamerovým záznamem, nesmí být umísťována 
reklamní lákadla, a to ani za výklady, provozovna musí mít svoji 
pevně stanovenou provozní dobu,  a to vše uvedené ve vyhlášce 
hl. m. Prahy.  Ke zpřísňování bude určitě i nadále docházet.
V reakci na proběhnuté zápisy do mateřských škol, Rada schválila 
žádost na MHMP o maximální možné navýšení kapacity MŠ na 
celkem 252 dětí. Tato žádost vyžaduje schválení Zastupitelstva 
MČ a bude projednávána na následujícím ZZMČ.
Stejná situace v bleděmodrém je ve školní družině, kde se 
projevila potřeba zvýšení kapacity, i s ohledem na budoucnost, 
na téměř dvojnásobek, tedy 210 dětí. Stejně tak tato žádost bude 
projednána na následujícím ZZMČ.

Příští jednání  Zastupitelstva MČ Praha 19 
se uskuteční ve středu 17. 6. 2009 od  16 hodin v sále Lidového 
domu. Nejzávažnějším bodem jednání bude projednání 
závěrečného účtu MČ za rok 2008, dále jak bylo výše uvedeno 
- úpravy rozpočtu, navýšení kapacity MŠ a školní družiny, 
představení záměru společnosti S.I.T. Prague na Letňanském 
letišti.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Informace o volbách do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v České republice 
v pátek 5. a sobotu 6. června 2009. V pátek se otevřou volební 
místnosti ve 14 hodin a uzavřou se ve 22 hodin. Druhý den 
začíná činnost volebních okrsků v 8 hodin ráno a hlasování bude 
ukončeno ve 14 hodin. Volit budeme v následujících okrscích 
:  Číslo 1 (768) – Základní škola, Albrechtická 732, č. 2 (769) 
– Lidový dům, Toužimská 244, č. 3 (770) Domov seniorů, 
Mladoboleslavská 20, + vchod Krnská, č. 4 (771) – Lidový dům, 
Toužimská 244 a pozor změna č. 5 (772) – KNAUF Praha, 
výukové středisko, Mladoboleslavská 949.  Rozmístění okrsků 

je vyvěšeno na úřední desce, vývěsce úřadu a webu Praha 19. 
Hlasovací lístky vám budou doručeny minimálně 3 dny před 
začátkem voleb do vašich schránek. Informace o zapsání do 
voličských seznamů, či vystavení voličského průkazu z důvodu 
potřeby volit mimo Kbely či dalších jiných dotazů, se prosím 
obracejte na odbor občansko správní, ved. Libuše Ložková. 
Nezapomeňte si k volbám s sebou vzít občanský průkaz.
 

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Sprejery pomáhá v Praze 19 odhalit kamerový systém i všímaví občané
Nebývale vysoký počet autorů nechtěných malůvek a podpisů 
na fasádách domů a objektů či zastávek městské hromadné 
dopravy v minulém roce zadrželi strážníci městské police na 
celém území metropole. Ivan Brouček z obvodního ředitelství 
městské policie v Praze 9, pod které spadá také oblast Prahy 19, 
přiznává, že Praha 9 není naštěstí pro sprejery příliš atraktivní. 

„V loňském roce jsme zaznamenali tři případy sprejerství a letos 
jsme již měli dva případy, kdy mladíci pokreslili autobusovou 
zastávku,“ poznamenal Brouček. Doplnil, že se projíždějící 
hlídce podařilo pachatele chytit. Velký podíl na včasném 
zadržení umělců mají především všímaví občané a městský 
kamerový systém, v současnosti pražské ulice střeží 442 
kamer. Brouček uvedl, že je využívají také strážníci v Praze 9. 

„I nadále se chystáme graffi ti předcházet důslednou hlídkovou 
činností a budeme prověřovat oznámení na jakékoliv podezřelé 
chování u nových, zrekonstruovaných či historických budov na 
území městské části,“informoval Brouček. Připustil, že je také 
možné, že strážníci naplánují v případě potřeby mimořádnou 

akci zaměřenou na tento nešvar.
Loni strážníci v hlavním městě přistihli při činu nebo 
bezprostředně poté 96 tvůrců graffi ti. Jedná se o skutečně 
historický úspěch, vždyť ve srovnání s rokem 2007 strážníci 
odhalili o dvaadevadesát procent případů více a zadrželi téměř 
stovku pachatelů,“ uvedl první náměstek primátora Rudolf 
Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá. 
Doplnil, že činnost sprejerů způsobuje značné škody na majetku 
a ve většině případů se neblaze podepisuje i na vzhledu Prahy. 
Mezi neblaze proslulé patří například rychlodráha v 
Modřanech, kde jsou ozdobeny zdi i tramvajové zastávky. 
Dopravní podnik stojí odstraňování následků činnosti sprejerů 
každoročně desítky miliónů korun. „Čtyřčlennou skupinu 

přistihli například strážníci v říjnu na nádraží Praha Hostivař, 
kde postříkala celou vlakovou soupravu Českých drah. Dva 
z pachatelů se jim podařilo rovněž zadržet, dva však uprchli,“ 
informoval ředitel městské policie Vladimír Kotrouš.
(teg)

Postihy za sprejerství podle trestního zákona:
§ 257b
(1) Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje 
či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 
peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-
li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo 
spáchá-li takový čin opětovně nebo spáchá-li takový čin 
jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin 
na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu 
velkého rozsahu.
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Ženy ve službě se musí osvědčit stejně jako muži strážníci
Kromě mužů strážníků mohou občané v Praze 19 potkat i ženy 
strážnice. V městské části není výjimkou, když pracuje v hlídce 
například dvojice žen. „Jako v každé lidské činnosti, je i v naší 
profesi dobrý ryze  ženský pohled na řešení některých problému 
ve službě i ve vzájemných vztazích mezi strážníky,“ poznamenal 
Ivan Brouček z Obvodního ředitelství Městské policie v Praze 9. 

Mužské nebo smíšené hlídky jsou sice podle Broučka výhodnější 
v případě zákroků, kde je třeba uplatnit více fyzickou sílu, ženy 
jsou ale ve službě spíše důslednější, než jejich mužští kolegové.
„Byli bychom rádi, kdyby ženy v našich řadách stále přibývaly,“ 
uvedl Brouček. V současnosti slouží na území Prahy 9,18 a 19 
šestaosmdesát strážníků, dvanáct z nich jsou ženy.
Ženy v terénu mají oproti svým mužským protějškům jednu 
výhodu. Při řešení přestupků má mnoho mužů v sobě úctu 

k slabšímu a jemnějšímu pohlaví a jednání probíhají klidněji. 
Najdou se ale bohužel i výjimky, kdy si muži neberou servítky 
ani před ženou strážnicí. U městské policie je celkem 2 030 
zaměstnanců, z toho 420 žen.
Podle prvního náměstka primátora pro bezpečnost Rudolfa 
Blažka je výhodou žen v uniformách, že na občany působí více 
uklidňujícím dojmem, než jejich mužští kolegové. 
„Při projednávání případů a při přesvědčování má 
z psychologického hlediska lepší postavení žena. Strážnice také 
dokáží lépe reagovat v citlivých otázkách a ve vyhrocených 
emocionálních situacích, například při pomoci nešťastné ženě, 
které se ztratilo dítě,“ zakončil Rudolf Blažek. 

(teg)

Řidič chtěl přejet strážníka
Řidiče Škody pick-up chtěla 24.dubna zastavit v ulici 
Poděbradská kvůli telefonování za jízdy hlídka strážníků z Prahy 
9. Muž se však při žádosti o prokázání totožnosti náhle rozjel 
proti jednomu ze strážníků, svým vozem jej zachytil a srazil 
na zem. Ke zranění naštěstí podle Ivana Broučka z Obvodního 
ředitelství Městské policie v Praze 9 nedošlo. „Strážníci začali 
okamžitě vozidlo pronásledovat, našli ho po upozornění jednoho 
z občanů na čerpací stanici, kde řidič riskantní jízdou ohrozil 
její obsluhu,“ poznamenal Brouček. Řidič ale na příjezd hlídky 
rozhodně nečekal, z vozidla vystoupil a prchal směrem do centra. 
To už se strážníci podle Ivana Broučka rozdělili, jeden utíkal 
za mužem a druhý ho pronásledoval v automobilu. „Agresivní 
řidič nakonec skončil v poutech a převzala si ho Policie České 
republiky,“ zakončil Brouček.

Připravili jsme pro Vás rozhovor s mistrem světa v thajském 
boxu Ondrou Hutníkem, který má ve Kbelích  svůj oddíl.

Řekněte nám, Ondro, proč se věnujete právě tomuto sportu? 
Protože Muay Thai je nejtvrdší bojový systém, který má dlouhou 
tradici. Provozuje se již přes 200 let, už podle názvu je zřejmé, 
že pochází z Thajska. Já osobně se mu věnuji přes 13 let. Toto 
umění a životní styl bojovníka mě naprosto pohltilo, v současné 
době se tomuto sportu věnuji profesionálně.

Jakých jste dosáhl úspěchů? 
Jsem amatérský mistr světa, 
profesionální mistr ČR a 
profesionální mistr světa.

A kde trénujete? 
Oddíl thajského boxu pod mým 
vedením   –  Spejbl Gym Praha 
Kbely – sídlí zde, ve  Kbelích, 
v tělocvičně vedle Lidového 
domu. Funguje už třetím rokem 
a v současné době má zhruba 60 
členů, převážně z okolí. Tělocvična 
je pěkně a moderně vybavena, za 

což je třeba poděkovat jak místní radnici, tak sponzorům z řad 
podnikatelů.

Kdy máte tréninky a co potřebují noví zájemci s sebou? 
Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek od 19 hod. a v neděli od 
16 hod. Trénink trvá hodinu, fáze jsou rozděleny na zlepšování 
fyzické kondice, strečink a samozřejmě na učení techniky Muay 
Thai. Pokud budete mít chuť si to vyzkoušet, přijďte. Potřebujete 
jen trenky, triko a ručník. Pokud se vám bojování zalíbí, můžete 
si vybavení koupit přímo v tělocvičně. 

Jaký máte vztah k městské části Praha – Kbely? 
Ve Kbelích jsem studoval ATVS Palestra, kde jsem získal 
odborný základ  pro mé závodní i trenérské úsilí. Teď zde mám 
svůj oddíl, takže k této části Prahy mám velice dobrý vztah. 

Ještě studujete? 
Ano, pokračuji ve studiu na VŠTVS Palestra v Hostovicích, kde 
studuji bakalářské studium. Vše směřuji k tomu, že jednou moje 
kariéra bojovníka skončí, protože tento sport je opravdu fyzicky i 
psychicky velmi náročný. Potom se budu více věnovat trenérské 
činnosti a pokusím se předat své zkušenosti ze zápasení, se 
kterým jsem procestoval celý svět. 

Slyšela jsem, že byste v budoucnu rád pořádal i galavečery… 
To je pravda, moje vzdělání je sportovně – managerské, otázce 
pořádání galavečerů se věnuji ve svojí bakalářské práci, takže se 
nechme překvapit. 

