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Zprávy z Rady MČ Praha 19 
První etapa výstavby propojovací komunikace Toužimská – 
Mladoboleslavská  bude zahájena na přelomu října a listopadu. 
LOM podepsal kupní smlouvu na dotčené pozemky. Stavební 
řízení je ukončeno. Nyní budou probíhat administrativní kroky 
k předání a převzetí staveniště zhotovitelem.
Centrální park se mění každým dnem. Průběžně je prováděna 
výsadba. S ohledem na záplavový terén, musela být upravena 
technologie zbudování komunikačních chodníčků, aby 
nedocházelo k propadům terénu, díky promáčení. Slavnostní 
otevření se uskuteční  v sobotu 24. 10. 2009. Informace a 
pozvánka najdete v tomto Kbeláku. Následně bude spuštěna 
druhá etapa, která obsahuje proražení a stavbu podchozího 
tunelu a navázání komunikací s oběma parky a okolním terénem.
Probíhá stavení řízení ohledně hřiště při ulici Martinická, kde 
vznikne malé sportoviště, které zde již v minulosti mělo svoje 
místo. 
Renovace tzv. Husova parku byla zahájena,  spolu 
s rekonstrukcí hřiště a parku bude upraveno napojení na 
komunikace, a to zejména ulice Valtická. 
Probíhá výstavba chodníku v ulici Hornopočernická spolu s 
přechodem. Rekonstrukce celé Hornopočernické resp. silnice 
byla s ohledem na nedostatek fi nancí prozatím Odborem 
městského investora odložena. Městská část ji opětovně zařadí 
do požadavků na příští rok. 
Administrativní kroky ohledně realizace světelné křižovatky 
Semilská x Toužimská stále probíhají v rámci MHMP, nyní 
probíhají jednání ohledně předání staveniště, o konkrétním 
termínu zahájení prací vás budeme informovat.
Odbor životního prostředí rozmístil dalších 25 betonových 
kontejnerů – květináčů v rámci ozelenění Kbel. 
Sběrný dvůr v Letňanech bude situován v prostoru areálu 
Avie, jakmile budou známy bližší termíny realizace, budeme 
vás informovat. 
Rada uložila panu starostovi projednat návrhy změn územního 
plánu, který nyní hl. m. Praha tvoří na další období, a to pro 
oblast vojenského letiště v souvislosti s regulací hlukové a 
ekologické zátěže či dalším event. rozšiřováním aktivit na něm.
Dne 24. 9. 2009 proběhne kolaudační řízení stavby hasičské 
zbrojnice. Slavnostní otevření nové hasičárny proběhne 29. 9. 
2009, pozvánku naleznete v tomto Kbeláku. Přejímkou by měla 
v tomto termínu projít i budovaná služebna policie.
Rada uložila projednat další variantní řešení rekonstrukce 
mateřské školky v ulici Albrechtická.
Realizace zateplení bytového domu Toužimská 686 až 690  
byla zahájena.
V průběhu července organizovala MČ veřejnou sbírku na 
pomoc postiženým povodní. Naše městská část navázala 
kontakt s postiženou obcí Bernartice nad Odrou a zaslala na její 
účet nejen vybrané peníze ze sbírky, ale také věnovala ze svého 
rozpočtu 50 tisíc Kč. Paní starostka Mgr. Dana Klosová vyjádřila 
v dopise poděkování všem, s radostí tak interpretujeme.
V souladu s platným zákonem o postupném zvyšování 
nájemného Rada rozhodla o částečném zvýšení nájemného o 
12 % v bytech městské části od příštího roku. 
Rada nadále jedná o možném zvýšení kapacity prostor pro 

lékaře v objektu zdravotního střediska. Do doby přesunu a 
uvolnění prostor hodláme využít uvolněné první patro hasičské 
zbrojnice. Toto řešení bude prozatímním řešení, avšak chceme, 
aby již mohl doktor ordinovat od ledna 2010. Jedná se o zvýšení 
kapacity o praktického lékaře. O dalším rozšíření lékařských 
služeb i nadále jednáme.
Rada projednala varianty zástavby tzv. „Novačky“. Zvítězila 
varianta parkovacího domu spolu s otevřeným parkovištěm na 
střeše v úrovni a nájezdem s ulice Jilemnická. S ohledem na 
vysokou fi nanční náročnost, bude MČ žádat o možnost zařazení 
do fi nančních akcí hl. m. Prahy.
Odbor městského investora bude provádět rekonstrukci 
kanalizační stoky „Kbelský sběrač“, tato akce souvisí i se 
stavbou Mladoboleslavská x Toužimská a následnou bytovou 
výstavbou v této lokalitě.
Českému zahrádkářskému svazu, který obhospodařuje 
pozemek u trati při ulici Nymburské, a to prostřednictvím 
kbelských občanů, byla prodloužena nájemní smlouva 
respektive upravena na dobu neurčitou. Doposud byla 
pravidelně každý rok nájemní smlouva obnovována.
Vedení radnice navštívil vedoucí oddělení expanze spolu 
s investorem bytové zástavby v centru Kbel s oznámením, že 
podepsali smlouvu o nájmu prodejny sítě BILLA, která bude 
provozována v nebytových prostorách v uvedené zástavbě. 
Slavnostní otevření prodejny se uskuteční 14. listopadu. O akci 
rovněž přinášíme informace uvnitř tohoto čísla.
V souvislosti s dokončováním centrální zástavby v lokalitě nad 
rybníkem, bylo rozhodnuto o slavnostním odhalení pamětních 
desek pánům Josefu Vágnerovi a Matěji Tauferovi, jako 
významným občanům Kbel a jako nositelům pojmenování 
centrálních ulic v této lokalitě. Slavnostní ceremoniál i za účasti 
potomků – syna Karla Vágnera a dcery Vlasty Vejlupkové se 
uskuteční 13. 10. 2009.
Rada schválila fi nanční příspěvek Model Klubu Kbely, který se 
zabývá sestavováním závodních modelů aut v poměru 1 : 8, a to 
na nájemné klubových prostor ve výši 7.500,- Kč. Vedení klubu 
přislíbilo, že určitě uvidíme jejich modely na nějaké z akcí 
pořádaných naší radnicí.
Rada provedla jmenování členů Rady školy za zřizovatele na 
další období , staly se jimi Ivana Šestáková a Monika Ulrichová.
Na základě provedené dotazníkové akce a v souladu se 
spuštěným projektem komunitního plánování bude uskutečněno 
veřejné setkání s občany a dobrovolníky do tzv. pracovních 
skupin. Toto veřejné setkání se bude konat 21. 10. 2009 od 
17 hodin v sále Lidového domu. Poděkování všem, kteří se 
zúčastnili či zúčastní.

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
Řádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 se uskuteční 30. 
9. 2009 od 16 hodin v sále Lidového domu. Hlavními body 
programu budou rozpočtové změny, majetkové záležitosti – 
zejména věcná břemena v rámci pokládky sítí a další. Všichni 
jste srdečně zváni.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Pražské ulice nepatří mezi nejbezpečnější a jízda na kole 
se tak rovná adrenalinovému sportu. Jak se vyhnout úrazu 
a bezpečně si zajezdit na bicyklu radí rodičům i dětem Jiří 
Polomis z Útvaru prevence Městské policie hlavního města 
Prahy. 

Mezi hlavní bezpečnostní zásady samozřejmě patří správně 
nasazená přilba. Šedesát až sedmdesát procent desetiletých 
dětí si podle Polomise neumí přilbu správně nasadit. Přitom 
právě její špatné nasazení může dítěti více ublížit, než pomoci. 
Pokud se přilba jednou poškodí a při pádu například praskne, je 
bezpodmínečně nutné zakoupit novou.
„Rodiče také nesmí nechávat své potomky bez dozoru, měli 
by pokaždé vědět, kde a na jaké komunikaci se děti nacházejí 

a zda je komunikace bezpečná nebo není. Největší nebezpečí 
nastává ve chvíli, kdy děti odjíždějí k babičkám a dědečkům, 
kteří si myslí, že je jejich silnice bezpečná, protože po ní projede 
pět automobilů denně,“ podotýká Polomis. Přitom jsou podle 
něj právě tyto komunikace nebezpečné tím, že dítě na kole tam 
nečeká ani řidič, jezdí tam denně a je zvyklý, že je prázdná. 
„ Najednou proti němu z ničeho nic vyrazí neoznačené a 
nechráněné dítě na kole,“ varuje Polomis s tím, že řidiče chrání 
kupa plechu, ale dítě nic.
 Pokud děti zůstanou v metropoli a jsou mladší třinácti let, 
neměly by se podle Polomise vůbec v silničním provozu 
pohybovat a zvolit radši cyklostezky. V případě, že děti jezdí na 
kole v partě, měly by určitě jezdit v koloně, do kopce rozestupy 
zkrátit, z kopce prodloužit. „Děti jízdu na kole berou jako hru, 
která ale bohužel jako hra nemusí skončit,“ varuje Polomis.
Ve chvíli, kdy vyrazí celá rodina na výlet, je nutné dodržovat 
několik zásadních bezpečnostních pravidel, aby se domů vrátili 
všichni v pořádku. Na první pozici by podle odborníků měla jet 
matka, která vybírá trasu a vede kolonu, další jedou za sebou v 

bezpečném rozestupu děti, kolonu uzavírá otec, který by měl jet 
trochu více ve vozovce, aby celou skupinu chránil. Pokud jede s 
dětmi pouze jeden rodič, měl by jet podle Polomise až za nimi, 
aby měl o jejich pozici přehled. „Důležité také je, aby rodiče své 
děti před jízdou poučili, i kudy pojedou a co je na vozovce může 
čekat a vysvětlili význam nejdůležitějších dopravních značek. 
Často děti vůbec netuší, jak mají reagovat třeba u nerovností 
v silnici. V každém případě je třeba zachovat klid,“ upozorňuje 
Polomis a dodává, že pokud ještě děti na větším cyklistickém 
výletě nebyly, bylo by vhodné navštívit dětské dopravní hřiště a 
strávit na něm dvě až tři odpoledne. Pokud by si rodiče nebyli s 
něčím jistí, mohou se poradit s odborníkem, který má hřiště na 
starosti.
Velkou roli v bezpečnosti dětí na silnici hraje také refl exní 
oblečení. „Určitě je doporučujeme. Refl exní doplňky zvyšují 
viditelnost velkého i malého cyklisty, řidič je vidí a může včas 
reagovat a vyhnout se. Pro děti je nejen při snížené viditelnosti 
nejvhodnější refl exní vesta, protože má velkou refl exní plochu,“ 
uvedl první náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, který 
má v metropoli bezpečnost ve své kompetenci.
Refl exní proužky by měly být umístěny na konci rukávů, blízko 
ke kolenům a do úrovně pasu. Cyklisté je mohou nalepit také na 
přilbu či kolo. Děti by refl exní pásky měly mít také například na 
školní brašně nebo oblečení. 
Své dovednosti na kolech, znalost dopravních předpisů i značek 
si mohou děti vyzkoušet například na dopravním hřišti Městské 
policie hlavního města Prahy v Praze 9.
„Děti si zde osvojí základní návyky chování při jízdě na kole, 
naučí se znát dopravní značky a předpisy,“ poznamenal obvodní 
ředitel Městské police v Praze 9 Vlastimil Olič. Dodal, že pokud 
nemají na kole nebo ve vybavení děti vše potřebné, jsou strážníci 
z Prahy 9 připraveni jim radou pomoci.  „K prevenci a výchově 
využíváme ale spíše akce typu Dětský den,“ zakončil Olič. 