S bývalým i současným „Palestrákem“ hovořila PaedDr. 
Vl.Kohoutová,výkonná ředitelka  ATVS Palestra – VOŠ

O studentech Akademie tělesné výchovy  a sportu PALESTRA - VOŠ s.r.o
Rozhovor s bojovníkem Ondřejem Hutníkem
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Majitelé nemovitostí a jejich souhlas s umístěním sídla a místa podnikání podnikatelských 
subjektů - § 46, odst.1 písmeno f) a § 46, odst.2, písmeno d), zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
V poslední době se na zdejší živnostenský odbor znovu a 
opravdu velmi často obracejí občané-majitelé nemovitostí 
s podnětem, abychom za ně řešili následující a značně 
problematickou záležitost. Na adrese jejich nemovitosti je 
umístěno sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické 
osoby a zejména zahraniční fyzické osoby. Jedná se zpravidla 
o rodinný domek, byt v osobním vlastnictví nebo jinou 
nemovitost.  Podnikatelský subjekt se na uvedené adrese již 
delší dobu (rok a více) nenachází nebo pouze ojediněle, případně 
vůbec. Majitel takovéto nemovitosti následně požaduje, 
abychom adresu sídla nebo místa podnikání, neboť tato adresa 
je evidována a uváděna jak v příslušném obchodním rejstříku, 
tak i v celostátním živnostenském registru podnikatelských 
subjektů, zrušili. Okamžitě odpovídám, že toto ze zákona, což 
zdůrazňuji, NELZE. 
   Proč to nelze, rozeberu ve stručnosti později. Z logiky věci ale 
vyplývá, že pokud kdokoliv cokoliv a komukoliv pronajímá, 
resp. pronajme, tak to znamená, že by se mělo jednat o zletilou 
a k právním úkonům ve věci způsobilou osobu, a tato by si 
měla přinejmenším být vědoma případných rizik a následků 
svého konání. K tomu není potřeba mít právnické vzdělání, na 
to postačuje zdravý úsudek a tzv.“selský rozum“. Nelze totiž do 
nekonečna postupovat tím způsobem, že v případě své možné 
újmy a nepříjemností, navíc ještě k tomu způsobených svým 
vlastním přičiněním, ať je důvod jakýkoliv, se následně dostavit 
na živnostenský odbor s požadavkem …“úřade, vyřeš to za mě, 
já už je tady nechci“…. Tudy cesta opravdu nevede. 
   Důvody a příčiny vzniklých pozdějších problémů v dané věci 
jsou zhruba následující. Občané z  vidiny jakéhosi zisku, byť 
třeba krátkodobého, nebo v případě starších i důvěřivějších 
občanů z vidiny jakéhosi přilepšení k důchodu, pronajímají 
resp. za úplatu vydávají souhlas s umístěním sídla nebo 
místa podnikání ve své nemovitosti nebo její části  zahraniční 
fyzické osobě nebo společnostem- právnickým osobám, ve 
kterých jsou jednatelé nebo společníci cizí státní příslušníci 
z tzv. „třetích zemí“, tj. z mimoevropského prostoru, (přičemž 
naopak evropským prostorem se rozumí členské státy Evropské 
unie a spolu s nimi i země Evropského hospodářského prostoru, 
tj. Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarská konfederace).
   V prvopočátku, právě z důvodu vyvolání zdání serióznosti a 
hodnověrnosti, jednatelem takovéto právnické osoby bývá velmi 
často občan České republiky a touto skutečností se zejména 
právě starší občané nechají oklamat. Ten však ihned po vzniku 
společnosti, tj. po zapsání v obchodním rejstříku, který vede 
příslušný Městský soud, ve funkci jednatele okamžitě skončí 
a místo něj je ustanoven cizinec. Jedná se většinou o cizince 
z Číny, Vietnamu, bývalé Jugoslávie, bývalého Sovětského 
svazu atd. V případě právnických osob mají tyto podnikatelské 
subjekty nejenom své statutární zástupce, ale i společníky 
z těchto zemí, přičemž společníků mnohdy bývá 20, 30, 40 i více 
a pochopitelně všechny tyto osoby tímto mají povolen pobyt na 
území České republiky, a to za účelem podnikání nebo účasti 
v právnické osobě. Po dobu povoleného pobytu se na našem 
území mnohdy touto činností vůbec nezabývají, případně po 
vypršení této doby na našem území pobývají nelegálně. V obou 
případech se jedná o tzv. nelegální migraci. 
   Z tohoto důvodu byl přijat usnesením vlády České republiky 
č. 108 ze dne 4. února 2004 Akční plán boje proti nelegální 
migraci.  Jeho hlavním cílem je nalézt a realizovat taková 

opatření, která by minimalizovala na území České republiky 
nelegální migraci a vedla cizince k tomu, aby do České republiky 
přijížděli a pobývali zde zcela legálně. V této souvislosti 
byl zřízen i meziresortní orgán pro potírání nelegálního 
zaměstnávání cizinců v České republice. Gestorem činnosti 
tohoto orgánu, jehož smyslem je vzájemnou informovaností 
a využíváním koordinovaných přístupů zlepšit efektivnost 
boje s nelegální prací cizinců ve všech úrovních a potírání 
tzv. šedé ekonomiky, je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Stále platným Metodickým pokynem č.1/2004 Ministerstva 
průmyslu a obchodu o Realizaci kontrolních opatření ve vztahu 
k usnesení vlády České republiky č. 108 ze dne 4. února 2004 
o  Akčním plánu boje proti nelegální migraci mají živnostenské 
úřady, resp. jejich kontrolní oddělení, povinnost provádět a 
postupně zintenzivňovat kontroly zahraničních fyzických osob 
podnikajících podle živnostenského zákona a spolupracovat 
při plnění souběžného gesčního úkolu Ministerstva vnitra, 
kterým je také provádění a postupné zintenzivňování kontrol  
právnických osob, v našem případě  podnikajících podle 
živnostenského zákona.   

   V čem spočívají jisté záludnosti a v čem se skrývá možné 
riziko a nebezpečí pro majitele nemovitosti, ve které je umístěno 
sídlo nebo místo podnikání shora uvedených podnikatelských 
subjektů? Jaké jsou ve věci změny adresy sídla nebo místa 
podnikání podnikatelských subjektů zákonné možnosti 
živnostenského úřadu? Odpovědi na tyto otázky nejsou zase až 
tak složité. 
   Při vzniku podnikatelského subjektu obecně, osoba oprávněná 
za podnikatelský subjekt na živnostenském úřadě jednat musí 
doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, 
do nichž je umístěno sídlo, místo podnikání, nebo organizační 
složka. Bez takového dokladu živnostenský úřad příslušný 
právní úkon neprovede. Pokud již vzniklý podnikatelský 
subjekt v budoucnu provede změnu adresy sídla společnosti 
nebo zahraniční fyzická osoba místa podnikání u příslušného 
obchodního soudu, tak ten v rámci centrálního registru 
živnostenského podnikání usnesení soudu o změně adresy 
elektronickou cestou annoncuje příslušnému živnostenskému 
úřadu a ten ze zákona musí tuto změnu, tj. novou adresu, do 
5 dnů jenom a pouze zaregistrovat, zaevidovat, a to zápisem 
do živnostenského rejstříku toho konkrétního podnikatelského 
subjektu. V této souvislosti chci připomenout, že změna adresy 
sídla má deklaratorní charakter, a je tak platná již ode dne, kdy o 
ní rozhodla valná hromada společnosti. 
   Především upozorňuji, že sídlo či místo podnikání je de iure 
neustále platné, a to až do té doby, než je osobou oprávněnou 
za podnikatelský subjekt jednat změněno. Nikdo jiný, tedy už 
vůbec ne živnostenský úřad, ze zákona nemůže za takovýto 
podnikatelský subjekt jednat a tudíž ani nemůže adresu sídla 
či místa podnikání změnit nebo dokonce zrušit. Příslušné 
smlouvy o pronájmu prostor v nemovitosti nebo nemovitosti 
samé, v nichž je umístěno sídlo nebo místo podnikání, jsou 
sice obvykle uzavírány např. jenom na jeden nebo dva roky, 
ale i po vypršení nájemní lhůty je adresa sídla společnosti nebo 
místa podnikání zahraniční fyzické osoby stále platná, právě 
z toho důvodu, který uvádím shora. Z toho vyplývá odpověď 
na otázku případných rizik a záludností včetně zákonných 
možností živnostenského úřadu ve věci změn adres sídel nebo 
míst podnikání.
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   Podle mého soudu první velké riziko spočívá v ustanovení 
§ 19c), odst.2, zákona č.40/1964 občanský zákoník v platném 
znění. Sídlo společnosti je totiž místem, kde se veřejnost může 
s právnickou osobou stýkat. Této skutečnosti, resp. práva 
veřejnosti, by si každý pronajímatel nemovitosti měl být v plné 
šíři vědom. Co z toho vyplývá, snad nemusím rozvádět. Dále, 
majitel nemovitosti, kde je takové sídlo či místo podnikání 
zahraniční fyzické osoby umístěno, se po případném uložení 
jakékoliv fi nanční sankce podnikatelskému subjektu a 
následnému případnému nezaplacení uložené sankce vystavuje 
velmi nepříjemnému jednání s exekutorem, což je podle mého 
soudu to druhé největší riziko. 
      Chtěl bych všechny čtenáře Kbeláku touto cestou ubezpečit, 
že zdejší živnostenský odbor problematice nelegální migrace 
věnuje při provádění kontrol patřičnou pozornost a koná plně 
v souladu s Akčním plánem boje proti nelegální migraci, i 
když je to v mnoha případech sysifovský úkol, který někdy i 
díky lehkomyslnosti některých občanů nemá konce. V rámci 
výkonu živnostenské kontroly, v případě pochybností, podnětu 
či na základě vlastního kontrolního zjištění, jsou z naší strany 
pochopitelně přijímána i další opatření. Jsou podávány podněty 
orgánům cizinecké policie k nepovolení pobytu všem dotčeným 
osobám, včetně podnětů k příslušnému obchodnímu soudu ke 
zrušení takovýchto podnikatelských subjektů. Tyto úkony jsou 
ale administrativně a časové náročné a musíme si i uvědomit, že 
ani doručování písemností není bezplatné, přičemž se jedná o 

peníze daňových poplatníků, tedy nás všech.         
   Apeluji na všechny a doporučuji všem těm, kteří poskytují, 
resp. vydávají, souhlas k umístění sídla společnosti, případně 
místa podnikání do své nemovitosti, tento krok velmi důkladně 
zvažovat, a jak jsem se shora dovolával selského rozumu, více 
tak využívat sice staré, ale stále platné české přísloví, a sice 
dvakrát měř, jednou řež.  

   V žádném případě jsem tímto článkem nechtěl ani náznakem 
vyvolávat xenofobní nálady, které mnohdy, byť skrytě, ale 
přece, jsou uveřejňovány v některých víceméně pochybných 
masmédiích, pod titulky např. „cizinci nám berou práci“ atd. 
To je zcela nesmyslné, neboť legální migraci naopak Česká 
republika vítá. Tito cizinci i  při současné krizi totiž velmi často 
vyplňují mezery na trhu práce, neboť jsou činní tam, kde čeští 
občané třeba nemají zájem pracovat. Většinou pak vykonávají 
těžkou fyzickou práci na stavbách, pomocnou nekvalifi kovanou 
práci, práci ve směnném provozu nebo málo honorovaná 
povolání.  Na druhou stranu, existují i solidní a bezproblémové 
podnikatelské subjekty s osobami z tzv. mimoevropského 
prostoru v pronajatých sídlech nebo místech podnikání zrovna 
tak, jako existují problémové podnikatelské subjekty ryze 
českého původu. 

Otakar Matějček 
vedoucí kontrolního oddělení 

živnostenského odboru 

 

 

Městská část Praha 19
  zve všechny děti i rodiče ze Kbel i okolí 

v sobotu 06.06.2009 od 16 hodin 

do Lidového domu Kbely (Toužimská 244)

NA KRÁSNÝ POHÁDKOVÝ MINIMUZIKÁL

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA 
TATRMANA

v podání divadelního souboru Julie Jurištové
 (http://www.dediva.cz/). 

Vstupenky v částce  70,-Kč/ks  je  možno zakoupit v 
pokladně MČ Praha 19 (tel. pokladna: 284080860) 

či přímo před akcí v Lidovém domě Kbely. 

Městská část Praha 19 pořádá

DĚTSKÝ  DEN na hřišti ve Kbelích aneb 
PIRÁTOMÁNIE

sobota 30.května 2009 od 14 hodin

Všechny přítomné čeká:
program plný soutěží, tance, sportu a krásných výher

představení pirátských baby mažoretek
souboj pravých pirátů z Karibiku

atrakce:
 el. býk, nafukovací skluzavka, banjee jump lano, bazének 

s kuličkami
muzika + zpívání+soutěže společně se skupinou Tom Grass
pirátský salón kbelského nail centra od 14h dětem zdarma

tetovací salón (zdravotně nezávadná Henna) – od 15h dětem 

zdarma
sladké dobroty z cukrárny CaféAvanti a další pochoutky

a nakonec volba nejúžasnějšího piráta/pirátky roku

Od 19hodiny se postará o zábavu skupina H O L O K R C I

Sponzoři akce:
 MS ODS Kbely, CaféAvanti-cukrárna-kavárna, Nehtové 

studio Kbely-A.Říhová, AFK Kbely, Městská policie 
hl.m.Prahy, Motosport Kbely, Palestra
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Dotace na zateplení domů, kotle pro biomasu a tepelná čerpadla
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství ÚMČ Praha 19 informuje občany Kbel o zahájení očekávaného 
dotačního programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám. Jde o dosud největší dotační program určený pro domácnosti, 
který je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických 
úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Program bude podporovat jak komplexní zateplení rodinných domů a nepanelových 
bytových domů, tak kombinaci více dílčích opatření  – např. zateplení vnějších stěn, střechy, nejvyššího stropu, podlahy nad 
zeminou, výměnu oken, dále kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory nebo novostavby v pasivním energetickém 
standardu. Dotaci je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální 
rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště. Výše fi nanční podpory u jednotlivých 
opatření Programu pro fyzické osoby (nepodnikatele) je uvedena v následující tabulce.

Podporovaná opatření Výše dotace
RODINNÉ  DOMY

Komplexní zateplení RD, 40 kWh/m2 1 950 Kč/m2; max. 50 % nákladů
Komplexní zateplení RD, 70 kWh/m2 1 300 Kč/m2; max. 50 % nákladů
Dílčí zateplení RD – alespoň tři opatření 850 Kč/m2; max. 50 % nákladů
Dílčí zateplení RD – dvě opatření 650 Kč/m2; max. 50 % nákladů
Novostavba RD v pasivním standardu 220 tis. Kč
Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží, nebo zdroj na 
biomasu se samočinnou dodávkou paliva 60 % nákladů; max. 80 tis. Kč
Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50 % nákladů; max. 50 tis. Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda 30 % nákladů; max. 75 tis. Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 30 % nákladů; max. 50 tis. Kč
Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev teplé vody 50 % nákladů; max. 55 tis. Kč
Solárně-termické kolektory na RD, ohřev teplé vody i přitápění 50 % nákladů; max. 80 tis. Kč
Dotační bonus při kombinaci opatření u RD 20 tis. Kč/RD

BYTOVÉ  DOMY
Komplexní zateplení BD, 30 kWh/m2 1 350 Kč/m2; max. 50 % nákladů
Komplexní zateplení BD, 55 kWh/m2 900 Kč/m2; max. 50 % nákladů
Dílčí zateplení BD – alespoň tři opatření 600 Kč/m2; max. 50 % nákladů
Dílčí zateplení BD – dvě opatření 450 Kč/m2; max. 50 % nákladů
Novostavba BD v pasivním standardu 140 tis. Kč/b.j.
Zdroj na biomasu v BD 50 % nákladů; max. 25 tis. Kč/b.j.
Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody 50 % nákladů; max. 25 tis. Kč/b.j.
Solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění 50 % nákladů; max. 35 tis. Kč/b.j.
Dotační bonus při kombinaci opatření u BD 50 tis. Kč/BD

Kdy lze o dotaci žádat
Žádosti o podporu budou přijímány od 22. dubna 2009 do 30. června 2012 nebo do vyčerpání fi nančních prostředků Programu. 
Očekává se, že na fi nanční podporu až 25 miliard korun dosáhne přes 250 tisíc domácností. O dotaci lze žádat jak před realizací 
opatření, tak i po ní. Nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu, tedy před 1. dubnem 
2009. Na opatření dokončené před tímto datem stát nepřispěje. 

Kdo může o dotaci žádat
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků 
bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Kde lze o dotaci žádat
Občané Kbel mohou podávat žádosti vždy v písemné podobě na určeném formuláři na krajském pracovišti Státního fondu životního 
prostředí, na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, a to v PO+ČT 8:00 – 15:00, ÚT+ST 8:00 – 17:00, PÁ 8:00 – 14:00 (tel: 
267 994 350, 267 994 132, 267 994 431)  nebo na pobočkách pověřených bank. Banky, které budou žádosti administrovat, budou 
současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice. Formulář je k dispozici ke stažení na internetové adrese 
www.zelenausporam.cz, kde je rovněž uveden přesný návod, jak o peníze ze Státního fondu životního prostředí žádat, dále seznam 
pověřených bank, seznam výrobků a technologií, splňující legislativní požadavky a technické parametry uvedené v podmínkách 
Programu, a také seznam odborných dodavatelů, kteří prokázali svoji kvalifi kaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více 
činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované. Žadatelům o dotace je taktéž k dispozici bezplatná informační linka 800 260 
500 (PO – PÁ od 8:00 do 16:00).

Mgr. Daniel Majtner
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
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Biomasa je téměř jakákoli hmota organického původu, ať už 
rostlinného či živočišného. Z pohledu energetického zdroje se 
tak většinou jedná o dřevní odpad, slámu a další zemědělské 
zbytky a odpad, ale i exkrementy užitkových zvířat. Suchá 
biomasa, což je například dřevní a suchý rostlinný odpad, 
se většinou zpracovává suchými procesy, tj. spalování či 
zplynování. Mokrá biomasa, např. tekuté a pevné výkaly 
hospodářských zvířat či siláž, se zpracovává mokrými procesy v 
bioplynových stanicích. Mezi další možnosti jejího zpracování 
pak patří lisování olejů a jejich úprava např. při výrobě bionafty.
Pod pojem biomasa tedy rozumíme nejen na topení běžně 
používané kusové dřevo, ale i dřevní hmotu jako je kůra, štěpka 
či piliny. Tyto hmoty se ale pro uživatelské pohodlí zpracovávají 
do formy pelet. Pořizovací náklady na podobný speciální kotel 
jsou vyšší v porovnání s běžným plynovým. V současné době 
je ale možné zažádat si o dotace, které snad přechod na toto 
ekologické vytápění zpřístupní. 
Pelety jsou granule získané vysokotlakým lisováním dřevního 
odpadu. Tím se rozumí nejen nejčastěji používané piliny, 
ale například i sláma nebo třeba šťovík. Protože se jedná o 

nenákladný a obnovitelný zdroj energie, obecně se pelety 
považují za palivo budoucnosti. 
Při jejich spalování totiž nedochází ke zvyšování emisí 
skleníkových plynů, protože emise CO2 vznikající při spalování 
jsou pohlcovány pomocí procesu fotosyntézy. Vzniká přitom 
jen minimální množství popela, který lze navíc využít jako 
hnojivo navracející půdě potřebné živiny (vyčerpané například 
při vypěstování rostlinné biomasy). V tomto koloběhu také 
spočívá princip plně obnovitelného zdroje energie. 
Další kategorií zpracování biomasy tvoří takzvané bioplynové 
stanice. Bioplynová stanice je v podstatě zařízení, ve kterém 
se díky procesu řízené fermentace přemění mokrá biomasa na 
bioplyn.
Zpracovávat se v ní dají nejen tekuté a pevné výkaly 
hospodářských zvířat, ale i siláž. Výsledkem produkce 
bioplynových stanic je nejen elektrická energie dodávaná do sítě. 
Jako „vedlejší“ produkt vzniká i teplo využitelné například pro 
vytápění rodinných domků, ohřev vody, sušárny zemědělských 
produktů apod.

 Bc. Blanka Pokorná, OŽPD

Co je biomasa 

Minule jsem Vás připravil na to, že se budeme podrobněji 
zabývat jednotlivými sběrnými řady kanalizace a jejich 
zajímavostmi. Tentokrát začneme pro Kbely netypickou stokou, 
přesto s názvem „Kbelský sběrač“. Ten je přes území Letňan  
a Čakovic sveden do čistírny odpadních vod v Miškovicích. 
V prvním seznámení jste se dozvěděli, že tato stoka byla 
vybudována jako první kanalizace na území Kbel. Byla 
postavena za I. Republiky pro potřeby budovaného letiště a 
kasáren. Datum vzniku je někde kolem roku 1923. Jedná se o 
smíšenou kanalizaci, která odvádí veškeré dešťové i splaškové 
vody z prostorů letiště, kasáren a domů okolo ulice Hůlkovy. 
Kameninové potrubí je průměru 500 mm. Stáří řadu je přes 
85 let, což není zanedbatelné. Donedávna se počítal odpis 1,3 
% ročně, tudíž životnost asi 77 let. Je nasnadě, že stav není 
dobrý. Protože se začal zajímat developer o možnost připojení 
1500 obyvatel ze sídliště za kasárnami, mezi ulicí Hůlkova a 
areálem Pal International, náš vodoprávní úřad nařídil provedení 
průzkumu stavu a průtočnosti sběrače. V červnu loňského roku 
byl proveden kamerový průzkum kanalizace v úseku od ulice 
Mladoboleslavská po ulici Toužimská a dále podél této ulice až 
po areál Letova. Při kontrole byly odkryty revizní šachty, které 
byly zřejmě z důvodu utajení, překryty asi půlmetrovou vrstvou 
zeminy. Dle posudku po provedeném kamerovém průzkumu, 
je stav prozkoumaného úseku zoufalý. V celé 1800 m trase 
je potrubí rozpraskané a vnitřek potrubí je prorostlý kořeny. 
Následně bylo naším úřadem doporučeno zakázat jakékoliv 
nové napojování a také provedení urychlené opravy. Oprava byla 
navržena „Rukávovou“ metodou. Nejdříve se vyčistí potrubí 
průměru 500 mm od nánosů a odvrtají se proniklé kořenové 

systémy. Poté se do potrubí vsune rukáv a po obvodě utěsní a 
to bude mít za následek zúžení potrubí na cca 440 mm. Tím 
dojde ke značnému snížení průtočnosti. Jsme přesvědčeni, že po 
provedené úpravě bude stoka schopna odvádět pouze stávající 
doposud napojená zaústění. Aby bylo možné provést napojení 
nových objektů, bude nutné provést pasportizaci stávajícího 
stavu, včetně výpočtů vypouštěných a odváděných vod. Následně 
je nutné provést průzkum navazující betonové stoky DN 500 
od areálu Letova, vedoucí kolem vlečky betonárny na území 
Čakovic, s napojením na stoku v ulici Vážská v Čakovicích. Ta 
zřejmě bude v podobném stavu, protože nad osou kanalizace 
se také vyskytují vzrostlé náletové stromy a křoviny. Aby se 
do budoucna zabránilo devastaci potrubí, bude nutné odstranit 
podél celé trasy Kbelského sběrače stromy a keře včetně kořenů. 
Dále je nutné vyřešit oddělení balastních a dešťových vod ze 
systému a zajistit jejich zasakování v podobných objektech, 
které můžete vidět v okolí metra Letňany. Je to nelehký úkol a 
navíc nákladná investice. 
Jako příslušný vodoprávní úřad pro Městskou část Praha 19 
máme povinnost dbát na správnou funkci všech systémů, které 
mohou ovlivnit vodní poměry a kvalitu vod na našem území, 
tudíž budeme požadovat dořešení problémů kolem „Kbelského 
sběrače“. 
S připomínkami a návrhy se obracejte na náš Odbor životního 
prostředí, dopravy a místního hospodářství úřadu Městské části 
Praha 19. 

Pavel Opletal 
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 

O Kanalizaci -  další pokračování  

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo ukončeno vyvážení zeminy 
z areálu Kbely centrum, kdy docházelo ke znečišťování 
vozovky a ta byla následně uklízena kropicím vozem, bylo 
nutné přistoupit k úklidu parkoviště podél komunikace. Ve 
spolupráci s dodavatelem stavby a odboru dopravy byl stanoven 
termín úklidu parkoviště na 29. 4. 2009. Odbor dopravy zajistil 
umístění dopravních značek B28 zákaz zastavení, které bylo 
nutno umístit dle zákona sedm dnů před zahájením čištění a 

stavba zajistila zametací a kropící vůz a dva pracovníky, kteří 
provedli hrubé vyčištění parkoviště a následně bylo provedeno 
strojní čištění. Akce se zúčastnil i strážník městské policie, pro 
případ, že některý z řidičů nebude respektovat dopravní značení. 
Zároveň s parkovištěm byla uklizena celá ulice Vrchlabská a 
také Žacléřská a tím odstraněn zdroj prachu. 