(teg)

Provozní doba Dětského dopravního hřiště Litvínovská v 
Praze 9 pro veřejnost: 
duben, květen, září, říjen pondělí až pátek 13.00 až 18.00 hodin
červen, červenec, srpen pondělí až pátek 10.00 až 19.00 hodin

Povinná výbava kola:
dvě na sobě nezávislé brzdy
přední bílé světlo
přední odrazka bílé barvy
zdroj elektrického proudu (musí zajistit svícení světel po dobu 
nejméně 1,5 hodiny bez přerušení)
zadní červené světlo
zadní odrazka červené barvy
oranžové odrazky v pedálech
oranžové odrazky v paprscích kol

Doporučená výbava:
zvonek
blatníky
kryt řetězu

Stránky, kde rodiče najdou zevrubné informace k 
bezpečnosti:
http://www.ibesip.cz/

Rodiče musí vědět, kde se děti na kolech pohybují
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Uspět na trhu práce bývá problém i pro zcela zdravé lidi, 
natož pro lidi se zrakovým postižením. Právě oni teď mají 
šanci zvýšit své šance prostřednictvím vzdělávacího a 
rozvojového programu „Jak uspět na trhu práce“ obecně 
prospěšné společnosti Tyfl oCentrum Praha. 

Tyfl oCentrum Praha, o.p.s. organizuje nový vzdělávací 
a rozvojový program pro  osoby se zrakovým postižením. 
Program je součástí projektu „Jak uspět na trhu práce“ 
fi nancovaným z prostředků Evropského sociálního fondu EU. 
Na spolufi nancování se podílí také Česká republika svým 
státním rozpočtem a hlavní město Praha. Díky této podpoře je 
program poskytován zdarma.
Záměrem celého programu je pomoci účastníkům získat nové 
profesní znalosti a dovednosti a připravit je ke vstupu na trh 
práce. Na základě konzultací se zaměstnavateli a zkušeností z 
předchozích projektů a znalosti schopností svých stávajících či 
potenciálních klientů připravili plán kurzů, kterých se budou 
moci zájemci zúčastnit. 

První část programu začíná v září 2009, jedná se o základní 
vzdělávací program pro získání či zopakování základních 
znalostí a dovedností a pro lepší orientaci na trhu práce. Druhá 
část začíná v srpnu 2010, v tomto intenzivním vzdělávacím 
programu bude mít účastník příležitost získat hlubší znalosti v 
jedné oblasti , případně se v ní přímo rekvalifi kovat.
S každým účastníkem budou konzultovány jeho možnosti, přání 
a dovednosti, které dají základ pro sestavení individuálního 
plánu profesního rozvoje. Tento plán pomůže účastníkovi 
vytvořit ideální kombinaci kurzů a konzultací umožňující co 
nejlepší rozvoj jeho pracovních kompetencí.
Pro zájemce se dne 26. května koná informační setkání v sídle 
Tyfl oCentra Praha v Krakovské ulici 21, Praha 1, na které 
je vhodné předem se přihlásit. Kontaktní osobou je Radka 
Votavová. 
kontakt: Mgr. Radka Votavová, tel.: 221 462 496, 774 074 493, 
e-mail: votavova@tyfl ocentrum.cz. Více na www.praha.
tyfl ocentrum.cz

Lidem se zrakovým postižením stoupne šance k úspěchu na trhu práce

Pokud se do nesnází na ulici dostane normální člověk, požádá 
o pomoc strážníky, své spoluobčany nebo zavolá na tísňovou 
linku. Horší situaci mají handicapovaní lidé, například neslyšící. 
Pokud se do nesnází dostanou oni, je velmi obtížné pomocí 
znakové řečí vysvětlit přítomným či do telefonu, s čím potřebují 

pomoci. Proto Městská policie 
hlavního města Prahy zřídila 
zvláštní telefonní linku, kam 
se mohou neslyšící v případě 
jakýchkoliv potíží obrátit. 
Na speciální telefonní číslo 
724 003 333 lze podle prvního 
náměstka primátora Rudolfa 
Blažka odesílat sms zprávy. 
„Zpětné vyrozumění odesílatele 
provádíme přes internet. 
Neslyšící mohou také odeslat 

sms zprávu na linku 156 pomocí faxového přístroje Panasonic. 
Dozorčí přijme tísňové volání na telefonní ústřednu a předává 
na připojený fax,“ informoval Blažek.
Základní domluvy s neslyšícími jsou schopni i pražští strážníci. 
K dispozici mají příručku, která je učí základním znakům, jako 
jsou například: Někdo mi ukradl kabelku, Nemohu dýchat, 
Zavolej policii sanitku nebo hasiče. 

„Příručku pro komunikaci s neslyšícími naši strážníci znají a 
s neslyšícími dokáží alespoň minimálně komunikovat, záleží 
samozřejmě na dovednosti a zájmu strážníka,“ poznamenal 
obvodní ředitel Městské policie v Praze 9 Vlastimil Olič.
V minulosti například centrála městské policie přijala na 
mobilní telefon určený pro neslyšící krátce po půlnoci textovou 
zprávu: „Jsem v Ústí nad Labem, nádraží západ, asi 500 metrů 
od stanice v kolejišti, čekám na vlak a mám strach.“ Po pisateli 
zprávy se rozjela velká pátrací akce a byl zastaven veškerý 
železniční provoz. Policisté spolu s psovodem pak po půl hodině 
v kolejišti našli stojící hluchoněmou pětatřicetiletou ženu, která 
byla silně rozrušená a nekomunikovala. Zjistili, že se u ní jedná 
již o několikátý pokus, kdy usilovala o svůj život, a proto ženu 
převezli k hospitalizaci na psychiatrii.
Mezi případy z poslední doby, kdy pražští strážníci pomáhali 
hluchoněmému patří příhoda z Prahy 10. Osmého dubna přijali 
strážníci podle obvodního ředitele Městské policie Prahy 
10 Michala Ridla oznámení, že v ulici Švehlova leží poblíž 
benzínové pumpy na chodníku muž. „Ač byl hluchoněmý a z jeho 
dechu byl cítit alkohol, podařilo se pomocí posunků a psaných 
otázek zjistit, že si stěžuje na bolest v pravé noze,“ uvedl Ridl s 
tím, že hlídka přivolala rychlou záchrannou službu, která muže 
odvezla do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

(teg)

Strážníci umí pomoci v nouzi i neslyšícím

Upozorňujeme občany Kbel na úpravu podmínek pro čerpání 
dotací z programu Zelená úsporám, které začaly platit od 17. 
srpna 2009. 

Mezi ty nejdůležitější změny patří vypuštění podmínky původně 
požadující pro získání dotace kombinaci více opatření najednou. 
Nově si lidé budou moci zažádat o dotaci pouze na jedno 
úsporné opatření, např. jen výměnu oken, zateplení střechy, 
zateplení podlahy apod. Jedinou podmínkou je dosažení snížení 
spotřeby energie o 20 %. Vypuštění této podmínky by tak mělo 
umožnit získat dotaci i těm, kdo si v současné době nemohou 
větší investici dovolit. Vyšší budou rovněž dotace na celkové 
zateplení. U rodinných domů dochází k navýšení sazby o 250 
Kč/m2 podlahové plochy, u bytových o 150 Kč/m2 podlahové 
plochy. Nově bude do programu zahrnuta i podpora na zateplení 
panelových bytových domů.

Zásadní novinkou v programu je také snížení vstupních nákladů 
v podobě poskytnutí dotace na nezbytné energetické ohodnocení 
domu a na vypracování projektové dokumentace. Celková výše 
dotace např. u zateplení rodinných domů dosáhne 20 000 Kč. 
Tyto prostředky se budou vyplácet v momentě schválení žádosti 
o dotaci, a to do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 
50 milionů korun.

Změny podmínek programu se týkají i ostatních oblastí podpory 
– novostaveb v pasivním energetickém standardu a využití 
obnovitelných zdrojů energie. Podrobný rozbor změn podmínek 
programu Zelená úsporám lze nalézt na internetové adrese 
www.zelenausporam.cz.

Mgr. Daniel Majtner
Odbor životního prostředí, dopravy 

a místního hospodářství

Změna podmínek v programu Zelená úsporám
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V ulici Sojovická v Husově parku byla zahájena výstavba 
víceúčelového sportoviště a dětského hřiště. Přes park 
povedou nové zpevněné cestičky, hrací plocha bude asfaltová 

s umělohmotným povrchem. Součástí bude basket koš, stojany 
na síť na volejbal, nohejbal, a tenis. V prostoru parku budou 
umístěny nové lavičky a odpadkové koše.
V části u Husova pomníku bude oplocené dětské hřiště s hracími 
prvky a Husův pomník se dočká opravy. Plocha hřiště bude 
odvodněna do vsakovací studně. Současně s touto úpravou 
parku bude vybudována komunikace mezi ulicemi Sojovická a 
Valdická podél parku a prodloužen a rozšířen stávající severní 
chodník. Komunikace bude jednosměrná od ulice Sojovická 
do ulice Valdické. Tato akce je vedena jako Stavba č.0093-TV 
Kbely, etapa 0015-sběrná a je fi nancována Odborem městského 
investora MHMP. Stavbu provádí dodavatelská fi rma EKIS 
Praha-Horní Počernice. 

OŽPD - Bílek

Nové hřiště

OTVÍRÁNÍ KBELSKÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Dne 29.9.2009 od 15,30h otvíráme novou kbelskou 
hasičskou zbrojnici při ul. Vrchlabská a Vágnerova. Přijďte si 
poslechnout dixieland v podání jazzové skupiny BRASS Band. 
Na tuto akci též zavítají významní představitelé hl.m. Prahy. 
Občerstvení i atrakce pro děti zajištěny.

OTEVŘENÍ NOVÝCH ULIC VE KBELÍCH 
V úterý 13. října 09 od 17h se uskuteční slavnostní otevření 
dvou nových ulic - Vágnerovy a Tauferovy.  Za účasti 
představitelů hl.m.Prahy, MČ Praha 19 a investora budou  
odkryty pamětní desky obou kbelských osobností - Josefa 
Vágnera a Matěje Taufera a o jejich životě pohovoří jejich 
nejbližší příbuzní. Další podrobné informace najdete na http://
www.praha19.cz/

Městská část Praha 19  vás zve na
STŘEDOVĚKÉ  SLAVNOSTI
u příležitosti
otevření centrálního parku ve Kbelích
24. října léta páně 2009 od 10hodin
Na této kbelské akci na Vás dýchne atmosféra středověku, o 
kterou se postarají soubory historického šermu a dobových 
tanců MERLET, udatní rytíři a jejich souboje, mistři kati 
a jejich právo útrpné, středověká hudba, dobové tržiště a 
ukázky starých řemesel. Pro děti jsme připravili všelijakou 
tvořivou zábavu a soutěže, na dospělé tu čekají vinná i nevinná 
překvapení  Vinotéky  „U soudku“, grilované speciality, sladké 
dobroty i jiné občerstvení od fi rmy CaféAVANTI  atd . Akce je 
pro všechny zdarma! Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Jak se k nám dostanete?  Autobusem č.185, 186 , 202  do zast.
Kbely. Veškeré další informace na tel. č. 284080881, www.
praha19.cz.