OŽPD - Bílek

Čištění komunikace Vrchlabská 
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Čtvrtek 12. 3. 2009 byl v naší školní družině velkým dnem. 
Začalo to už o několik dní dříve. Celou družinu jsme pečlivě 
vyzdobili našimi výrobky. Vymýšleli jsme soutěže, chystali 
diplomy, kartičky, plakáty, pozvánky a spoustu dalších věcí. 
Bylo toho hodně. Chtěli jsme předvést, co všechno v družině 
děláme, vyrábíme a jak se nám to daří. 
Ve čtvrtek ráno bylo vše připraveno a my jsme se těšili a zároveň 
obávali, jestli se nám to povede. Na dopoledne jsme pozvali 
spolužáky z prvního stupně a předškoláky z obou kbelských 
mateřských školek. Mile nás překvapilo, že se všichni s chutí 
pustili do soutěžení a odcházeli spokojení a rozesmátí zpět do 
školy. Malým předškolákům se také dařilo a myslíme si, že se 
budou v září do družiny těšit a nám přibudou noví kamarádi a 
kamarádky. Hezké bylo, že se do soutěží zapojily i paní učitelky. 
Podívat se přišla také paní ředitelka s paní zástupkyní, a když 
odcházely, tak nás moc pochválily. Měli jsme všichni velkou 
radost. 
V poledne se šlo na oběd do jídelny a po obědě jsme si chvilku 

oddechli, abychom nabrali síly na odpoledne. Pozvali jsme 
k nám totiž do družiny  hosty z kbelské radnice a očekávali jsme, 
že se k nám přijdou podívat i někteří rodiče, prarodiče nebo i 
náhodní kolemjdoucí. Byli jsme napnutí, jestli i jim se budou 
naše soutěže také líbit a zkusí si, jak by se jim jako žáčkům 
z družiny dařilo. Návštěvníci nás mile překvapili, protože 
se s elánem vrhli do všech připravených úkolů (poznávání 
dopravních značek, hudebních hádanek, malování, pantomimy, 
vymýšlení rýmů, výroby keramických ptáčků, zvířecích 
hádanek). Šlo jim to výborně a ještě si přitom stačili prohlížet 
naší výzdobu. Museli jsme všechny odměnit pamětním listem 
a oni se nám na oplátku podepsali do pamětní knihy, a někteří i 
napsali, jak se jim v naší školní družině líbilo.
Pozdě odpoledne jsme byli všichni sice unavení, ale moc 
spokojení, že se nám všechno povedlo. 

Kluci, holky a paní vychovatelky 
ŠKOLNÍ DRUŽINA Kbely

Prezentační den ve školní družině 

( Mikrobusy pomohou handicapovaným )
Tělesně postižení Pražané s průkazy ZTP a ZTP-P mohou 
od 2. 3. 2009 využívat unikátní typ přepravy, kterou po 
předchozím objednání zabezpečuje osm mikrobusů.
„Systém je hodně podobný taxislužbě, jen s tím rozdílem, 
že přeprava se objednává minimálně tři dny dopředu a že za 
cesty k lékaři, na úřady, do denních stacionářů a chráněných 
dílen klienti nic neplatí,“ popisoval nově zavedenou službu její 
iniciátor, radní pro sociální oblast Jiří Janeček, s tím, že  fakticky 
jde o dopravu ode dveří ke dveřím.
Doprava nabízí tělesně postiženým také variabilnost vzhledem 
k jejich zdravotnímu stavu. „V provozu jsou čtyři typy transportérů 
v různém provedení. Všechny se také dají podle potřeby upravit 
pro sedící klienty nebo vozíčkáře. Automobily jsou vybaveny 
plošinou pro 
s n a d n ě j š í 
nas tupován í 
v o z í č k á ř ů , “ 
u p ř e s ň u j e 
radní Janeček. 
Vozy se totiž 
dají podle 
o b j e d n á v e k 
upravit buď 
pro sedící 
klienty, nebo pro dva či čtyři vozíčkáře 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 
pacienty,“ doplnila ředitelka obecně prospěšné společnosti 
Societa, která novou službu provozuje, Eva Krejčí.
Nově zavedený systém přepravy je založen na objednání, a to 
prostřednictvím dispečinku, který má nepřetržitou službu. „Je to 
daleko operativnější systém než speciálně upravené autobusové 
linky v rámci integrované dopravy,“ uvedl zástupce ředitele 
příspěvkové organizace ROPID, která přepravu společně se 
Societou zajišťuje, Jiří Prokel. Klient si objedná přepravu na 
přesné datum a čas a uvede, jestli potřebuje přepravu vozíčku, 
případně odkud a kam. „Vozíček je možné si u nás zapůjčit. 
V případě, že má klient problémy zvládnout schody, máme 
k dispozici schodolez. Přepravujeme 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 případě neúspěchu auto odjíždí. „Snažili jsme se systém 
nastavit tak, abychom uspokojili co nejvíce klientů a eliminovali 
případy, kdy si z nějakých důvodů zákazníci přepravu na poslední 
chvíli rozmyslí nebo se k vozu nedostaví,“ dodala Krejčí. 
Přepravu zajišťují také proškolené posádky, které absolvovaly 
kurzy zdravotní pomoci. „Pro přepravu lidí s rizikovějšími 
zdravotními problémy můžeme nasadit i posádku 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 nabízí i možnost objednat 
si přepravu za nákupy, do divadla, kina nebo na výlet. A to 
nejen mimo Prahu, ale i do zahraničí,“ vysvětluje zástupce 
ředitele ROPID Prokel. Podle něj je tato služba už zpoplatněna 
a pohybuje se od 5 do 20 korun za kilometr. 
Nejde jenom o novou službu, ale i o vytvoření pracovních míst 
pro tělesně postižené spoluobčany. Zajišťovat přepravu bude 
celkem 56 lidí, z toho téměř 90 % tvoří také tělesně postižení. 
„Přizpůsobili jsme jim podle typu postižení pracoviště. Třeba 
pro nevidomé v dispečinku jsme nechali nainstalovat do počítačů 
speciální programy,“ líčila Krejčí.
„Podařilo se vytvořit službu pro tělesně postižené ode dveří ke 
dveřím, aby lidé nemuseli řešit přestupy a návaznosti přepravy 
nebo docházkové vzdálenosti od zastávek. Domnívám se, že se 
tím podařilo pro tyto lidi zvýšit komfort cestování po Praze,“ 
konstatoval radní Janeček.
Podobné systémy fungují v západní Evropě, kde dokonce 
v některých oblastech nahrazují kvůli ekonomičnosti klasickou 
autobusovou dopravu. „Roční rozpočet na nově zavedenou 
službu je plánován na přibližně osm milionů korun,“ doplnil 
Janeček s tím, že zkušební provoz bude po třech měsících 
vyhodnocen a podle toho způsob přepravy ještě uzpůsoben.
Objednat přepravu lze na www.societa.cz, dispečink@societa.
cz, bezplatné telefonické lince 800 141 756 nebo 722 166 799.   
V Praze 2. 3. 2009

Praha zavedla pro tělesně postižené dopravu ode dveří ke dveřím 
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Komunikace Všejanská je poslední komunikací v oblasti kolem 
ulice Hůlkova, která ještě neprošla rekonstrukcí.
Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení a Odborem 
městského investora MHMP byla zařazena jako Stavba 
č. 0093-Technická vybavenost Kbely, etapa 0015-sběrná. 
Investorem stavby je OMI MHMP a dodavatelem je fi rma 
DUMA s.r.o, Peluškova 1409,Praha-Kyje. Dne 24.4.2009 
proběhlo předání staveniště a stavba by měla být dokončena do 
30.6.2009. Projekt stavby řeší rekonstrukci povrchu vozovky 
v ulici Všejanské v úseku mezi ulicemi Košařova na západě a 
Hůlkovou na východě. Celková délka rekonstruovaného úseku je 
cca 46,50 m, vozovka má šířku cca 5,20 m. Stávající poškozená 
konstrukce s asfaltovým krytem bude vybourána a položena 
konstrukce nová, s krytem z betonové zámkové dlažby. Současně 
bude vyřešeno odvodnění zrekonstruovaného úseku. Stavba 

počítá s oboustranně osazenými odvodňovacími žlábky s mříží 
pro těžkou dopravu v první části řešeného úseku komunikace 
a s odtokem do stávajících uličních vpustí pro druhou kratší 
část. Vzhledem k prakticky nulovému spádu není možno použít 
pro první úsek klasické uliční vpusti. Stávající oboustranně 
osazené betonové obruby budou zachovány ve stávající poloze, 
nebudou ani výškově upravovány, stejně tak nebude upravován 
stávající oboustranný chodník, ani pásy zeleně. Také stávající 
svislé značení vymezující zklidněnou komunikaci funkční třídy 
D1 bude zachováno. V konci úpravy bude proveden stavební 
zpomalovací práh, prakticky ve stejné poloze, v jaké je dnes. V 
průběhu stavby dojde k úplnému omezení dopravy. Děkujeme 
za pochopení při dočasném zhoršení prostředí v průběhu stavby 
a za dočasné omezení dopravy. 

OŽPD - Bílek  

Rekonstrukce komunikace Všejanská

MIKROBUSY
NA OBJEDNÁNÍ

…nový způsob dopravy 
tělesně postižených po Praze

od 1. března 2009

osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, • 
ZTP/P, s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze a pohybující se v hl. 
m. Praze, včetně jedné osoby zajišťující doprovod držitele těchto 
průkazů

organizace zajišťující služby pro držitele těchto průkazů nebo • 
organizace, které mají v péči držitele těchto průkazů. Jízdy, 
zajišťované pro organizace, musí být přímo spojeny s potřebami 
uživatelů

na webu: www.societa.cz• 

e-mailem: dispecink@societa.cz• 

telefonicky: 800 141 756 nebo 722 166 799• 

faxem: 274 772 292• 

Pro garanci zajištění plánované přepravy je třeba provést 
objednávku:

min. 14 dní předem (u hromadných akcí a akcí mimo území • 
hl.m. Prahy)

min. 3 dny předem (ve všech ostatních případech)• 

KDO MŮŽE VYUŽÍVAT NOVÉ DRUHY DOPRAVY:

JAK SI OBJEDNAT JÍZDU:

Druh a účel přepravy Cena 
s DPH

- uspokojení základních lidských potřeb: návštěva 
lékaře, návštěva úřadu veřejné správy, stacionářů 
a chráněných dílen

bezplatně- vyprošťovací jízdy (nepojízdné vozíky, nefunkční 
nebo nepojízdné osobní dopravní prostředky, 
výpadek nebo nedostupnost či nepoužitelnost 
MHD).

- nákupy základních životních potřeb a pomůcek

5,95
Kč/km

- rekondice a rehabilitace

- návštěvy kulturních a osobních akcí (návštěvy, 
procházky apod.)

- jízdy mimo území hl.m.Prahy
9,52

Kč/km- osobní akce jednotlivců a rekreační akce 
organizací

- jízdy mimo území republiky také splňující výše 
uvedené parametry

23,80
Kč/km

KOLIK TO STOJÍ:

Z živých zvířat může vzít zákazník s sebou do vozidla pouze drobná 
domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno pře-
nosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s ne-
propustným dnem. Vodící a asistenční psi mohou vzít zákazníci do 
vozidla za podmínky, že mají bezpečnostní náhubek a jsou drženi 
nakrátko. Psi nesmí být přepravováni na sedadle. 

PŘEPRAVA ŽIVÝCH ZVÍŘAT:

Vydal ROPID, Rytířská 10, Praha 1, 110 00
 v únoru 2009

8 mikrobusů, v pracovní dny od 7:00 do 19:00• 

z toho 2 mikrobusy, v nepřetržitém 24hodinovém • 
provozu

KDY JSOU MIKROBUSY PROVOZOVÁNY:

Objednávka je závazná, pokud je provedena jenou z výše uvedených 
možností. Zakázka je zrušena, pokud se zákazník nedostaví na místu 
nástupu jízdy do 15 minut po dohodnutém čase.
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MS ODS Kbely, Městská část Praha 19 spolu s SDH Kbely, s 
FK Spartakem KBELY a za laskavého přispění Radka Černého 
– Maso, uzeniny Kbely, Městské policie HMP, kbelského 
nail centra pod vedením paní A.Říhové a Motosportu Kbely 
uspořádali v pořadí již 19. ročník  pálení  čarodějnic.

Nejtajemnější mystický večer celého roku je za námi: na 
fotbalovém hřišti SPARTAK Kbely si ve čtvrteční odpoledne 
poslední dubnový den přišli zařádit všechny malé i velké 
čarodějnice, čarodějové i další temné síly kbelské a přespolní. V 
rytmu čarodějnických, keltských a staročeských písní zapůsobila 
taneční skupina Ambrosia, dále byla pro všechny milovníky 

tajemna zajištěna věštba osudu spolu s velkým množstvím 
kouzelných elixírů pro všechny děti zdarma. Kolem symbolicky 
vytvořené a kbelským umělcem Tomášem Perglerem umělecky 
ztvárněné vatry na umělé trávě (podotýkám, že bohužel nebyl 
žádný vhodný prostor na skutečnou vatru se skutečným ohněm) 
byly vystaveny veškeré přinesené čarodějnice-loutky (48 
výtvorů), ze kterých se vybralo 5 nejzajímavějších, za které pak 
děti obdržely taktéž pěkné výhry. Vzhledem k tomu, že přišel 
až nebývalý počet překrásně převlečených a namaskovaných 
čarodějnic a čarodějů (113 přihlášených dětí), bylo doopravdy 
velmi těžké se rozhodnout pouze pro 10 nej, proto se i všem 

ostatním předávala, byť i malá, odměna za jejich snahu. Po 19h 
začala bavit přítomné skupina Country Mix, kterou na malou 
chvíli umlčela bouře a silný déšť, přičemž po několika minutách 

zábava opět pokračovala - tančilo se, zpívalo a veselilo do 
brzkých ranních hodin.
Na závěr bych ráda poděkovala Tomášovi Perglerovi za jeho 
pomoc při uměleckém ztvárnění čarodějnické vatry, Nehtovému 

studiu Kbely – paní Andree Říhové, která se postarala o malování 
na obličej pro všechny děti po celou dobu zdarma, panu Radkovi 
Černému – Maso, uzeniny Katusická Kbely, který věnoval 
uzeniny pro děti také zcela zdarma, Městské policii, kbelskému 

Motosportu a všem dalším včetně zaměstnanců úřadu, kteří se 
aktivně podíleli na přípravách této zdařilé akce.

Šárka Egrtová
foto: Michal Marel

Pálení  čarodějnic - 19. ročník
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Pondělí 27.4.09 byl připraven pod záštitou MČ Praha 19 pro 
všechny děti z MŠ a děti z 1 i 2 tříd Základní školy Albrechtické 

divadelní den. Bylo možno shlédnout vystoupení oblíbeného 
Pohádkového divadla Julie Jurištové. Tentokrát děti potěšil i 
pobavil minimuzikál TŘI ČARODĚJNICE, představení plné 

vlídného humoru, napětí, lásky a dobra. Vždyť snad každý z nás 
touží být stejně tak silný jako hlavní hrdinové a přeje si dostatek 

energie k boji se zlem i možnost šance postavit se svému osudu. 
Šárka Egrtová

Minimuzikál Tři čarodějnice v LD Kbely

Sobota  04 dubna  2009 
Týden před Velikonocemi uspořádala Městská část Praha 19 
první tradiční velikonoční jarmark, na který zavítali prodejci 

kraslic, pomlázek, perníčků i staročeského trdla, staročeských 
pekárenských velikonočních dobrot, výrobků z medu, pečeného 
čaje, skleněných šperků a ručně vyráběných skleněných výrobků 

i s ukázkou jejich výroby, ale také výrobci krásných dekoračních 
předmětů z keramiky, dřeva či proutí, aby své rukodělné zboží 

nabídli všem příchozím návštěvníkům. Staročeský velikonoční 
jarmark osvěžila při prvních slunečných dnech provoněných 
jarem i kbelská vinotéka  U soudku s ochutnávkou a prodejem 
velikonočních vín, dále umělci vyrábějící před očima 
návštěvníků ruční dřevořezby i prodej batikovaného textilu. 
Každý si mohl vyzkoušet svou šikovnost v paličkování s paní 
Jitkou Šlosárkovou nebo vyrobit budku a krmítko pro ptáčky 
s truhlářem p.Musilem. Děti, po shlédnutí pirátské pohádky 
v podání herců z Pididivadla, si v řemeslných dílničkách mohly 

vyrábět zcela zdarma jarní květinové aranžmá, vyzkoušely 
výrobu svíček, i různé metody zdobení vajec, perníčků, 
zapichovátek a dalších pečlivě připravených jarních inspirací. 
Velký dík za pomoc při organizaci patří učitelkám a dětem z 
mateřské školky za velikonoční obrázky, které zdobily celý 
sál Lidového domu a dále též učitelkám  a dětem z družiny ZŠ 
Albrechtické za další výtvory, které ještě znásobily efekt celého 
jarmarku. O úspěšnosti této akce vypovídá návštěvnost cca 800 
lidí. 
Věřím, že se s Vámi opět setkáme na další takovéto akci a 
přivítám jakékoli odezvy a náměty i jarní obrázky od dětí.

Šárka Egrtová, public relations, 284080881
foto: Michal Marel

Velikonoční jarmark ve Kbelích - letos poprvé potěšil i pobavil všechny dětské i dospělé návštěvníky
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Jako každý rok i letos jsme se s dětmi MŠ Albrechtická a 
MŠ Letců zúčastnili přehlídky činnosti mateřských škol – 
Předškoláčku, částečně dotováno MČ Praha 19. Ta proběhla ve 
dnech 6. - 7. dubna vždy odpoledne v kulturním domě Gong ve 
Vysočanech a kromě kbelských mateřských škol se ho zúčastnila 
většina mateřinek Prahy 9. 
Každá vystupující mateřská škola měla svůj program: dramatizaci 
pohádky, zpívání písniček s hraním na různé jednoduché 
hudební nástroje nebo taneční vystoupení – to vše vždy v délce 
cca 5 – 10 minut. Celá akce byla po oba dny přístupná veřejnosti 
a sál byl tak plný, že kdo přišel na poslední chvíli, těžko získával 
místo k sezení. Předškoláček pořádal MÚ Vysočany, který pro 
všechny děti zajistil dárečky jako vzpomínku na účast. 
Děti z nejstaršího oddělení MŠ Albrechtická nacvičily s uč. 

Leiblovou, která v této školce vede taneční kroužek, taneční 
vystoupení ve stylu country na píseň Michala Tučného 
Pár rezavejch kolejí. Děti z MŠ Letců s uč. Koutníkovou a 
Branišovou – také předškoláci – ukázaly, co se za školní rok 
naučily ve hře na fl étnu – hrály a zpívaly různé lidové písničky 
s klavírním doprovodem uč. Koutníkové. 
Je hezké, že na rodičích i všech ostatních v hledišti bylo znát, že 
dokázali ocenit nelehkou práci všech učitelů, kteří vystoupení 
s dětmi nacvičili a ukázali tak alespoň část své činnosti s dětmi. 
Na dětech bylo zase vidět, jak si vystoupení a hlavně závěrečný 
potlesk užívají. Pro všechny to byl sváteční den. 
Zveme všechny na Předškoláček 2010. 

L.Leiblová

Předškoláček 2009 

Literární beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou proběhla dne 12. 5. 2009. 
Celou akci za pomoci MČ Praha 19 uspořádala Místní knihovna 
Kbely a ZŠ Kbely, kde se beseda také uskutečnila.

Děti přivítaly paní autorku květinou, neboť v ten den slavila 
narozeniny, a s opravdovým zájmem sledovaly poutavé 
vyprávění o spisovatelké dráze jedné z našich nejlepších 

současných autorek dětské literatury. Po skončení besedy si žáci 
mohly některé z představených titulů zakoupit a paní Březinová 

uspořádala i malou autogramiádu. 
Šárka Egrtová

Kbely se zapojily do projektu Komunitního plánování – pozor 
bude potřeba vaší pomoci
Že vám to nic neříká ? Nedivím se, český výrazový ekvivalent 
chtěl být výstižný a stručný. Jedná se o systém zjišťování potřeb, 
zapojování veřejnosti a projednávání problémů, které tíží danou 
komunitu. V našem případě se jedná o celý správní obvod 
Praha 19. V Anglii mají s tímto systémem velké zkušenosti a 
navíc jej stále zdokonalují a vyvíjejí. Projekt má několik fází, 
které však na sebe navazují s určitým výsledkem a následně se 
opakuje, aby bylo zjištěno, zda bylo dosaženo požadovaného. 
Ale dost teorie. Během měsíce června vám přijde do schránek 
dotazník, na kterém pracovali dobrovolníci z vytipovaných 
skupin – maminka na mateřské, tělesně postižený dospělý, 
maminka s postiženým dítětem, zástupce rodičů dětí školou 
povinných, zástupce seniorů, pracovníci či zastupitelé z oblasti 
zdravotní a sociální a další dobrovolníci, kteří chtěli zformulovat 
oblasti, které je potřeba zmapovat nebo odkrýt další ožehavé 
problémy. Ve stručnosti řečeno, jak se nám tady spolu žije, 
jak se tu cítíme, co bychom chtěli nebo naopak nechtěli. A to 
celé šíře oblastí jako jsou např. životní prostředí, zdravotnictví, 
doprava, sportovní vyžití, kultura, možnosti pracovní, školství, 
sociálních vztahů, úroveň života seniorů, úrovně poskytovaných 

služeb atd, atd. Tento dotazník prosím vyplňte a odevzdejte do 
uvedeného termínu a na něm uvedených místech. V průběhu 
prázdnin bude odbornou fi rmou provedeno vyhodnocení a na 
podzim budete s tímto seznámeni na veřejném projednávání, 
kde budete moci jak se zástupci fi rmy, tak úřadu v zájmových 
skupinkách prodiskutovat a projednat své záležitosti, které 
vás tíží, také zjistit, co zajímá další obyvatele komunity popř. 
i přijít na další témata, která nebyla v dotazníku zmiňována. 
Tento zásadní výstup se pak stane podkladem pro následné 
řešení.  V následujícím období se pak ukáže, která opatření se 
podařilo zrealizovat, co byla slepá cesta anebo již ztratilo na 
významu. Systém komunitního plánování spočívá ve spolupráci 
veřejnosti – dobrovolnických skupin s radnicí a předkládá jí 
témata zájmu, ale zároveň spolupracuje na jejím dalším řešení, 
určuje cesty a směr. Tyto skupiny dobrovolníků nejsou nijak 
uzavřenou „elitou“, předpokládáme, že to bude živý organismus 
a rádi uvítáme váš zájem o spolupráci. Hlavním kontaktem je 
slečna Linda Alijevová, referentka sociálního odboru. Všem 
zúčastněným dopředu děkuji za spolupráci.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Komunitní plánování
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Naše přístroje mají spotřebu jako žárovka! Využíváme pouze fyzikálních zákonů! 
Více na www.enthalpy.cz 

Nemáte klimatizaci a chcete se ochladit? 
Navíc ušetříte!! 

Enthalpy s.r.o., Bakovská 6a, Praha 9 – Kbely 
Telefon/Fax: 241 760 818 e-mail: info@enthalpy.cz 

Úvěr až na 
100 % ceny 
bytu!

Byty 1+kk až 4+kk

Občanská vybavenost 
do 100 m

Kvalitní bydlení, 
příznivá cena

Rezidence Nad Oborou
Praha 9-Satalice
15 min. vlakem do centra Prahy
1,5 km od Černého Mostu

INFOLINKA   270 002 222   www.redot.cz    www.rezidencenadoborou.cz

164x101_satalice.indd   1 27.4.2009   13:27:59



Informace z radnice  17

*16.4.1931  Kdo má rád dechovku, tak musí mít rád i její čelnou 
tuzemskou představitelku, zpěvačku Zorku Kohoutovou. Byly 
doby, kdy byla snad každý týden v televizi. Jen pamětníci si dnes 
vzpomenou na pořad Sejdeme se na Vlachovce, v němž patřila k 
největším hvězdám. Ten pořad už dávno na obrazovkách neběží, 

a když, tak možná jen reprízovaně. Díky tomu možná vzniká 
dojem, že Zorka Kohoutová už nezpívá a veřejně nevystupuje. 
Opak je pravdou. Jezdí po menších i větších štacích, ať už sama 
nebo ve společném programu „Od Valdaufa po Vlacha“ se svou 
vrstevnicí Yvetou Simonovou, a neorientuje se jen na domácí 
publikum. V USA byla máti asi pětkrát, poprvé a v roce 1981, 
naposledy - tuším, - v roce 1995. Vzpomínám na jednu story, 
která se odehrála na lodi plující po Mississippi v New Orleansu. 
Černošská kapela tenkrát hrála také naši Škodu lásky, a i když se 
snažila, zahrála ji špatně rytmicky. Máti to samozřejmě nedalo, a 
tak milým černochům rytmus a doprovod vysvětlila a zazpívala. 
Ti se to hned naučili, načež pak máti učila návštěvníky lodi 
klasickou českou polku .... Měla s tím velký úspěch a vyhrála za 
ten večer „soutěž“ o nejpopulárnější osobnost ...“ (z vyprávění 
syna Jana Valdaufa).
Vystupovat veřejně začala v roce 1952, kdy ji herečka Nataša 
Golová požádala, aby ji zastupovala v zájezdním představení 
ve skeči. „Bylo to pro mne zábavné a poučné. Hlavně jsem se 
na jevišti a před lidmi otrkala. Poté jsem v roce 1954 dostala 
angažmá v orchestru Karla Valdaufa jako konferenciérka. Karel 
Vagner si záhy všiml, že také slušně zpívám - i když to byly 
písničky vesměs z repertoáru orchestru Karla Vlacha. K lidovce 
jsem tehdy ještě pro své mládí neměla takový vztah. A byl to 
právě Karel Valdauf, který ve mně vztah k lidovce probudil. 
Začal pro mne skládat, šít - jak se říká - písničky na míru. Měla 
jsem úspěch a tak to celé začalo. Karel se do mne zamiloval, 
a i když věkový rozdíl byl, záhy jsem jeho vztah oplácela.“ Z 
manželství s Karlem Valdaufem pocházejí i dva synové Jan 
Valdauf (1958) a Dan (1966). Po druhé se zpěvačka provdala 
v roce 1971 za Jaroslava Vaňátka. Toto druhé manželství trvalo 
do roku 1983. 
            „ Mnohokrát jsem v minulosti slyšela, že lidovka nepřežije 
rok 2000. A vida - je tady stále. Když si chcete s lidmi kolem 
stolu na svatbě nebo při nějakém jubileu zazpívat, nespustíte 
populární dobový šlágr, nýbrž lidovou písničku.....“ Zdroj: 
Kniha: Robert Rohál: Vzlety a pády slavných českých žen

Životopis zpěvačky Zorky Kohoutové

Beseda se Zorkou Kohoutovou v LD Kbely 

určena milovníkům dechové hudby
středa  06 května  2009 

Městská část Praha 19 uspořádala
 pro všechny seniory i ostatní milovníky dechové hudby 

tématickou besedu o dechové hudbě spolu se zpíváním známé 
zpěvačky Zorky Kohoutové. 