Připravujeme pro dětské diváky atraktivní Vánoční show 
AMFORA 2009: v sobotu 19. prosince 2009 od 16 hodiny 
vás zveme do Lidového domu Kbely, kde uvádíme pro 
děti vánočně laděný zábavný pořad plný muziky, soutěží a 

atraktivních cen i prima povídání se známými herci a zpěváky 
(viz letáček). Přijďte si včas zakoupit vstupenky do pokladny 
úřadu -  80,-Kč ( z větší části je cena vstupenky  dotována naší 
městskou částí). Na  následující otázky odpovídá protagonista 
Vánoční show, moderátor  PETR SALAVA:
1) Jakou má Vaše Vánoční show tradici?
Spolu s Honzou Čenským máme Vánoční show, jako svojí 
velkou každoroční předvánoční radost. Odehráli jsme už téměř 
500 představení, která vidělo několik set tisíc diváků. Myslím, 
že jsme začali už v rovce 1981. A pokud na náš pořad tehdy 
přišly pětileté děti, tak jim je v současnosti už 23 let... To nám 
to ale letí...
2) O co děti v pořadech Vánoční show soutěží?
Především si dáváme záležet, aby to byly ceny atraktivní. Díky 
partnerům to jsou míče a batohy Adidas, stavebnice Lego, 
žvýkačky, čokolády, CD, knížky atd.
3) Na jaké písničky se mohou děti těšit?
Používáme především nejznámější vánoční písně, ale i 
pohádkové hity. Tradičně se líbí Statistika, Rozvíjej se 
poupátko, Dělání, Rolničky a další písničky.

POHÁDKOVÝ MINIMUZIKÁL   NA   MOTIVY  
BOŽENY   NĚMCOVÉ – Čertův švagr v sobotu 12.12.2009 
od 15hodin
v Lidovém domě Kbely (Toužimská 244)
Vstupenky v částce  70,-Kč/ks bude možno již od října  
zakoupit v pokladně MČ Praha 19 (tel. pokladna: 284080860) 
či přímo před akcí v Lidovém domě Kbely. Tento dětský 
muzikál na motivy B. Němcové vás zavede za hlavním hrdinou 
Petrem. Zlá a vypočítavá macecha vyžene nevlastního syna 
z domu a všude ho posílají k čertu. Po sedmi letech se vrací 
na zem, kde poznává dobré i zlé. Představení je velmi pěkné 
a všem doporučuji se jít o tom přesvědčit. Taktéž uvítáme i 
veškeré Vaše postřehy, zážitky či připomínky a velmi uvítáme, 
nakreslí-li děti obrázky z představení, na základě kterých 
bychom mohli uspořádat výstavu ve kbelské knihovně na 
adrese úřadu: Semilská 43/1, public relations (tel: 284080881, 
e-mail. info@kbely.mepnet.cz).

CO SE DÁL BUDE DÍT VE KBELÍCH aneb Městskou částí Praha 19 připravovaná kultura nejen pro děti:
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SENIORSKÁ MÍLE 2009 

Občanské sdružení ŽIVOT 90 pořádá 8. ročník běžeckého 
závodu Seniorská míle  o hodnotné ceny pro seniory a 
seniorky od 60 let výše, v kategoriích muži a ženy. 

TERMÍN KONÁNÍ: 3. října 2009 – sobota 
START JE V 11.00 HODIN z Kampy, z místa pod 
obloukem Karlova mostu, cíl je před vstupem do paláce 
Žofín. 
Registrace závodníků v den konání od 9.00 do 10.15 hod. v 
paláci Žofín, Rytířský sál. 

Přihlášky můžete posílat do  1. října 2009: 
poštou: o.s. ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 18,110 00 Praha 1, 
e – mailem: generace@zivot90.cz, telefonicky: 222 333 555, 
nebo osobně v recepci Domu PORTUS denně od 9.00 do 
16.00 hodin. 
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE I  před startem v paláci Žofín.

Radní dnes projednali návrhy na poskytnutí fi nančních 
dotací městským částem na provoz Sborů dobrovolných 
hasičů. Jde o neinvestiční dotace v celkové výši 6 249 tis. 
Kč a dále o příspěvek  5 286 tis. Kč na výstavbu a vybavení 
hasičské zbrojnice Kbely a 950 tis. Kč na přestavbu a 
dostavbu zbrojnice v Lochkově. Přidělení fi nančních 
prostředků musí ještě schválit zastupitelstvo města.

 „Praha každoročně ze svého rozpočtu přispívá na činnost 
jednotek Sborů dobrovolných hasičů. Považujeme za nezbytné, 
aby dobrovolní hasiči, zejména sbory, jejichž jednotky 
mají celoměstskou působnost a pomáhají při zásazích 
profesionálnímu sboru, měly odpovídající techniku a vybavení. 
Letos je to přes šest miliónů korun, které navrhujeme rozdělit 
s přihlédnutím k zařazení jednotlivých sborů v systému 
požární bezpečnosti hlavního města Prahy, aktivitě sborů a v 
neposlední řadě dle jejich oprávněných požadavků. Mimo jiné 
by letos měla být všechna prvozásahová družstva pražských 
dobrovolných hasičů vybavena náhradními lahvemi k dýchací 
technice,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf 
Blažek a dodal: 

Pro letošní rok je navržena pro 33 pražských sborů celková 

částka 6 249 tisíc korun. Tyto prostředky jsou určeny zejména 
na nákup požární výzbroje a výstroje, technické pomůcky, 
pohonné hmoty a na úhradu dalších nákladů spojených 
s činností sborů. 

O další fi nanční prostředky, o jejichž přidělení rozhodnou 
příští týden zastupitelé, požádali starostové Městských částí 
Praha 19 a Praha Lochkov. Ve Kbelích  potřebují  na výstavbu 
hasičské zbrojnice (vzhledem ke zvýšeným nákladům - nutnost 
přepracování projektu v důsledku problémů s podložím 
stavby) 3 974 tis. Kč a na vybavení zbrojnice 1 312 tis. Kč. 
V Lochkově potřebují nutně dobrovolní hasiči přestavět 
zbrojnici, aby tady mohli garážovat cisternovou automobilovou 
stříkačku CAS LIAZ, kterou dostanou v rámci pravidelné 
obměny požární techniky. Stavební úpravy budou stát 950 tis. 
Kč. 

V Praze 8. 9. 2009 

JUDr. Rudolf Blažek – první náměstek primátora hl. m. 
Prahy pro oblast legislativní, právní, bezpečnostní, veřejné 

správy, informatiky a místního názvosloví. 

Dotace pro pražské dobrovolné hasiče /zpráva z 28. jednání Rady hl. m. Prahy 8. září 2009/ 

(vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem) 

Od 1.1.2009 došlo k převodu Státní sociální podpory z Úřadů 
městských částí na Úřad práce h.m.Prahy. Z tohoto důvodu již 
tedy dávky Státní sociální podpory nespadají pod Úřad městské 
části Praha 19. Vznikla dvě samostatná, oddělená pracoviště a 
to:  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kde si můžete vyřídit 
tyto dávky: dávky sociální péče pro těžce postižené občany, 
příspěvek na péči a dávky hmotné nouze. Dále se na našem 
odboru můžete obracet na sociální pracovnice sociálně právní 
ochrany dětí.

Kučerová Jaroslava
Vedoucí OSVZ

 
Úřad práce pracoviště státní sociální podpory  v Praze 
19 se sídlem v ul. Železnobrodská 764, kde si můžete vyřídit 
tyto dávky - porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, 
sociální příplatek, příspěvek na bydlení. 
Se žádostmi o tyto dávky a informace o podmínkách jejich 
vyplácení se obracejte na toto pracoviště.   

Vaverková Ivana
Vedoucí pracoviště SSP v Praze 19

Informace Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Radnice ani o prázdninách nelenila. Dne 13.7. navští-
vil   nám. Blažek pri postupujících pracech na výstavbě 
nové hasičské zbrojnice.
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Vážení obyvatelé městské části Praha 19, asi se ptáte, jak se 
ocitla Pražská záchranka ve Kbeláku? Od dubna letošního roku 
pracuji jako redaktorka na tiskovém oddělení ZZS HMP a od 

té doby se mě začali lidé v mém 
okolí ptát – jak to vlastně je, 
když si člověk zavolá sanitku? 
Komu se dovolám? Kdo přijede? 
Za jak dlouho? Najde mě? 
Kdy vůbec mám volat? Různé 
otázky, které mi byly kladeny 
mě přivedly na nápad, představit 
Záchrannou službu hl. města 
Prahy trochu více podrobněji 
běžným občanům, kterým 
tyto informace chybí. Protože 
bydlím ve Kbelích, časopis 
městské části Praha 19 byl 

jasnou volbou. S laskavým odsouhlasením vedení ZZS HMP 
a redakce Kbeláku vzniká tedy ve „Kbeláku“ nový seriál:“ 
Pražská záchranka“, který právě čtete.
V něm se postupně dozvíte o organizaci ZZSHMP, jak funguje 
… Kam máte volat, když potřebujete pomoc, co máte říkat, 
kdo a proč k Vám vlastně přijede, kam vozíme pacienty a jiné 
zajímavé a především pro občany velmi důležité informace. 
Představíme Vám naše Vzdělávací centrum a budeme Vás 
informovat o vzdělávacích akcích, na kterých naši lektoři 
nabízejí mimo jiné i možnost vyzkoušet si první pomoc 
v praxi.
Postupně bychom rádi navázali obecnými radami o 
jednotlivých případech, informacemi o první pomoci přímo od 
našich lékařů a záchranářů.
A protože toto je první díl seriálu, musíme začít od začátku - 
obecnými informacemi.
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - 
územní středisko záchranné služby, zřizovaná hlavním 
městem Prahou, je zásluhou své dlouholeté historie 
nejstarší organizací svého druhu v Evropě - 8. prosince 
2007 oslavila (ZZSHMP) 150. výročí svého založení. Od 
roku 1998 je jejím ředitelem MUDr. Zdeněk Schwarz.
Hlavní náplní ZZSHMP je zajišťování odborné 
přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život 
obyvatel Prahy a často i blízkého okolí. V současnosti je tato 
služba – „záchranka“ – zajišťována posádkami rychlé lékařské 
pomoci (tzv.RLP – rychlé osobní automobily s lékařem) 
a posádkami rychlé zdravotnické pomoci (tzv. RZP-velké 
sanitní vozy s posádkou ve složení paramedik (zdravotnický 
záchranář) a řidič-záchranář). 
Lékař nezasahuje u všech případů, to by bylo při našich 

současných možnostech nereálné a v mnoha případech 
dokonce zbytečné – zdaleka ne ve všech situacích volání na 
tísňovou linku 155 se jedná o situace ohrožení života. Z toho 
důvodu je nutno tísňové výzvy diferencovat. 
Provoz našich výjezdových skupin se dělí na Rychlou 
zdravotnickou pomoc (RZP) a Rychlou lékařskou pomoc 
(RLP). 

Jaký je vlastně nejčastější scénář zásahu u každého život 
ohrožujícího stavu? 

• Zavoláte na tísňovou linku 155. 
• Dovoláte se na naše operační středisko (dispečink), 

kde Váš hovor přijme jedna z našich dispečerek, 
ještě v průběhu hovoru s vámi zapisuje do počítače 
základní údaje. 

• Ty posílá (také ještě v průběhu telefonátu) 
bezdrátovým pagingovým systémem nejvhodnější 
výjezdové skupině. 

• Tu vybírá podle její aktuální polohy a dostupnosti. 
Všechny vozy pražské záchranné služby jsou 
vybaveny systémem GPS, který operátorce poskytuje 
možnost zjistit jejich okamžitou polohu. 

• Průměrný hovor trvá okolo jedné minuty. V této 
jedné minutě musí dispečerka porozumět volajícímu: 
co se přesně stalo, kde se to stalo, najít příslušné 
místo na digitální mapě, rozhodnout o závažnosti 
situace a podle rozvahy vypsat klíčové údaje vybrané 
výjezdové skupině. Málokdo si umí představit, jak 

složité je například i porozumět dezorientovanému 
volajícímu, kde se přesně nachází. Mohli bychom 
dokonce říci, že operátorky musí znát svou Prahu lépe 
než řidiči taxislužby – a to nemluvíme o vyhraněných 
situacích, kdy volající podléhá vlivem hrůzných 
skutečností psychické zátěži, dezorientaci až hysterii. 
Bez nadsázky je možné říci, že každá ze zdravotních 
sester na operačním středisku pražské záchranné 
služby během své dvanáctihodinové směny rozhoduje 
v padesáti až šedesáti případech zcela samostatně 
o osudu člověka v nouzi s malým množstvím 
dostupných informací a ve velké časové tísni. Čtyři 
lidé na operačním středisku vyřídí denně okolo 
tisíce telefonních hovorů na lince 155 a téměř další 
tisícovku rádiových relací na vysílačkách provozu 
výjezdových skupin. Lidský a etický rozměr takové 
zodpovědnosti napovídá mnohé o psychické, ale i 

Pražská záchranka
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E-mail: cisy2@seznam.cz
Tel: 724 263645
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fyzické zátěži této náročné práce. 
• Na místo události vyráží ze stanoviště výjezdová 

skupina RZP. 
• Pokud jde o život ohrožující stav (podezření na 

infarkt, mozkovou příhodu, popáleniny, střelné 
poranění, obtíže s dýcháním), vyjíždí i lékař ve voze 
RLP. 

• Skupina RZP disponuje automobily s možností 
transportu imobilního pacienta – takzvanou „velkou 
sanitkou“ s plným vybavením k ošetření širokého 
spektra všech běžných stavů – od těžkého poranění 
přes náhlé srdeční zástavy až k překotnému porodu. 
Ve vybavení těchto vozidel je přístroj pro monitorizaci 
EKG s defi brilátorem, přístroj pro umělou plicní 
ventilaci, komplexní lékárna pro léčbu kritických 
stavů, kyslíkové lahve, obvazový a infuzní materiál. 
V týmu RZP je zdravotní sestra nebo diplomovaný 
záchranář a řidič – záchranář. Lékař přijíždí na 
místo události v osobním voze se zdravotnickou 
zástavbou a se skupinou RZP se setkává u pacienta. 
Tento systém s poetickým názvem „rendez-vous“ je 
možné bez nadsázky označit za jeden z největších 
pokroků v poskytování přednemocniční neodkladné 
péče. Zkracuje totiž dojezdový čas k pacientovi na 
nejnižší možnou míru s (osobní auto je v permanentně 
zacpaných ulicích Prahy rychlejší než „velká sanitka“) 
a zároveň dovoluje lépe rozvrhnout práci lékaře. Ten 
totiž v ideálním případě na místě provede všechny 
zákroky a lékařské výkony potřebné k odvrácení 
život ohrožujícího stavu a stabilizovaného pacienta 
už do nemocnice veze jen skupina RZP, zatímco lékař 

vyjíždí k dalšímu případu. 

Naše posádky vyjíždějí za svými pacienty z 18. výjezdových 
stanovišť, která jsou strategicky rozmístěna po celé Praze 

tak, aby byla přednemocniční neodkladná péče zajištěna 
rovnoměrně pro celé území Prahy i blízkého okolí. 

Dalším stanovištěm je stanoviště letecké zdravotnické 
záchranné služby na ruzyňském letišti. Jeho posádka je 
v nepřetržitém provozu připravena i k zásahu v Praze a 
Středočeském kraji, v noci pak na celém území České 
republiky. 
Naším mottem je: „Jsme tam, kde nás potřebujete.“

Více informací naleznete na našem webu www.zzshmp.cz
Klára Fikejzová, Tiskové oddělení ZZS HMP

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 420 544

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%

k03-001042-09_inzerce_186x119_BW_2.indd   1 10.6.2009   12:15:41
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O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový 
projekt pro seniory v České republice. Na adrese www.
sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami 
stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. 
Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se 
při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, ale 
také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co 
jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, 
odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě 
ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a 
určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým 
seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, 
prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický 
mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.

cz. 
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům 
jednoduché grafi cké i technické řešení webu. Hned v prvních 
dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, 
která živě diskutuje a buduje společenské vztahy.
 „Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města 
a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze 
své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich 
obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, 
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a 
rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít 
celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a 
podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává šéfredaktor 
webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY

Servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Servis malých motocyklů
Příprava na STK vč. provedení a měření emisí
Předsezóní prohlídky zdarma
Měření geometrie náprav
Rychloservis, drobné opravy, pravidelné prohlídky
Opravy karoserií

Kompletní služby PNEUSERVISU
Prodej nových pneu

!NOVĚ OTEVŘENO!

!AKCE ‐ PŘEDSEZÓNÍ PROHLÍDKY ZDARMA!
DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU

www.autoservisbrucek.kvalitne.cz

NABÍZÍME SVÉ SLUŽBY:

PŘÍZNIVÉ CENY OSOBNÍ PŘÍSTUP

AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

BRŮČEK
PRAHA 9 ‐ KBELY
DALEŠICKÁ 853/7
Tel.: 602 347 378

autoservisbrucek@seznam.cz
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Centrální část Kbel, jak si zajisté každý 

povšiml, již několik let mění svoji tvář. 
K tomu přispívají okolní stavby zde 
prováděné – již před časem dokončená 
výstavba tří bytových domů na křižovatce 
Žacléřská a Martinická, současně 
realizovaná bytová výstavba s malým 
náměstím nad rybníkem, městskou částí 
rekonstruovaný rybník i I. etapa nového 
parku v místech bývalých zahrádek. A 
právě o něm nyní pojednáme….. 
Určitě nešlo přehlédnout, že se celý 
prostor v uplynulých měsících úplně 
změnil doslova k nepoznání. A to byl 
vlastně pouze začátek… Nyní jsme již 
za polovinou prací na jeho realizaci. 
Připomeňme si, co doposud probíhalo, 
co se v jeho prostoru nyní odehrává a co 
bude následovat: 
Již během roku 2008 provedla městská 
část první přípravy prostoru pro 
výstavbu parku, Jednalo se především o 
odstranění starého oplocení, likvidace 
černých staveb a skládek (které se po 
zpřístupnění prostoru „objevily“), apod. 

Koncem roku pak městská část, po 

schválení své žádosti, obdržela dotaci 
ze Strukturálních fondů EU, programu 

Praha – konkurenceschopnost. Tomu 
předcházelo vyřízení všech potřebných 

administrativních záležitostí (územní 
řízení, stavební povolení, vodoprávní 
řízení, povolení kácení…). Začátkem roku 
2009 došlo na základě pravomocného 
povolení k pokácení většiny starých a 
pro park nevhodných stromů (několik 
neperspektivních bylo ještě ponecháno 
z důvodů protihlukových, protiprašných 
apod.), čímž došlo k uvolnění a 
zpřístupnění celého prostoru. 
Z výběrového řízení vyšla v jarních 
měsících vítězně fi rma Navatyp group, 
a.s., a dne 1.6.2009 začaly samotné práce 
na parku. 
Nejprve proběhly sanační práce 
v nánosech koryta potoka a jeho okolí. 
Staré ekologické zátěže způsobené 
někdejším přírodě nešetrným provozem 
bývalých podniků při horním toku dnes 
zatrubněného Chobotu, který se do 
roku 1985 vléval do potoka, obsahovaly 

zvýšené množství těžkých kovů, NEL 
a ClU (Nepolárních extrahovaných 
látek – ropných látek a chlorovaných 
uhlovodíků). Tyto kontaminanty byly 
pod dozorem České inspekce životního 
prostředí náležitě odstraněny. Dokončení 
těchto prací umožnilo rozvolnění koryta 
vytvořením meandrů kdysi regulovaného 
vodního toku, do dnes již patrné 
podoby. To je asi také nejvýraznější a 
nejviditelnější změna, které si každý na 
první pohled povšimne. Dnes by člověk 
ani neřekl, že původní tok koryta vedl 
jinudy. Kyneta koryta byla pokryta 
zásypem z říčního kamení. V dolní části 
potoka pak pozvolna vzniká tůň, avšak na 
té se teprve pracuje. 
Z chodníku v ulici Žacléřské – naproti 
rybníku – vedou kamenné, žulové schody 

Práce v parku pokračují
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dolů k pozvolna vznikajícím cestičkám, 
jejichž výstavba je také teprve na začátku. 
Zato již dnes jsou jednou z prvních 
dominant parku mostky, které překlenují 
koryto potoka. Dalším dobře viditelným 

prvkem, který se v posledních dnech 
odhalil svou novou tvář, je rozsáhlé dětské 
hřiště budované z přírodního materiálu 
právě tak, aby svým rázem zapadalo a 
doplňovalo okolní prostor budoucího 
přírodě blízkého parku. Probíhá výstavba 
amfi teátru a shromažďovacího prostoru 
kolem, který bude, pro vaši představu, ze 
stejného materiálu jako schody do parku. 
Z další prací, které zde v současnost 
probíhají, bychom vedle již zmíněných 
cest s uličním osvětlením a přírodní 
tůně mohli jmenovat například umístění 

velkého dětského prvku prolézací lodě, 
jenž jsme původně projektovali do 
blízkosti tůně, avšak z bezpečnostních 
důvodů jej přesuneme na přehlednější 
a bezpečnější místo travnaté plochy 

v centrální části první etapy. 
Závěrečné práce bude tvořit rozsáhlé 
ozelenění. Jelikož naším záměrem 
bylo vytvořit přírodě blízký prostor, 
bylo vybráno značné množství stromů 
a keřů, které budou v parku vysazeny 
vedle další vodní a luční fl óry. Sadební 
materiál budou tvořit již odrostky stromů 
(o obvodu kmene cca 16 cm a výšce 
1,5-2 m), jichž bude vysazeno přes tři 
stovky. Tím dojde k další změně tváře 
parku, odlišné od té současné, a zároveň 
k ucelenému zapojení zeleně tvořícímu 

kompaktní celek s travnatými ostrůvky 
a solitérními exempláři tvořenými 
především perspektivními vzrostlými 
stromy vhodnými pro kostru parku, které 
byly vybrány a ponechány z bývalých 

zahrádek.
Jsme přesvědčeni, že i na Prahu nebývale 
rozsáhlý projekt parku přírodního 
charakteru, jehož dokončení je plánováno 
na polovinu měsíce října letošního 
roku a který bude zajisté chloubou a 
reprezentativní stavbou naší městské 
části, vám bude poskytovat příjemná 
zákoutí k oddechu, vycházkám, či jen 
klidnému posezení. 