Všichni příchozí si mohli zpříjemnit odpoledne písničkami z 
repertoáru jejich oblíbenkyně, zazpívat si i dozvědět se některé 

zajímavosti z jejího života.

Věřím, že se tato akce setkala s dobrým ohlasem, o čemž 
svědčí návštěvnost v počtu cca 200 příchozích a budeme se 

opět těšit na další podobnou příležitost. Taktéž rádi přivítáme 
jakékoli Vaše odezvy a náměty ke kulturním akcím pro 

seniory.

Šárka Egrtová, public relations, 284080881

Vážení a milí kbelští obyvatelé,
všechny Vás srdečně zdravím a mám velkou radost, že budu u 
vás účinkovat a hlavně, že máte rádi dechovou hudbu. Vždyť ji 
celý svůj život propaguji a zpívám.
Když jsem začala zpívat v orchestru Karla Valdaufa, byla 
jsem velmi mladá - 16letá. V té době byl nedostatek mladých 
zpěvaček a já se mohla rozhodovat mezi tehdejšími super 
zpěváky, jako byli Richard Adam a Rudolf Cortéz. Oba dva 
potřebovali zpěvačku na své zájezdy. Měla jsem je oba v oblibě 
a zpívat s nimi byla radost. 
Ale pak se stalo, že mne angažoval Karel Valdauf do svého 
smyčcového orchestru a bylo rozhodnuto. Nejen, že jsem jeho 
pořad konferovala, ale zpívala jsem třeba „Kristýnku“ a později 
pro mne Karel začal skládat krásné písničky. Obecenstvo mě 
přijalo báječně a tak jsem zůstala věrná tomuto žánru celý život. 
O dechovce tvrdím, že je to muzika hodných a milých lidí !!!

Vaše Zorka Kohoutová

Zorka Kohoutová píše Kbelákům
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Jak jsme všechny obyvatele Kbel informovali již v minulém čís-
le Kbeláku, proběhly v mateřských školách ve Kbelích zápisy 
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010, a to 
za přítomnosti zástupce zřizovatele, tedy MČ Praha 19. 

Zápisy probíhaly v obou budovách současně a většinou rodiče 
zapisovali své potomky v té školce, o kterou měli zájem přímo. 
Nicméně vlivem mediálních šumů se někteří rodiče chodili ptát 
po možnosti zapsat své dítě v obou školkách současně s nadějí, 
že tím zvýší šance na zapsání svého dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání. Většina rodičů však rychle pochopila, že jestliže se jed-
ná o jeden právní subjekt, je účelnější dítě zapsat pouze v jedné 
školce, a to v té, o kterou se rodina zajímá. 

K zápisu pro nadcházející školní rok se dostavilo celkem 103 ro-
dičů, ať již s dětmi či bez nich. Přítomným dětem se zpravidla 
po zapsání k předškolnímu vzdělávání vůbec prostory školky 
nechtělo opustit. Vždyť dospělí si ani nedokáží představit, ko-
lik času stojí prozkoumat všechny objevené nové hračky, zvláš-
tě když jich je na jednom místě tolik.  

Volných míst bylo k dispozici v obou budovách 64. Do budovy 

Letců tedy mohlo být přijato 44 dětí, do budovy v Albrechtické 
20 dětí. Jak tedy sami vidíte, ani náhodou kapacita volných míst 
požadavkům nemohla stačit. 

Ale: velká část zájemců byla mimokbelská, tedy s jiným trva-
lým bydlištěm (často mimopražským). Další velká část dětí byla 
mladší tří let v době nástupu k předškolnímu vzdělávání. V ně-
kolika případech by dítěti v září 2009 bylo teprve dva a půl 
roku. Další podmínkou pro přijetí je přihlášení dítěte k celoden-
nímu provozu. Již v průběhu zápisů jsme společně s vedením 
MŠ Kbely přesně v souladu s přijatými kritérii pro následující 
školní rok vyčlenili zájemce daným kritériím nevyhovující a ko-
nečné rozhodování o přijetí či nepřijetí tak bylo značně jedno-
dušší. Nakonec po vzájemné dohodě o zvýšení počtu dětí v ně-
kterých třídách mohly být přijaty všechny děti se zájmem o ce-
lodenní provoz, s trvalým bydlištěm ve Kbelích a děti v době ná-
stupu do školky starší tří let. Aby mohli být uspokojeni všichni 
potřební zájemci, bylo oproti původnímu záměru přijato o šest 
dětí víc, byť za cenu vyššího počtu dětí v některých třídách. 

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství, kultury a personální 

Informace o ukončení zápisů do mateřských škol Praha – Kbely  

Rodiče na mateřské dovolené: máte zájem o vznik 
kbelské klubovny pro aktivní trávení volného času s 
nejmenšími dětmi (mateřské centrum)? 
Rády bychom vás seznámily s iniciativou několika kamarádek 
- maminek na mateřské dovolené. Některé z nás už mají, nebo 
čekají druhé dítě, a proto dobře víme, jak moc pro nás znamená 
setkávání se s dalšími maminkami, vyměňování zkušeností 
a získávání kamarádů pro naše děti. Rády bychom zřídily ve 
Kbelích klubovnu pro rodiče s dětmi (tzv. mateřské centrum), 
pro něž hledáme v současné době prostory, a věříme, že ho 
uvítají další a další rodiče, kterých vzhledem k rozrůstání Kbel 
neustále přibývá.

Co je a co není mateřské centrum? 
Posláním mateřského centra je vytvářet přátelské prostředí k 
neformálnímu setkávání rodin s dětmi. Maminky a tatínkové 
zde nacházejí příležitosti k aktivnímu trávení volného času s 
nejmenšími dětmi, navazují nová přátelství, získávají zkušenosti, 
nápady a podněty pro svoji rodinu. Pro děti je mateřské centrum 
ideálním místem pro přípravu na mateřskou školu. Dítě si 
zde zvyká na přítomnost dalších dětí, naučí se komunikovat s 
vrstevníky, učí se různým dovednostem. 
Plánované mateřské centrum není žádná mateřská škola ani 
jesle pro hlídání dětí. Je prostorem pro neziskové spontánní 
společenské a kulturní iniciativy rodin i jednotlivců ze Kbel. 
V první řadě bude otevřeno pro rodiče, kteří si budou chtít 
společně se svými dětmi např. hrát, povídat, připravit soutěž 
či organizovat přednášky o výchově, piknik, táborák, besídku, 
promítat fotky z cest, cokoli společně tvořit, vystavovat své 
výtvarné artefakty či ruční práce, cvičit, malovat, zpívat, tancovat, 
hrát divadlo atd. Mateřské centrum bude k dispozici také jako 
prostor pro aktivity, které stmelují a propojují generace. Další 
informace o našich aktivitách se dozvíte na www.mamakbely.
cz, kde mj. můžete přidat svůj příspěvek k anketě „Proč chceme 
mateřské centrum“. 

Naše spolupráce s MČ Praha 19 
Jako budoucí mateřské centrum si klademe za cíl podílet se na 
organizaci veřejných akcí, které jsou určeny nejen nám, rodičům, 
ale také ostatním spoluobčanům. Máme velkou radost, že pro 
letošní rok jich MČ Praha 19 připravuje požehnaně. Jistě jste si 
nenechali např. ujít Karnevalový rej v Lidovém domě, kterého 

se mohla jedna z našich členek zúčastnit coby moderátorka. 
Sama říká: „Byla to pro mě neocenitelná zkušenost, měla jsem 
velkou trému, ale nakonec jsem svou roli zvládla. Děti byly 
úžasné a práce s nimi mě naprosto nadchla. Poznala jsem také, 
kolik úsilí vynaložili pracovníci úřadu při přípravě karnevalu a 
během jeho průběhu. Patří jim veliký dík.“ Uvítáme jakékoliv 
vaše příspěvky, dotazy, prosby, náměty a nápady na e-mailové 
adrese info@mamakbely.cz. 

Za vznikající občanské sdružení M.C. CoByDup
Alena Nezbedová, Kateřina Srbová, Markéta Varga 

Beladiová, Ivana Hulešová a Martina Lacinová

Mateřské centrum
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Přehled volebních okrsků a čísel popisných, pod které volební místnosti spadají :

Volební 
okrsek č.,
Volební
místnost Ulice č.p./č.or.

č. 1 Albrechtická 732/1

768 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

Základní 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

škola 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, 974/1a

Albrechtická 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

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, 
1031/2a

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, 1013/9
Zamašská 773/2, 887/12

 Železnobrodská 45/15, 46/19, 49/23, 148/21, 170/17

č. 2 Jilemnická 670/22, 706/20, 707/18, 708/16, 709/14, 710/12, 711/10, 781/26, 782/28, 783/30

769 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
Lidový 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
dům Lužanská 685/4, 704/8, 705/6

Okrsky  pro volby do EP2009
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Novákovo nám. 691/1, 692/2, 693/3, 701/4, 702/5, 703/6
Toužimská 244 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

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

Dům 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

seniorů Bratříkovská 319/4, 322/8, 344/10, 348/3, 383/7, 424/5, 518/6, 535/9
Mladoboleslavská Čejetická 556/2, 802/6, 804/5, 807/7, 834/1, 846/4, 849/3
č.p. 20 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

Vchody : 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

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

Krnská 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

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

č. 4 Albrechtická 153/3, 154/5, 156/6, 160/8
771 Bakovská 999/4

Boseňská 636/6, 637/8, 774/4, 775/2
Domousnická 642/2, 643/4, 648/6, 649/8

Lidový Huntířovská 31/5, 79/3, 100/6, 403/4, 404/2, 483/12
Chotětovská 688/1, 689/3, 690/5

dům 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

Toužimská 244 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
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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, 1028/10a

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

č. 5 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

KNAUF Praha 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 Mladoboleslavská 301/11, 425/9, 451/7
 č.p. 949 Všejanská 430/6, 431/5, 444/3, 445/4

Novinku pro řidiče připravila pražská městská policie. Od března 
budou strážníci nechávat  za stěrači parkujících vozidel barevné 
letáčky s logem městské policie.  Žlutými kartičkami upozorní 
řidiče na špatné parkování, modré budou poděkováním, že auto 
je zaparkováno v souladu s dopravními předpisy. 

Žlutou kartu  budou strážníci vydávat jako upozornění pro řidiče 
na vozidla, na která by jinak vydali výzvu osobě podezřelé 
z přestupku, ale odhalený přestupek má nižší společenskou 
nebezpečnost.
Na kartičkách bude zároveň údaj o době kontroly. V případě 
zjištění problému, například neuzamčené vozidlo, rozsvícená 
světla či otevřené okénko, se budou strážníci snažit vyrozumět 
majitele vozidla. 
„Strážníci vozidla nejen zkontrolují, ale rovněž prověří, zda 

se nejedná o odcizené vozidlo nebo ukradenou registrační 
značku. V roce 2008 nalezli naši strážníci v rámci své 
hlídkové služby celkem dvě stě sedmdesát odcizených 
vozidel, což bylo o sedmdesát procent více než v roce 
2007. Odcizených registračních značek odhalili čtyřicet 
devět,“ informoval první náměstek primátora
hl. m. Prahy Rudolf Blažek.
Od 1. ledna letošního roku pražští strážníci také plně 
využívají svého oprávnění vyžadovat od příslušných orgánů 

z jejich informačních systémů poskytnutí příslušných údajů o 
kontrolovaných vozidlech. Mají proto k dispozici i pět služebních 
vozidel vybavených moderním vyhledávacím zařízením, což 
napomáhá k mnohem větší efektivitě při odhalování odcizených 
vozidel či registračních značek. 