Ing. Jan Lípa, ved. OŽPD
foto: Michal Marel

Pozvánka na výstavu 
výtvarné skupiny 

DANAE
DANAE představí v Místní knihovně 

Kbely od 14. října do 30. listopadu 
2009

svou tvorbu nejen ze dřeva, hlíny a 
kamene…

Vernisáž s malým pohoštěním a velkým 
překvapením 

se koná ve středu 14. 10. od 17.00 hod.

Na vernisáž i výstavu jste srdečně zváni 
v provozní době knihovny: 

pondělí a středa  9.00-11.45---13.00-
17.45

čtvrtek a pátek  9.00-11.45
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Nedávno jsme si vysvětlovali princip odvádění odpadních vod. 
Dnes si povíme o stokové síti Kbelské čistírny. Ta jak jistě každý 
Kbelák ví, je umístěna ve východní části Kbel, na pravém břehu 
Vinořského potoka, po pravé straně silnice Mladoboleslavská ve 
směru na Vinoř. Do naší Kbelské čistírny jsou svedeny veškeré 
splaškové vody z oblasti Kbel (výjimkou je oblast letiště, 
kasáren, LOMu, PALu a ulice Hůlkova), a část dešťových vod. 
Do čistírny je rovněž zaústěna celá stoková síť ze sousedních 
Satalic o které si řekneme někdy později. 
Stoková síť je rozdělena do jednotlivých stokových sběračů. 
Páteřní kanalizační stokou je „Semčická“, která je zaústěna přímo 

až do čistírny. Její profi l je od průměru DN 300 zvětšován až 
po průměr DN 1800. Začátek stoky je v ulici Mladoboleslavská 
těsně u semaforu křižovatky s ulicí Vrchlabská. Do této stoky 
jsou postupně zaúsťovány jednotlivé uliční kanalizace. Krnská 
+ Slovačíkova, Úlibická + Čejetická, Drahotická + Valdická 

+ Sojovická, poté Martinická, která svádí ulice Žacléřská + 
Rožďalovická + Bosenská + Domousnická, k tomu ještě přibývá 
zaústění z již funkčního komplexu pěti domů společnosti České 
nemovitosti a nyní dokončovaného sídliště společnosti Opidum. 
Před drážním tělesem se stoka „Semčická“ spojuje se stokou 
„Železnobrodská“, která odvádí severní část Kbel. Stoka pak 
podchází těleso trati a dělí se na dvě souběžné kanalizace 
DN 1000, z nichž severněji položená DN 1000 slouží jako 
retenční část. Za tratí se zaúsťují ulice Nymburská, Bojetická 
+ Bratříkovská a Dalovická. V místě opětného spojení do 
potrubí DN 1800, které se nachází na začátku ulice K Vinoři, 
se pravostraně napojuje stoka Mladějovská. Stoka „Semčická“ 
se od ulice K Vinoři vzdaluje jižním směrem do pole, přes 
které míří k čistírně. Ulice K Vinoři má samostatnou kanalizaci 
v blízkosti potoka, zaústěnou přímo do čistírny. 
Stoka „Mladějovská“ DN 300 až 500 začíná v ulici Nymburská 
u ulice Hornopočernická. Pravostraně se zaúsťují větve 
Tuřická + Rovenská + Borovnická, Rovenská + Xaverovská a 
jako poslední Vitíkova. Část kanalizační sítě je zobrazena na 
přiloženém plánku. 
Závěrem se ještě zmíním o přípisech zaslaných akciovou 
společností PVS, které nás informují o naplnění kapacity čistíren 
Vinoř a Kbely. Tímto pádem až do doby rozšíření Čistíren 
odpadních vod, Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
zastavuje vydávání kladných stanovisek k novým výstavbám, 
které spadají do stokových sítí výše jmenovaných čistíren. 
V příštím pokračování si přiblížíme severní část Kbel, která je 
zaústěna do stoky Železnobrodská. 

Pavel Opletal 
referent Odboru životního prostředí, dopravy a místního 

hospodářství ÚMČ Praha 19

Kanalizace 3. - pokračování

Na druhé pololetí letošního roku bude pro Vás v termínu od 
7. 10. 2009 do 20. 11. 2009 připraven překrásný projekt umělecké 
skupiny DANAE, kterou tvoří tři amatérské autorky, pracující 
s přírodními materiály jako je kov, dřevo, hlína i kámen. 
Všechny tři spojuje jak chuť tvořit a experimentovat s různými 
materiály, tak touha realizovat nápady od prvního náčrtku až po 
hotové dílo. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 7. 10. od 17.00 
hod. v knihovně. Všichni jste srdečně zváni!

 I v době letních prázdnin knihovna nakupovala knižní 
novinky, např.: 
Hakl E. – Let čarodějnice
Havel J. – Barbánek
Frýbort P. – Berunky
Monyová S. -  Matka v koncích
Follet K. – Na věky věků
Šabach P. – Škoda lásky
Robertsová N. – Sluneční drahokamy
Lomová L. – Zlaté české pohádky
Kubátová M. – Hajadla aneb Pohádky lesního ticha
Erskinová B. – Stíny na ostrově 

Na shledání se všemi čtenáři se za knihovnu Kbely těší Iveta 
Novotná

Z naší knihovny….
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Kvůli bezpečnosti obyvatel pražských městských částí jsou 
ulice nejen v Praze 9 rozděleny na takzvané okrsky. A každý 
okrsek střeží nejméně jeden strážník. „Obvodní ředitelství 
Městské policie v Praze 9 má pod sebou pětadvacet okrsků.  
Nejmenší je úsek Nové Harfy a největší jsou naopak Hrdlořezy,“ 
uvedl obvodní ředitel Vlastimil Olič. Doplnil, že na katastrálním 
území Prahy 9 leží celkem dvacet okrsků, další připadají na 
Letňany,Kbely, Vinoř, Satalice a pod poslední okrsek spadají 
dohromady Čakovice, Miškovice a Třeboratice. Pokud by měl 
Vlastimil Olič říci, který okrsek se například potýká s větší 
kriminalitou, odvětí, že problémy jsou všude v podstatě stejné. 
Někteří řidiči ignorují značky a svá vozidla parkují přímo na 
chodníku, jiným hříšníkům zase nic neříkají městské vyhlášky  
o čistotě a zákazu požívání alkoholu na veřejných místech. 

Například v Praze 19, která spadá pod obvodní ředitelství, 
mají strážníci největší problémy s opilci stále v Katusické a 
Mladoboleslavské ulici. 
Za porušení obou vyhlášek  přitom mohou hlídky uložit na místě 
blokovou pokutu ve výši až 1 000 korun, v případném správním 
řízení může postih za vážný přestupek dosáhnout až 30 000 
korun. Za znečišťování ulic se pokládá například odhození 
zbytků potravin, žvýkaček, ale i nedopalků cigaret.
Vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích? se nevztahuje na restaurační zahrádky či prostory 
stánků s občerstvením, neplatí ani u akcí, jakými jsou například 
vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroční oslavy.

(teg)

Každý okrsek má svého strážníka

Jak nepodlehnout svodům pedofi lů na internetu, jak 
bezpečně komunikovat s kamarády na chatu nebo jak se 
vyhnout počítačovému viru a spamům učí děti šestých a 
sedmých tříd již rok specialisté z Městské policie hlavního 
města Prahy.

„Program bezpečné chování v elektronickém světě navazuje 
na ostatní přednášky o bezpečnosti dětí v metropoli, které ve 
školkách či školách pořádá oddělení prevence kriminality 
městské policie,“ shrnul Zdeněk Bartoš z útvaru prevence 
Městské policie hl. m. Prahy. Doplnil, že se žáci z pražských 
šestých tříd v rámci přednášek dozvědí, jaká úskalí hrozí při 

chatování, jak se domlouvají přes internet schůzky s kamarády 
nebo jim vysvětlujeme například i pojem autorská práva. 
Sedmá třída už s odborníky konzultuje nebezpečí hrozící ze 
strany počítačových pirátů, co je počítačový virus, červ a trojský 
kůň. Dozví se i to, jak efektivně používat antivirové programy 
nebo co mohou z internetu legálně stahovat. 
„Elektronická svoboda s sebou bohužel nese pro děti i nebezpečí, 
že se k nim dostanou lidé, kteří nemají čisté úmysly. Děti také 
nedokáží často odhadnout, které stránky jsou bezpečné a které 
nikoliv, což v lepším případě skončí jen zavirováním počítače. 
Je velmi důležité děti poučit, aby se lépe v elektronickém světě 
orientovaly,“ uvedl první náměstek primátora JUDr. Rudolf 
Blažek.  
V přednáškách dostane prostor také vysvětlení, jak fungují 
sociální sítě, nevyžádaná pošta-hoax, spam a phishing. 
V rámci programu odborníci městské policie uspořádali v 
šestých a sedmých třídách přibližně osmdesát přednášek pro 
zhruba dvě tisícovky dětí. 
„Děti nejvíce zajímá bezpečné chatování, problémy na sociálních 
sítích a konkrétní případy, které se staly,“ poznamenal Bartoš s 
tím, že obsah přednášek se neustále aktualizuje, stejně tak jako 
se vyvíjí i sám internet. 
Projekt bude díky velkému zájmu ze strany škol i žáků 
pokračovat i nadále a není časově nijak omezen.

(teg)

Městská policie děti učí, jak být v bezpečí v elektronickém světě

V průběhu měsíce června probíhala na celém území našeho 
správního obvodu – tedy ve Kbelích, Vinoři a Satalicích 
dotazníková akce, ve které jste měli možnost se vyjádřit 
k některým oblastem života v naší lokalitě. Byla vám dále 
nabídnuta možnost spolupráce v tzv. pracovních skupinách, 
které se budou následně některými aspekty zabývat. Musím 
zcela otevřeně přiznat, že jsem byla velmi mile překvapena 
vaší skvělou reakcí. Váš pečlivý a poctivý přístup, počty 
odevzdaných dotazníků nebo nabídka vašich kontaktů zarazila i 
profesionální fi rmu, která nám vypracovávala následnou zprávu 
o vyhodnocení. Jejich zkušenosti s jiných měst a obcí byly dosti 
vlažné. Náleží vám všem za to velké díky a opravdu se těším na 
následnou spolupráci !
Veřejné setkání se uskuteční 21. 10. 2009 od 17 hodin v sále 

Lidového domu.
Budou zde přítomni dobrovolníci, kteří nám pomáhali dotazník 

sestavovat, společnost, která se komunitním plánováním zabývá, 
dále uvítáme další dobrovolníky z vašich řad a ve skupinkách 
pak budeme diskutovat nejen nad tím, co nám anketa přinesla, 
ale i nad tím jak dál, co řešit, co vás trápí a s čím může či nemůže 
radnice pomoci. Každá ze skupin bude mít svoje téma, tak 
aby všichni nedělali všechno a nakonec nikdo nic. Například 
maminka na mateřské dovolené se bude zajímat o provoz 
školek, klubů, základní školy nebo lékařskou péči. Seniory 
zase bude zajímat možnosti pečovatelské služby, frekvence 
MHD či otázky bezpečnosti. Zaměstnaným podnikatelům bude 
třeba ležet na srdci ordinační hodiny lékařů nebo úřední hodiny 
naší radnice atd. Proto neváhejte a zapojte se do komunitního 
plánování.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Veřejné setkání s občany v rámci komunitního plánování
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BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laborato
Beranových 130
190 00 Praha 9
Tel.: +420 225 115 350-2

laborator@cz.bureauveritas.com

Jedna z nejv tších inspek ních a certifika ních spole ností na sv t , Bureau Veritas, práv  
otev ela svoji novou chemickou a mikrobiologickou laborato  v Praze 9. Firmám i domácnostem 
mimo jiné nabízíme:

Rozbory vody
Mikrobiologické a fyzikáln -chemické rozbory pitné i bazénové vody.

Zkoušení p edm t
Zkoušení p edm t  ze skla a keramiky, kuchy ských a sportovních pot eb.

Další služby laborato e najdete na www.bureauveritas.cz.

Rozbory vody nov  v Praze 9
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Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb.
Od 15. září 2009 nabývá účinnosti vyhláška č.283/2009 Sb., 
která mění vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č.341/2002 
Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. Mimo jiných bodů této vyhlášky 
je změna v obsahu lékárničky. Pro přehled uvádím druhy 
lékárniček a jejich obsah.

1. Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L 
(motolékárnička)
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem   1 
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2) 
b) Obvaz hotový s 2 polštářky   1 
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2) 
c) Šátek trojcípý (z netkaného) textilu  1 
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 
d) Náplast s polštářkem    3 
(velikost 8cm x 4cm, min. lepivost 2,5 N/cm) 
e) Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm)  1
f) Rouška resuscitační    1
g) Rukavice pryžové (latexové) chir. v obalu  1
h) Leták o postupu při zvládání dopr. nehody 1

2. Lékárnička pro ostatní motorová vozidla 
(autolékárnička)  
Zdravotnický materiál     množství 
kusů a velikost lékárničky 

I. 
II. III. 

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem   3 
5 10 (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/
cm2) 
b) Obvaz hotový s 2 polštářky   3 

5 10 (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/
cm2) 
c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu  2 
3 6 (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 
d) Náplast hladká cívka    
1 2 4 (velikost 2,5cm x 5m, min. lepivost 
7N/25mm) 
e) Náplast s polštářkem    6 
12 18 (velikost 8cm x 4cm, min. lepivost 2,5N/cm) 
f) Obinadlo škrtící pryžové (60x1250mm)  1 
3 5 
g) Maska resuscitační s výdechovou chlopní
a fi ltrem schválená jako zdravotnický prostředek 1 
2 4 
h) Rouška plastová (20x20cm, tl. 0,05 mm)  1 
2 4 
i) Rukavice pryžové (latexové) chir. v obalu  1 
2 4 
j) Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě 
se zaoblenými hroty – délka 15 cm   1 
1 1 
k) Isotermická fólie o rozměrech nej. 200x140cm 1 
1 1 
l) Leták o postupu při zvládnutí dopr. nehody 1 
1 1 
Autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma 
autolékárničkami velikosti II. Do 31. prosince 2010 mohou být 
vozidla vybavena lékárničkou podle vyhlášky č.341/2002 Sb. 
ve znění účinnosti do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Takovéto vybavení lékárniček bude povinné u všech vozidel 
po 1.1. 2011 do 31.12. 2010 mohou být vozidla vybavena 
lékárničkou stávající. Příště bude zveřejněn vzor letáku o 
postupu při zvládání dopravní nehody. 

OŽPD - Bílek

Lékárnička pro motorová vozidla
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Připravované divadelní premiéry
Po dlouhých divadelních prázdninách se opět otevírá nová 
sezóna a spolu s ní spousta novinek a divadelních premiér. 
Nabízím tipy na některé z nich a doufám, že Vás alespoň nějaký 
zaujme a pomůže Vám najít cestu zpět do pražských divadel…                                      

Divadlo Kalich (Jungmanova 9, Praha 1)
Johanka z Arku
premiéra 14. 9. 2009 

Velký návrat zažije 14. září 2009 obnovený muzikál Johanka 
z Arku. Muzikál o francouzské světici od autorů Ondřeje 
Soukupa a Gábiny Osvaldové, který slavil úspěchy v tuzemsku 
i v zahraničí. Obnovená premiéra vzbuzuje velká očekávání. 
Mezi účinkující patří jak herci z původní inscenace, tak nové 
tváře. Můžete se tedy těšit na Báru 
Basikovou, Kamila Střihavku, 
Viléma Čoka, Richarda Tesaříka 
a další z našich nejlepších 
muzikálových hvězd.

Bílý Dalmatin
premiéra 28. 9.2009

Rodinný muzikál s podtitulem 
„hravý taneční muzikál pro malé 
i velké“ s pohádkovým příběhem. 
Autorem je Mirjam Landa a hlavní 
dětskou roli ztvární Anastázie 
Landová. Mimo to vystoupí Vlasta 
Korec, Jana Fabiánová nebo 
Ondřej Nosálek. Příběh vypráví 
o výjimečném dalmatinovi, který 
díky zlé závisti čarodějnice přijde 
o své puntíky a vydává se je se 
svými kamarády hledat do říše 
pohádek.

Hudební divadlo Karlín ( 
Križíkova 10, Praha 8)           
                        
Polská krev                                                                
premiéra 17. 9.2009

Polská krev se řadí mezi nejznámější a nejlepší české operety. 
Na námět „Slečna selka“ od Puškina napsal Leo Stein libreto, na 
které Oskar Nedbal zkomponoval hudbu. Úspěšná 1.premiéra 
se konala roku 1913 ve Vídni. Samozřejmě od té doby prošla 
bezpočtem úprav. Populární ´hity´ této operety znají nejen 
milovníci operety, ale i široká veřejnost. „Diplomat“, „Jste 
kavalír, to vím“, „Blondýnky něžné“ a všechny krásné písně této 
vtipné operety si budete moci poslechnout ve složení Marián 
Vojtko, Tomáš Bartůněk, Pavla Břínková či Jan Ježek.

Státní opera Praha ( Legerova 75, Praha 1)
Kudykam
premiéra 22. 10.2009

Heslem „divadlo jedna báseň“ by se dalo toto představení 
hvězdné dvojice Hapka a Horáček charakterizovat. Na prknech 

státní opery se odehraje něco, co doposud u nás nebylo, písňový 
text o 2009 verších s hudbou. Nejenom, že se jedná o úžasný 
příběh – hrdinu potkáme v „penzionu Svět“, kde má vše jisté. 
On chce však víc, ale neví kudy kam. V tu chvíli se jeho přání 
zhmotní do postavy Kudykama – jeho průvodce. Na cestách 
se setkávají se Všudybylem a dalšími postavami. Hra je plná 
fantazií a určitě každého něčím zaujme. V hlavních rolích se ve 
Státní opeře představí Vojtěch Dyk, Ondřej Ruml, Jan Maxián, 
Lucie Škrapová, Milan Šteindler a další. Úvodní píseň nazpíval 
Karel Gott a nutno podotknout, že na webu jsou informace o 
přizvaných hostech, mezi které patří Jaromír Nohavica, Karel 
Gott, Daniel Landa, Lucie Bílá, Dan Bárta a Richard Krajčo.

Divadlo Radka Brzobohatého (Opletalova 5, Praha 1)    
           

Tančírna
premiéra 22. 9.2009

Proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před 30 
lety v pařížské divadelní společnosti Le Théatre du 
Campagnol. Tento námět později zpracoval pro svůj 
slavný fi lm Tančírna známý italský režisér Ettore Scola. 
Taneční kavárna, místo, kde se potkávají lidé různého 
věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního 
života. Z osamělých duší se stávají páry, partneři nebo milenci. 
Kolem se řítí dějiny, píše se historie národa, jen v tančírně 
osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní – se svou 
touhou, nesmělostí i nesplněným snem. V tančírně účinkují Jan 
Révai, Radoslav Brzobohatý, Petr Vágner, Hana Gregorová 
nebo například Dagmar Čárová. 
Barbora Andělová 

Referent OŽPD

KULTURNĚ KRITICKÝ KOUTEK
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Třídu 1.B kbelské základní školy vedla ve školním roce 2008/09 
paní učitelka Romana Zikmundová. My rodiče jsme prvňáčkům 
záviděli paní učitelku natolik, že jsme zorganizovali několik 
společných akcí. Pojďte si je s námi připomenout, obrázky 
k nim jsou k nahlédnutí na třídní webové stránce http://1b.skola-
kbely.cz.

Zikmundův zvonek
Na samém začátku adventu se ve třídě 1.B přes noc objevila 
krásná jedlička. Když si pak děti ráno dávaly aktovky na obvyklé 
místo, nemohly se trefi t, protože své oči připíchly na stromek a 
tak nějak přemýšlely, kde se tam mohl vzít. Samy si ho pak ještě 
dozdobily − světýlka už na něm svítila – a radovaly se z něho až 
do vánočních prázdnin.

Ba co víc, ještě před Štědrým dnem se mohly radovat 
z prvních dárků. Přihodilo se to tak, že jsme se všichni – děti, 

paní učitelka, rodiče, sourozenci – sešli na vánočním večírku, 
který jsme pojmenovali Zikmundův zvonek, čímž nám všechno 
hezky do sebe zapadlo: paní učitelka Zikmundová, nejstarší 
pražský zvon a veselé cinkání zvonečku. Zvonečky totiž 
čekaly na děti pod stromečkem, děti si pro ně jeden po druhém 
chodily a zvoněním samy sebe doprovázely ke svým rodičům. 
Tím proběhla malá seznamka „Kdo ke komu patří“, abychom 
následně snadněji hledali odpověď na otázku Po kom to dítě 
vlastně je? Kromě zvonečků se děti radovaly i z knížek a 
stavebnice. Byly roztomile zvědavé, když se pídily po tom, co 
že to vlastně dostala paní učitelka.

Večírek jsme slavili v družině naší školy se vším, co k oslavě 
(nejen vánoční) patří, tedy zpěvem, hudbou, cukrovím, 
chlebíčky, alkem, nealkem a velkou legrací.

Červnový víkend v Borovici
I po vánočních prázdninách byly děti s paní učitelkou denně a 

četly a psaly a počítaly a k tomu cvičily a kreslily a zpívaly. 
Zatímco my rodiče jsme se nejčastěji potkávali ráno v šatně, kde 
jsme shodně pokyvovali hlavami: ano, taky jsme to dnes málem 
nestihli. I stalo se, že jsme si tato řídká setkání vynahradili 
společným víkendem.

Jako místo prožití víkendu jsme vybrali rekreační středisko 
ARB v Borovici u Mnichova Hradiště. I když neleží přímo 
na železniční trati vedoucí přes Kbely, je dosažitelné vhodnou 
kombinací dopravních prostředků a spolehnutím se na vlastní 
síly. Sešli jsme se v sobotu před polednem na kbelském nádraží, 
kde byl v tutéž dobu přistaven i doprovodný vůz pro přepravu 
našich nadměrnějších zavazadel, abychom si cestu opravdu užili 
a nevzdychali pod tíhou batohů. Na nádraží proběhla registrace 
prvňáčků i jejich sestřiček a brášků, což znamenalo, že každý 
obdržel kapsičku s notesem, tužkou a energeticky bohatými 
sladkostmi. Vlak přijel přesně a dovezl nás do Mladé Boleslavi.