Kartičky od strážníků jako upozornění i poděkování řidičům.
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• od 15. 4. 2009 je v knihovně k vidění zajímavá výstava 
fotografi cké tvorby Michala Marela, která nás provede světem 
současné Afriky  
• pro žáky 4-5. tř a 8. tř. ZŠ Kbely byla 12. 5. 2009 připravena 
literární beseda s velmi oblíbenou spisovatelkou pro děti a 
mládež Ivonou Březinovou  www.ivonabrezinova.cz 
• dne 9.června 2009 místní knihovna ve spolupráci se ZŠ 
připravila slavnostní ceremoniál - „Pasování prvňáčků na 
čtenáře“. Všichni žáci prvních tříd společně přečtou připravenou 
pohádku, čímž splní tzv.„zkoušku čtenářství“. Poté za zvuku 
fanfár přijde „královna“ - paní spisovatelka Petra Braunová 
společně se zástupci Úřadu MČ Praha 19.  Každé dítě samostatně 
předstoupí, poklekne a bude pasováno poklepem meče na 
rameno. Všechny děti obdrží čestná uznání zdatného čtenáře a 
sladkou odměnu. 
• v průběhu měsíce května obdrží naše knihovna opět novou 
zásilku zhruba 200 nových knih z fondu Městské knihovny v 
Praze

Vzhledem k rychle se blížícím letním prázdninám již s 
předstihem oznamuji uzavření knihovny v termínu od  13. 7. 
2009 do 2. 8. 2009.      
   Iveta Novotná

Z naší knihovny….

Knihy pro děti a mládež:
Březinová I. - Bojíš se, Margito?
Štíplová L. - Byla jednou jedna koťata
Steklač V. - To nejlepší z Boříkových lapálií
Brezina T. - Loď duchů
Čechura R. - Jak Fík vyrostl
Kahoun J. - Pro zvědavá ouška
Březinová I. - Neotesánek
Lamková H. - Káťa a Škubánek se neztratí
Mumie ožívá! Egyptské záhady
Doskočilová H. - Eliška a táta Král

Knihy pro dospělé:
Kakehaši K. - Jak smutné v bitvě padnout
Connolly j. - Mizerové
Unsworth B. - Tanečnice
Mc Clure - Bezmezná ctižádost
Robertsová N. - Měsíční perly
Smith W. - Zlatá liška
Wyler A. - Nepatrná šance
Nazer M. - Slzy ticha
Williams A. - Císařovy kosti
Hulpach V. - Století Zdeňka Buriana

Městská policie hl. m. Prahy vede evidenci jízdních kol, která 
má jejich majitele ochránit před krádeží, případně přispět 
k jejich nalezení. V současné době registrují strážníci 483 
bicyklů. Služba je bezplatná a dobrovolná, Městská policie 
vede evidenci od roku 1995. 

„Žádost o zanesení do evidence jízdních kol mohou zájemci 
podat na každém obvodním ředitelství městské policie. Své kolo 
by přitom měli mít s sebou. Strážníci na něj vylepí samolepku 
se znakem hlavního města Prahy a samolepící kovový štítek 
s evidenčním číslem. Majitel kola obdrží i evidenční průkaz. O 
tom, že se nejedná o samoúčelné opatření, svědčí fakt, že jen 
v posledních třech letech nahlásili Pražané odcizení nebo ztrátu 
více než osmnácti set kol,“ uvedl první náměstek primátora 
Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v Praze spadá.
Registrace kola v databázi Městské policie snižuje nebezpečí, že 
se bicykl svému majiteli ztratí. Z 39 kol zaregistrovaných v roce 
2007 ukradli zloději jen tři, z pětatřiceti bicyklů evidovaných za 
rok 2008 zmizely čtyři.
„Kromě označení bicyklu štítkem s číslem obdrží majitel také 
evidenční průkaz jízdního kola a samolepku s nápisem Kolo 
je v evidenci Městské policie Praha,“ vysvětlil ředitel pražské 
městské policie Vladimír Kotrouš a doplnil: „Údaje o kole 
neprodleně přejdou do centrální evidence, průkaz si majitel 
uschová.“

Jak postupovat v případě ztráty nebo prodeje kola?
Ztrátu nebo krádež jízdního kola je třeba ohlásit na nejbližším 
oddělení Policie ČR. Městské policii Praha je pak nutné předat 
potřebné údaje o ztraceném kole. Informace přijme kterákoliv 
služebna, a to i po telefonu. Policie pak po ukradeném či 
ztraceném kole vyhlásí pátrání. 
Pokud kolo mění majitele, ať už jde o prodej nebo darování, stačí 
na služebně městské policie nahlásit potřebné údaje a strážníci 
zanesou do evidenčního průkazu změnu majitele. Stejně tak 
je třeba oznámit likvidaci kola, aby ho městská policie mohla 
vyřadit z evidence.

Odcizená a ztracená kola nahlášená v Praze Policii ČR 
v letech 2006 - 2008
Rok 2006     5 8 2 
případů
Rok 2007     6 1 5 
případů
Rok 2008     6 3 8 
případů
V Praze 4. 5. 2009
Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na http://
magistrat.praha-mesto.cz

Městská policie nabízí ochranu kol proti krádežím 
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úterý 5. května  2009 
Městská část Praha 19 jako každoročně uspořádala k příležitosti ukončení 2.světové války vzpomínkové položení věnců u 
památníku kbelských občanů, kteří položili životy za svobodu a demokracii.

Pamětní položení věnců 

Vzhledem ke skutečnosti, že se školní rok 2008/2009 chýlí 
pomalu, ale jistě, k závěru, je nám potěšením informovat 
obyvatele Kbel o právě probíhajících přípravách na tradiční 
závěrečný koncert dětí navštěvujících kurzy hry na klavír a 
zobcovou fl étnu, sborový zpěv či moderní gymnastiky. Zmíněné 
kurzy pořádá Městská část Praha 19, která rovněž fi nancuje 
provoz těchto kurzů. Jak jste již jistě zaregistrovali, zájmové 
kurzy pro děti zajišťuje MČ Praha 19 po dohodě s vedením 
ZŠ Kbely kromě LD Kbely rovněž v budově kbelské základní 
školy. Z tohoto důvodu se rovněž v letošním roce závěrečného 
koncertu zúčastní jak děti navštěvující kurzy v LD, tak děti 
navštěvující kurzy v ZŠ Albrechtická. 
V současné době dávají lektoři společně s dětmi do konečné 
podoby složení skladeb, které v průběhu koncertu zazní. Jako 
obvykle dochází v průběhu sestavování samotného programu k 
operativním změnám, protože se může stát, že dětem vybraná 
skladba nevyhovuje nebo že je pro děti příliš náročná… 
Děti jsou v letošním roce již pokročilejší, ve výběru skladeb 
tedy spolupracují aktivněji a samy se mezi sebou domlouvají, 
jak si budou vzájemně vypomáhat s doprovody. Někdy bývá 
problém zajistit u vybrané skladby vhodný doprovod, protože i 
doprovodný hlas se musí děti dobře naučit a navíc je nutné sladit 
znalosti a schopnosti dětí vystupujících společně. Některé starší 
děti trochu protestují při vybírání doprovodů zejména mladších 
dětí, protože mimo jiné musí hlídat skladbu po rytmické stránce 
a při nesrovnalostech skladbu aktivně „vyrovnávat“, na druhou 
stranu mladší a méně zkušenější děti mají samy z doprovodů 
strach a snaží se prosadit sólové provedení skladeb. Secvičování 
více hlasů dohromady obnáší navíc leckdy rozšíření počtu hodin, 
přizpůsobení časů docházení dětí na kurzy tak, aby obě společně 
vystupující děti mohly přijít na společnou hodinu v jednu dobu 

(což je určité omezení i pro rodiče dětí, protože se pak musí 
hýbat i s hodinami ostatních dětí). V závěrečné fázi nastává 
čas pro odchytávání předvedených chyb a odchylek a nezbytné 
společné sehrávání dětí a uvádění skladby do vzájemného 
souladu... 
Na co se můžete během koncertu těšit? V letošním roce budou 
převažovat přednesové skladby od těch nejjednodušších až po 
skladby poměrně pokročilé, v průběhu koncertu zazní například 
pro svou melodičnost dětmi oblíbené klavírní přednesové 
skladby Cornelia Gurlitta, zobcové fl étny nás opět přenesou 
do doby 16. století. Přesně ve smyslu „to nejlepší nakonec“ 
nebudeme prozrazovat závěrečné a samozřejmě nejnáročnější 
skladby, se kterými mají děti nejvíc práce. Všichni můžete věřit 
tomu, že již nyní se děti na koncert moc těší. 
Připojujeme samotnou pozvánku na koncert, na který všechny 
zájemce srdečně zveme: 
Městská část Praha 19 ve spolupráci se ZŠ Kbely a kulturním 
zařízením LD Kbely si dovoluje pozvat všechny maminky, 
tatínky, babičky a dědečky, ostatní členy příbuzenstva našich 
účinkujících, ale i další zájemce z řad široké veřejnosti na 
závěrečný koncert dětí navštěvujících zájmové kurzy výuka hry 
na klavír, výuka hry na zobcovou fl étnu a další při příležitosti 
ukončení školního roku 2008/2009. 

Koncert se bude konat v úterý 26.května 2009 v sále kbelského 
Lidového domu, Toužimská 244 začátek v 17,00 hod. Případné 
informace (nejen ke koncertu, ale i k pořádání kurzů obecně): pí. 
Monika Ulrichová, tel. 284 080 850, 775 590 386. 

Monika Ulrichová, DiS. 
Úsek školství a kultury odboru tajemníka

Pozvánka na závěrečný koncert 

Vzhledem k tomu, že se již téměř mílovými kroky blíží závěr 
školního roku a s ním i navazující letní prázdniny, níže přinášíme 
informaci o prázdninovém provozu v obou budovách MŠ Kbely:
Úsek školství, kultury a personální 
29.6. - 10.7.2008  v provozu MŠ Letců  
13.7. – 7.8.2008  obě budovy zavřené,
                             školky nejsou v provozu
10.8. – 21.8.2008 v provozu MŠ Albrechtická  
24.8. – 31.8.2008 obě budovy zavřené,
                             probíhá tradiční přípravný týden.
Školní rok 2009/2010 začíná dne 1. září 2009 (v úterý).

Již jen ojediněle se setkáváme s rozhořčenými dotazy, 
proč je nutné platit za předškolní vzdělávání v letních měsících 
i v případě, jestliže dítě školku v průběhu prázdnin ani jednou 
nenavštíví. Protože se struktura dětí a jejich rodičů každoročně 
mění, dovoluji si přidat vysvětlení této problematiky: 

podle školského zákona trvá školní rok od 1. září do 
31. srpna následujícího roku. Doba prázdnin je tedy do školního 
roku zahrnuta zákonem a nelze z něj žádným způsobem 
vyčlenit. Z legislativy rovněž vyplývá, že dítě je k předškolnímu 

vzdělávání přijato na celý školní rok. Přijaté dítě tedy po 
celý školní rok fi guruje ve školních výkazech a veškeré další 
dokumentaci, rovněž stanovené zákonem. Ani tady nelze dítě 
z předškolního vzdělávání na dobu prázdnin „vyřadit“ a v září 
ho opět zařazovat. 

Je jen a jen na rodičích, využijí-li možnost dávat dítě 
do školky během prázdnin v době, kdy je školka v provozu. 
Protože školka nebude v provozu ani v červenci, ani v srpnu po 
celý kalendářní měsíc (tak, jako každý rok), má ředitelka školky 
možnost rozhodnout o snížení „školkovného“ o poměrnou část 
za dobu, po kterou školka v provozu není. V našem konkrétním 
případě by se jednalo tedy o polovinu stanovené částky. 