Už ve Kbelích mírně krápalo, ovšem opravdový déšť se 
spustil právě v MB. Vyhnuli jsme se mu tím, že jsme naskočili 
do přistaveného autobusu, který jsme si prozřetelně objednali 
předem. Se vzdalující se MB i déšť ubíral na intenzitě a když 
jsme v Klášteře Hradišti z autobusu vystupovali, na déšť jsme si 
už nepamatovali. Tak tomu zůstalo až do konce výletu.

V Klášteře jsme se napojili na zelenou turistickou značku a 
šlapali až do Borovice, tedy dobrých šest kilometrů. Cesta byla 
nádherná, pár lesních plodů jsme posbírali a bez bloudění jsme 
těsně před pátou dorazili na ARB. Pokoje byly rozhozené tak, že 
prvňáčkové byli odděleně od rodičů. Klaplo to.

Rozlehlost střediska ARB a všudypřítomná zeleň vyvolávají 
v člověku touhu létat. I proto jsme létali z lanovky na průlezky a 
zase zpátky. V šest jsme pak letěli na špagety, které byly poměrně 
slušným základem pro intenzivní večerní a noční program. Start 
běhu o ducha odvahy jsme museli malinko posunout, aby nám 
děti neusnuly. Neusnuly. Naopak chytily druhý dech, který se 
mj. projevoval činorodým poskakováním kolem ohně s klacky, 
na které se jim podařilo napíchnout křupky. Ale jinak jsme, jak 
už se to tak u ohně dělává, opékali buřty. Ideální povětrnostní 
podmínky vystupňovaly zážitky z celého dne tím, že jsme se 
mohli spokojeně kochat pohledem na let našeho lampiónu přání 
do té doby, než nám jako drobounká tečka zmizel kdesi ve 
vesmíru. Jedním z přání určitě bylo Dobrou noc!

Aktivity neděle rozhodně nepokulhávaly za těmi sobotními. 
Nedělní dopoledne bylo rázu uměleckého a sportovního. 
Žehlením voskovek na papír jsme dělali umění a plaváním 
v bazénu jsme provozovali sport. Naštěstí jsou prvňáčkové už 
poměrně samostatní, takže dospěláci si mohli v klidu vychutnat 
dopolední kávičku či jiné chutné nápoje.

Polední klid v „rozkazu dne“ nebyl, poklad totiž nepočká. 
Ano, běželo se ve dvoučlenných hlídkách za pokladem ukrytým 
kdesi. Místo úkrytu se podařilo dětem odhalit až po složení 
puzzle, jehož jednotlivé dílky obdržely hlídky po doběhnutí do 
cíle. Poklad byl tak těžký a zanesený stoletým prachem, že na 
místo královského dělení byl odnesen jedním z dospěláckých 
siláků.

Z návratu domů jsme vypustili túru z Borovice do Kláštera 
(to už se fakt nedalo stihnout), a tak jsme se nechali autobusem 
(opět prozřetelně předem objednaným) dovézt přímo do MB, kde 
jsme skočili do vlaku do Kbel. Závěrečný medailový ceremoniál 
přímo ve vlaku byl přesně takový, jako celý výlet, prostě prima.

Ještě něco jsme si z výletu my dospěláci přivezli – domluvili 
jsme se, že až budou děti v devítce, tak pojedeme na víkend bez 

S prvňáčky, s paní učitelkou a s rodiči
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Velmi ráda usedám, abych napsala poděkování pro paní Ivetu 
Novotnou, vedoucí knihovny MČ Praha 19, Kbely. 
     Již několik let docházím do uvedené knihovny, abych zde 
čerpala zábavu a poučení z knih, které zde jsou nabízeny ve všech 
vědních i nevědních oborech za minimální poplatek. Přístup 
paní Novotné k nám čtenářům je po stránce odborné velice 
profesionální, umí velmi dobře poradit s volbou literatury a i 
v jiných otázkách. Vím, že pořádá pravidelné vernisáže malířů, 
výtvarníků, sochařů i fotografů. Viděla jsem se vzdělávat v této 
knihovně i dětské čtenáře a školní mládež.
Pro mne je každá moje návštěva zde pohlazením po duši. Paní 

Novotná má vysoce kultivované vystupování, je ke každému 
návštěvníkovi velmi milá, někdy až příliš skromná. Je to 
decentní pracovník, dáma s velkým D. 
     Přeji jí, aby se jí nadále dařilo, aby měla dobré čtenáře a 
aby celkově kultura rozvíjená pracovníky MČ Praha 9 měla 
vzestupnou tendenci. Ještě tedy jednou celé MČ a pí Novotné 
dík. 

Věra Macháčková, Kbely 
Kbely, 21.7.2009

Poděkování pro paní Ivetu Novotnou - vedoucí knihovny

nich, i kdyby nás přemlouvaly ...

Táborák v Deltě
V Borovici jsme se před prázdninami neviděli naposledy 
(Nehledá někdo ze sociologů téma pro svoji vědeckou práci?), 
protože jsme měli ještě naplánovaný společný táborák. 
Ovšem tentokrát opravdu pršelo, tak jsme si – opět ve složení 

prvňáčkové, paní učitelka, rodiče, sourozenci – domluvili 
„táborák“ ve kbelské Deltě. Píseň My tu neřveme, my jsme 
potichu se stala ústředním hitem večera, jak si jistě pamatují i 
sousedé. A tak se původně plánované poklidné dvouhodinové 
posezení proměnilo ve čtyřhodinovou super jízdu.

Vysvědčení
Poslední červnový den završil jeden školní rok. Pro prvňáčky 
jeden z nejdůležitějších. Když za něj dostávaly od paní učitelky 
vysvědčení a medaili, byli u toho i rodiče. Děkujeme! Hezké 
prázdniny jsme si nepopřáli ve třídě, ale až hodinu poté – mezi 
tím jsme společně slupli něco sladkého ve kbelském podniku 

Café Avanti.
Z našich prvňáčků jsou druháci a třídní učitelkou 2.B je opět 
Romana Zikmundová …

bvh

Občanské sdružení CoByDup pořádá ve spolupráci 
se ZŠ Kbely cvičení, které 
je určeno pro děti od cca 
1,5 do 3 let v doprovodu 
rodičů či jiné dospělé osoby. 
Přijďte si s dětmi zacvičit, 
zazpívat a zatancovat pod 

vedením zkušené paní učitelky každý čtvrtek od 
11.00 hod. v malé tělocvičně ZŠ Kbely.

Těšíme se na Vás!

o.s. CoByDup
www.mamakbely.cz

CoByDup Vás zve na CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
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Nejen naše Kbeláky potěší zpráva o blížícím se dlouho 
očekávaném otevření prodejny v centru Kbel. Po mnoha 
jednáních jak s vedením radnice, tak zejména s investorem 
nové zástavby nad rybníkem, který opakovaně jednal s několika 

prodejními řetězci, byla koncem 
prázdnin podepsána smlouva se 
společností BILLA spol. s r.o., jenž 
provozuje v České republice 194 
prodejen a zaměstnává více než 6.000 
zaměstnanců. Abychom dokázali 
dostatečně ocenit a posoudit tento krok, 
který přispěje ke komfortu bydlení 
v naší lokalitě, přinášíme vám stručnou 
historii společnosti BILLA :

50. léta
7. prosince 1953 otevřel Karl Wlaschek (mimochodem 
rodák z Frýdku Místku) ve Vídni první diskontní prodejnu 
drogistického zboží. Do té doby nebylo možné si nikde nakoupit 
tak široký sortiment zboží za tak nízké ceny. Během padesátých 
let se síť jeho prodejen rychle rozšiřovala.
60. léta
Na počátku 60. let bylo v provozu již 45 fi liálek. Úspěch 
revoluční myšlenky diskontního prodeje drogistického zboží 
vedl zakladatele pana Wlascheka k přenesení aktivit i do oblasti 
prodeje potravin. V roce 1961 byl zaveden pro všechny fi liálky 
název BILLA („Billiger Laden“ - „Levný obchod“). Ve stejném 
roce došlo ve všech prodejnách k zavedení na svou dobu 
revolučního samoobslužného systému prodeje. V roce 1966 byl 
otevřen první supermarket s prodejní plochou 1000 m2 a o tři 
roky později došlo k přesunu centrály do Wr. Neudorfu, kde je 
sídlo fi rmy dodnes.
70. léta
70. léta byla ve znamení pokračující expanze fi rmy a jako 
první byly supermarkety BILLA prezentovány prostřednictvím 
televize. Na konci 70. let začal koncern BILLA expandovat i 

do nových oblastí prodeje - byla vytvořena fi rma LIBRO, která 
představuje specializovaný papírnický obchod, kde je možné 
zakoupit vše od psacích potřeb až po obrazy a knihy. BILLA 
se rovněž s téměř 2000 pracovníky stala největším soukromým 
zaměstnavatelem.
80. léta
V 80. letech byly zakládány další koncernové fi rmy. BIPA 

(diskontní prodejna parfumerie), MONDO (diskontní prodejna 
v oblasti potravin), EMMA (prodej zboží denní potřeby). V 
roce 1988 vzniká fi rma BILLA-Real, která převzala správu 
veškerých nemovitostí.
90. léta
Již na počátku 90. let začala expanze fi rmy do dalších 
evropských zemí. Do dnešního dne byly otevřeny prodejny 
BILLA v Itálii, České republice, Slovensku, Rusku, Chorvatsku, 
Rumunsku, Ukrajině a Bulharsku. Všechny zahraniční aktivity 
byly sdruženy pod fi rmu EUROBILLA.

V roce 1996 se stala novým majitelem koncernu (s vyjímkou 
fi rem Billa-Real a Libro) německá skupina REWE, která je 
největším obchodním řetězcem v oblasti prodeje potravin v 
Evropě.
Na konci 90. let byla otevřena 800. fi liálka rakouské BILLY a 
aktivity se rozšířily i do oblasti cestovního ruchu. V roce 1999 
došlo k převzetí cca 40% aktivit fi rmy Julius Meinl v Rakousku, 
což vedlo k nárůstu podílu na rakouském trhu na 34% a k 
dalšímu náskoku před konkurencí.
Aktivity fi rmy Billa, s.r.o. v České republice započaly 
26.10.1991 otevřením první fi liálky v Brně. Další fi liálky v 
Praze a Prostějově následovaly s ročním odstupem. V dalších 
letech pokračovala expanze v rozsahu 5-8 fi liálek za rok. K 
výraznému zrychlení tempa došlo od podzimu 1997.
V roce 1997 bylo postaveno nové sídlo fi rmy v Modleticích 
u Prahy, jehož součástí je i centrální sklad pro celou Českou 
republiku.
BILLA dnes
Roku 2006 kupuje BILLA obchodní řetězec Delvita a přebírá 
jeho 97 prodejen a tím zvyšuje počet svých supermarketů na 
180. 
V září 2008 BILLE přibylo 35 prodejen, jelikož REWE koupilo 
všechny prodejny společnosti Tengelman „PLUS“ v ČR.
A nyní to nejpodstatnější, prodejna BILLA slavnostně otevírá 
v listopadu !  Kromě tradičního sortimentu, na který jsme 
v síti jejích prodejen zvyklí, bude součástí prodejny i vybrané 
tabákové zboží spolu s příslušným doplňkovým sortimentem. 