Monika Ulrichová, DiS. 
Úsek školství, 

kultury a personální 

Prázdninový provoz mateřských škol ve Kbelích v průběhu letních prázdnin 2009 
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Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který byl 
změněn zákonem č. 177/2006 Sb., v platném znění, je § 6a odst 1 
a 2b uloženo, aby stavebník, vlastník budovy nebo společenství 
vlastníků jednotek zajistil splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které 
stanoví prováděcí právní předpis, a dále, aby zajistil splnění 
požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými 
českými technickými normami. Podle ustanovení § 2 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, musí projektová 
dokumentace pro ohlášení stavby podle ust. § 104 odst. 2 písm. 
a) až d) stavebního zákona, k žádosti o vydání stavebního 
povolení podle ust. § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle ust. 
§ 117 odst. 2 stavebního zákona, obsahovat dle přílohy 1 (části 
D písm. b)) k této vyhlášce, průkaz energetické náročnosti 
budovy podle zákona o hospodaření energií. Tedy od 1.1.2009 
dokládá splnění těchto požadavků stavebník, vlastník budovy 
nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické 
náročnosti budovy (dále jen „průkaz“), který musí být přiložen 
při prokazování dodržení obecných technických požadavků na 
výstavbu (OTPP) . 
Průkaz nesmí být starší 10 let a musí být součástí dokumentace 
při: 
- výstavbě nových budov,
- změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou 
nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost.
Průkaz energetické náročnosti budovy – jeho náležitosti dle ust. 
§ 6 vyhlášky č. 148/2006 S., o energetické náročnosti budov 
(příloha č. 1 a 4 této vyhlášky):průkaz energetické náročnosti 
- budovy tvoří protokol prokazující energetickou náročnost 
budovy a grafi cké znázornění energetické náročnosti budovy,  
- protokol obsahuje náležitosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 
2 vyhlášky. Nemusí být ale vyhotoven v takové podobě, jaká je 
uvedena ve vzoru průkazu energetické náročnosti budovy, ale 
vždy musí obsahovat náležitosti v něm uvedené. 
Protokol obsahuje vždy:
- identifi kační údaje budovy, tedy zejména adresu, kód 
katastrálního území a číslo parcely, na které budova stojí, údaje 
o provozovateli, vlastníku či stavebníku, 
- typ budovy,
- užití energie v budově,
- technické údaje budovy, kterými jsou popis objemů a ploch 
budovy, tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
a obálky budovy, základní vlastnosti energetických systémů 
budovy, dílčí energetická náročnost prvků technických zařízení 
budovy, celková energetická náročnost hodnocené budovy, 
referenční hodnoty, vyjádření ke splnění požadavků na 
energetickou náročnost budovy, celková měrná roční spotřeba 
energie na celkovou podlahovou plochu hodnocené budovy a 
měrné spotřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravu 
teplé vody a osvětlení, vztažené vždy na celkovou podlahovou 
plochu,  klasifi kační třída energetické náročnosti hodnocené 
budovy,
- energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a 
bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy 
odvedené,
- výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů 
podle § 6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1000 m 2 celkové 
podlahové plochy,

- doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní 
snížení energetické náročnosti budovy - modernizační opatření 
ve stavební části a v technickém zařízení budovy, opatření ke 
zdokonalení obsluhy a provozu budovy a technických zařízení 
budovy, klasifi kační třídu energetické náročnosti hodnocené 
budovy po provedení doporučených opatření,
- doba platnosti průkazu, jméno a identifi kační číslo osvědčení 
osoby oprávněné vypracovat průkaz (dále jen „osvědčení“).
Grafi cké znázornění obsahuje jméno osoby, která vypracovala 
průkaz na základě uděleného osvědčení ministerstvem, 

i d e n t i f i k a č n í 
číslo osvědčení, 
adresu hodnocené 
budovy a její typ, 
barevnou stupnici 
klasifi kačních tříd A 
až G, energetickou 
náročnost hodnocené 
budovy a její zařazení 
do klasifi kační třídy při 
bilančním hodnocení 
a po provedení 
d o p o r u č e n ý c h 
opatření, měrnou 
vypočtenou roční 
spotřebu energie na 
celkovou podlahovou 

plochu hodnocené budovy a po provedení doporučených 
opatření, dodanou energii pro pokrytí jednotlivých dílčích 
potřeb v procentech a datum doby platnosti průkazu.
Schéma klasifi kace energetické náročnosti budovy obsahuje 
klasifi kační třídy A až G a jejich hranice (viz. příloha č. 1 k této 
vyhlášce).

Třída               Slovní   vyjádření  
energetické         energetické 
náročnosti         náročnosti   budovy
budovy
 =========================================
        A                     Mimořádně   úsporná
        B                           Úsporná
        C                         Vyhovující
        D                        Nevyhovující
        E                        Nehospodárná
        F                     Velmi   nehospodárná
        G                   Mimořádně   nehospodárná
 =========================================
Stavby, které budou vyhodnoceny D až G, nemohou 
být stavebně povoleny, neboť nebude prokázán soulad 
s OTPP (čl. 15 odst. 1 písmeno g) OTPP). Povoleny 
mohou být pouze při předložení energetického auditu.

Dokončení základních informací o energetické náročnosti 
budov bude připraveno pro další číslo.

Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu

Průkaz energetické náročnosti budovy - I. část



Když jsem byl nedávno požádán, abych připravil miniserii článků 
o víně, ve které by se čtenáři Kbeláku dozvěděli pár zajímavostí 
o víně a jak si vybrat vhodné víno pro určitou příležitost, chvíli 
jsem přemýšlel, jak začít. Pak jsem si řekl, že nejlepší bude začít 
od začátku, aby se i čtenář touto problematikou dosud nedočtený 
dozvěděl pár užitečných rad a informací.
Co je to vlastně víno? Víno je alkoholický nápoj vzniklý 
kvašením sladkého moštu získaného z bobulí hroznů révy vinné.  
Réva vinná je liánovitá rostlina, která potřebuje mnoho světla 
a tepla. Proto ji na našem území můžeme pěstovat jen v těch 
nejteplejších oblastech a musí se jí dělat opěrné konstrukce. 
Jednomu keři révy vinné ve vinici se také říká hlava.
První zprávy o pěstování révy vinné a výrobě vína jsou spojeny 
s neolitickou civilizací, která existovala na území mezi Černým 
a Kaspickým mořem, a jsou více než 6000 let staré. Existují 
však i mnohé zápisy v Bibli, např. Noe, který se svou archou 
po potopě přistál na vrchu Ararat, je považován za prvního 
vinaře. Traduje se, že při vylodění a z radosti nad záchranou 

neodolal kouzlu vína, opil se a tři synové Sem, Cham a Jafet se 
mu posmívali.
Na našem území jsou první zmínky o pěstování révy vinné a 
výrobou vína spojeny s římskými vojáky  X. legie Marca Aurelia 
Proba na Římském kopci pod Pálavou na Moravě. Tato posádka 
střežila severní hranice říše a z praktického hlediska si nevozila 
hotové víno, ale sazenice révy a vyráběli si víno zde.
Z praxe v naší vinotéce vím, že v mnohých z nás jsou stále 

zakořeněny vzpomínky na vína, která byla dostupná za 
socializmu. V této době bylo  hlavním trendem snižování 
počtu hlav na vinicích a jejich přetěžování. Často byla vína 
vyráběna z málo kvalitních hroznů za pomoci nevhodných 
strojů a zařízení. Při výrobě byly hojně používány řepný cukr a 
stabilizační látky. Rozdělení kvality vín určovala státní správa. 

Cena byla dána direktivně, bez ohledu na to, zda víno obdrželo 
ocenění na nějaké výstavě.
Po roce 1989 dochází k návratu k soukromému vlastnictví, velká 
družstva byla rozdělena mezi soukromé vlastníky. Díky novým 
možnostem začínají tito malovinaři postupně zavádět nejen nové 
trendy v pěstování révy vinné, ale i nové šetrnější technologie 
pro zpracování bobulí a následné uchování hotového vína. Vinaři 
zabývající se výrobou kvalitních vín již hlavy nepřetěžují. Pro 
zajímavost některé současné velkovýrobní podniky sklízí až 
15 tun z jednoho hektaru vinice, zatímco současní malovinaři 
úmyslně redukují nezralé hrozny na hlavách a jejich sklizeň se 
pak pohybuje mezi cca. 1 – 5 tunami na hektar vinice. Tato vína 
jsou pak mnohem kvalitnější s množstvím aromatických látek a 
plnou chutí. 
Dost bylo historie. Doufám, že jsem Vás touto trochou dějepisu 
moc nenudil a pokud budete mít zájem, tak v příštím díle se 
budete moci dočíst něco o vinařských oblastech v ČR a výrobě  
vín.

Jan Zahrádka
Vinotéka „U soudku“      

Malé povídání o víně  (část první – víno a historie).

V letošním roce dochází ke změně u rozptylů zpopelněných 
ostatků zesnulých. Důvodem změny je skutečnost, že stávající 
pohřební služba Elpis, která v posledních letech pro naši 
městskou část rozptyly prováděla, nám dala výpověď ze 
smluvního vztahu z fi nančních důvodů. Proto na úřadě bylo 
provedeno výběrové řízení mezi oslovenými zájemci o tuto 
službu. Z řízení vyplynulo, že se změna nebude týkat pouze 
pohřební služby, která bude rozptyly provádět, nýbrž také ceny, 
za kterou bude rozptyl proveden. Smluvně jsme zajistili novou 
pohřební službu, která předložila nejvýhodnější a nejzajímavější 
nabídku, a tou je Smíchovský soukromý pohřební ústav, jehož 
majitel je z Brandýsa na Labem a nabídl nám provádění rozptylu 
denně, včetně sobot i nedělí, samozřejmě po dohodě. Další 
služby, jako např. hudba, řečník, květiny, potištěné stuhy atd., 
je možno objednat také, ale některé z těchto služeb jsou za 
příplatek. Objednání nadále zůstává na ekonomickém odboru 

ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 2. patro, 
č. dveří 211, tel. 284 080 828, mobil  775 590 145. Cena za 
provedení rozptylu 1 urny je od letošního roku 1.495,- Kč. 
V této ceně je zahrnuto předání urny pohřební službě, úprava 
popela, samotný obřad v termínu dle přání objednatele, případně 
na přání hudební skladba z vlastního přineseného nosiče (CD) 
nebo nosiče pohřební služby, či přečtení krátkého napsaného 
vlastního textu, zápis do knihy rozptylů. Touto změnou Vám 
tedy chceme nabídnout kvalitnější služby za rozumnou cenu 
a  doufáme ve Vaši spokojenost při objednaných obřadech. 
Vzhledem k velmi potřebné rekultivaci rozptylové loučky budou 
rozptyly v letošním roce prováděny od 1. června do konce října, 
avšak s ohledem na podzimní počasí. 

Eva Krupičková
ekonomický odbor 

Informace o rozptylu zpopelněných ostatků na rozptylové loučce pro rok 2009
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Nabízíme čištění koberců a čalouněného nábytku 
profi  strojem Karcher, fi rmy i domácnosti, večery i ví-
kendy, bez paušálu, doprava po Praze 8 a 9 zdarma. 
Možnost mytí oken. Volejte kdykoliv. T. 777 717 818.
Přemysl Šedina, v Údolí 305, Zdiby, IČ: 74748025

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 %.

Uvádějte přesně své kontakty a fakturační údaje, jinak nebude moci 
být inzerát zveřejněn.

Příjem inzerce viz tiráž na zadní straně.

Gelové nehty
Milé dámy, přijdťe vyzkoušet gelové nehtíky do Satalic do 
kadeřnictví. Nabízím: kvalitu, poslední trendy, nové zdobení z 
výstav, jako např. prachem, plíšky barevnými gely atd. a to za 
rozumnou cenu a hlavně dlouholetou zkušenost a spokojené 
klientky. 
Srdečně Vás zve Petra Radová manikérka Tel.: 723 782 514

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 !!! 

23.června 2009 od 16 hodin v Lidovém domě Kbely
Přijďte se podívat, všichni rodiče, prarodiče i další lidičky 

– děti zazpívají, zatančí, přednesou básničky a další své 
dovednosti, co se naučily právě v naší školce.  Nakonec 

besídky přijde chvíle pro rozlučku s předškoláčky. 
Těšíme se na vás!

Na vědomost se dává ….
MŠ Kbely pořádá pod záštitou MČ Praha 19 

  BESÍDKU  DĚTÍ  Z  MŠ



Inzerce

Tato vizualizace je pouze orientační.

Nové byty na hranici Prahy 9

Bydlete na Zlatém kopci a ušetřete 
na splátkách po dobu prvního 
roku až 12 897 Kč měsíčně!
Pro bližší informace volejte naše prodejce:
Gabriela Kolmanová  724 992 772
Šárka Táborská   739 032 328 www.zlaty-kopec.cz
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