Petr Daniel
ved. odd. expanze,

        
     Ivana Šestáková

zástupce starosty

Otevření dlouho očekávané prodejny BILLA ve Kbelích se již blíží !
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MČ Praha 19 pokládá dlouhodobě otázku 
trávení volného času kbelských dětí za 
stěžejní. Z tohoto důvodu se představitelé 
MČ Praha 19 rozhodli i ve školním 
roce 2009/2010 pokračovat v podpoře 
provozování zájmových kurzů a kroužků 
jak po materiální, tak i personální stránce. 
Informace o pořádání kurzů a kroužků 
mohou případní zájemci získat v úseku 
školství a kultury ÚMČ Praha 19 u pí. 
Ulrichové (tel.284 080 850, 775 590 
386), nebo přímo u lektorů. 
Zápisy do kurzů i kroužků lze uskutečnit 
již od 1. září 2009 s tím, že konkrétní 
rozvrh hodin je třeba dojednat přímo 
s jednotlivými lektory, u kterých jsou 
rovněž k dispozici přihlášky včetně 
složenek pro placení. 

Městská část Praha 19 otevírá ve 
školním roce 2009/2010 tyto zájmové 
kurzy: 
v hudební učebně LD Kbely, Toužimská 
244 

výuka hry na klavír (Kč 1.200,-/
pololetí), vyučuje v pondělí pí. Ramona 
Lukášová (tel. 222 252 346), v úterý pí. 
Marie Novotná (tel. 286 881 474), ve 
čtvrtek nebo v pátek pí. Monika Ulrichová 
(tel. 775 590 386) 
výuka hry na zobcovou fl étnu (Kč 
1.000,-/pololetí), vyučuje ve čtvrtek 
nebo v pátek pí. Monika Ulrichová (tel. 
775 590 386)
v budově ZŠ Albrechtická (tyto kurzy 
jsou určeny i pro kbelské děti navštěvující 
jiné ZŠ). V loňském roce měly děti 
možnost navštěvovat kurzy např. moderní 
gymnastiky, vaření, historický seminář, 
ekologická praktika, keramiky, fl orbalu, 
informatiky či sborového zpěvu … Přesné 
informace o kurzech ve školním roce 
2009/2010 (typ kurzu, cena) lze získat od 
posledního srpnového týdne přímo v ZŠ 
Albrechtická 
(tel. 286 85 22 09, Mgr. Benešová). 

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury

Informace o zájmových kurzech ve školním roce 2009/2010

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne 
ve všech základních školách, středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. 
ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí 
bude ukončeno ve středu 30. června 2010. 
Pro uvedený školní rok stanovilo MŠMT termíny prázdnin 
takto: 

♦ Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a 
pátek 30. října 2009 (přičemž na středu 28. října 2009 
je vyhlášen státní svátek)

♦ Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 
23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. 
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010. 

♦ Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 
29.  ledna 2010.

♦ Jarní prázdniny jsou pro Prahu 9 stanoveny na týden 
od 8. března do 14. března 2010. 

♦ Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 
dubna  a pátek  2. dubna 2010 (přičemž na pondělí 5. 
dubna 2010 je vyhlášen svátek Velikonoční pondělí). 

♦ Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 
2010 do úterý 31. srpna 2010. 

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011začne ve 
středu 1. září 2010.  Zdroj: www.msmt.cz 

Monika Ulrichová, DiS. 
Úsek školství, kultury a personální 

Termíny prázdnin ve školním roce 2009/2010 

vel. 17-40

 le e  
e v  4  -  
 e   

l  4  -  l e
BUS z metra Ládví 

 za táv a í á

tel  0   
victoria-magic@seznam.cz
www.mimibazar.cz, 
ID: 214097
www.victoriamagic.cz

Nábor na basketbal 
dětí r. 1999-2002 se koná dne: 
8. 9. 09      18:15 - 19:15 hod
hala SK, Lovosická 559, P9-Prosek
10. 9. 09    18:15 - 19:15 hod
tělocvična SPŠ Novoborská 610, 
P9-Prosek, vchod do tv. 

Popřípadě každý čtvrtek od 18.15 v 
SPŠ Novoborská 610. 
Další Info na tel.: 602 436 043 
nebo na e-mailovém kontaktu 
přípravka@bkprosek.cz
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Poslední schůzka kbelských Soptíků ve školním roce 2008/2009 
se uskutečnila 22.června. Na tento den budou určitě všichni 
rádi vzpomínat, neboť úřad městské části Praha-Kbely 
pozval všechny děti i s rodiči do místního Lidového domu k 
slavnostnímu zakončení a poděkování za jejich dosažené 

úspěchy, kterých určitě nebylo málo: 
v Závodě požárnické všestrannosti – kategorie dorost se umístili 
jednotlivci : Klára Vondřichová  na 1.místě Ondřej Hryzák      na 
3.místě
v Závodě požárnické všestrannosti – kategorie starší děti se 
družstvo SDH Kbely umístilo na 4. místě.
Soutěž v uzlování 1. kolo byla pro naše Soptíky také velmi 
úspěšná. 
V mladších dětech se na 1. místě umístila Nikola Hýblová a 
stala se tak nejlepší v Praze,  starší družstvo se umístilo na 2. 
místě a postoupilo tak do městského kola v uzlování a toto místo 
o dva týdny později starší děti obhájily.
Družstvo dorostenců se v uzlování umístilo na 1. místě a za 
jednotlivce získal  Ladislav Moravec 3. místo.
V květnu se starší družstvo Soptíků zúčastnilo Memoriálu 
Františka Zvoníčka v pražských Řepích, kde se v požárním 
útoku umístilo na 3. místě.
Do konce školního roku se ještě umístila Klára Vondřichová 
na 2. místě v soutěži jednotlivců městského kola dorostu a 
postoupila na mistrovství republiky. 

Poslední schůzka kbelských Soptíků

V souladu s novelou zákona o obecních 
policiích určilo Krajské ředitelství 
policie hlavního města Prahy celkem 
sto míst v metropoli, kde může městská 

policie provádět v součinnosti s Policií 
ČR měření rychlosti. Strážníci tak 
mohou opět měřit a zakročovat proti 
neukázněným řidičům.

Seznam míst na Praze 9:

ul. Litoměřická v úseku od křižovatky 
s ul. Vysočanská ke křižovatce s ul. Na 
Prosecké vyhlídce
Lovosická v úseku od domu č. 711/30 ke 
křižovatce s ul. Zásadská
Českobrodská v úseku od křižovatky 
s ul. Pod táborem ke křižovatce s ul. V 
mezivrší
Tupolevova v úseku od křižovatky 

s ul. Dobratická ke křižovatce s ul. 
Bukovecká

Mladoboleslavská v úseku od 
křižovatky s ul. Bratříkovská ke 
křižovatce s ul. Nymburská
K Cihelně v úseku od domu č. 59/2 ke 
křižovatce s ul. Ostrá
ul. Mladoboleslavská v úseku od 
křižovatky s ul. Lohnická ke křižovatce s 
ul. Ke mlýnku
ul. Schoellerova v úseku od domu č. 
795/29 ke křižovatce s ul. Cukerní
kompletní seznam míst naleznete na 
stránkách magistrátu Hl. m. Prahy. 

„Strážníci se dohodli s policii na místech měření rychlosti“

Vážení čtenáři, zajisté mnoho z vás má 
ve svém příbuzenstvu či jinak zná lidské 
bytosti, které byly postiženy násilným  
vystěhováním – vyhnáním ze svých 
rodných domovů a gruntů v padesátých 
letech  ( min. stol.) bezcitnými komunisty.
 Mnoho z nich již nežije, žijí ale jejich 
děti a vnuci a z těchto pak  někteří 
ani nevědí, že  v loni na podzim vyšla  
dokumentární kniha  „  VYHNANCI „ 
se 120 i  životními příběhy  týkající se 
jejich  nemilosrdného vystěhování a tito 
postižení pak svěřili mně  - autorovi – své 
životní příběhy , abych je prezentoval  
ve „ VYHNANCÍCH „ . Kniha je téměř 
rozprodána  ( až na malý zbytek  u autora 
) a připravuje se její druhý díl 
se stejným názvem  a já prosím, 
upozorněte  osoby, jichž se to týká  na 

možnost  podílet se na zrodu druhého dílu 
tím, že se mi přihlásí! Já neznám  jejich 
nynější adresy ! 
 Vy vážení, kteří patříte mezi ty, kteří 
poznali  nemilosrdné  vystěhování od 
soudruhů , neváhejte  a přihlaste se , je 
to Vaše morální povinnost, kdo mlčí  - 
souhlasí  se  zločinem !
 Děkuji vám všem za pochopení a těším 
se na spolupráci.

Zdraví Vás  
Miloslav Růžička, 

Vilémov u G. Jeníkova čp. 47, 582 83 
Vilémov    -  

A.meil : ruzicka.kpv@seznam.cz  --
tel : 569 449 147 – mobil :731 978 991 .

 AKCE  „ KULAK „.
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Na konec prázdnin uspořádal Spolek Lipican Kbely cyklistický 
výlet na bájnou horu Říp.
  Akce to byla otevřená , a tak 29.8.2009 v 10.00 vyráží od 
kbelského Motorestu peloton za účasti Spolku Lipican, jeho 

junior clubu, zástupců sekce „Trafi kantů“ a dvorního výčepního.
  Cílem akce, jak napovídá podtitul: „Za praotcem Járou kolmo“ 
, byla cesta napříč naším regionem, kde poznáme místní 
osvěžovny a jejich zvyky.
   První zastávka byla hned v Bášti a její kouzelné „Staročeské 
hospodě“. Další šlapání jsme přerušili v Dřínově, kde se ten den 

také chystal cyklo závod. Představa sice lákavá, ale nás čekal cíl 
nejvyšší. Hned na to následuje Bukol se svou „Rychtou“. Krátké 
osvěžení, ale to už cítíme ve vzduchu Vltavu.                 Cestou se 
nabízelo pojmout vše jako triatlon. Vltavu přeplavat a Říp vzít 

nahoru sprintem. Ale nakonec jsme do Lužce n/V raději 
využili přívozu. S kolem se plave hodně špatně. I když 
v místní restauraci „U Vodníka“ by jsme se cítili jako 
doma. Pak už následovaly jen Horní Beřkovice, které 
svému názvu „Horní“rozhodně nezůstaly nic dlužny. 
Cesta přes les nás příjemně zchladila, a už nás přivítaly 
chmelnice pod Řípem. A tak o závěrečném sprintu 
nemohla být taky řeč. Únava a stoupání zavelelo k 
střídmému výšlapu. Zato chata nahoře nás přivítala 
otevřenou náručí a zasloužilým odpočinkem.
   Shora se nám pak po vzoru našeho Járy Lipicana 
naskytl pohled na celou Prahu, ale hlavně na Kbely, 
který jsme zpestřili hledáním jejich majestátního 
majáku.
   S konstatováním, že není malých cílů, jsme se s 
magickou atmosférou Řípu rozloučili a vydali se k 
závěrečnému transportu zpět do Kbel.                     V 
Moťáku už na nás totiž čekaly medaile = bramborové 

(placky).

                                                                              Za Kbely 
veselejší – Spolek Lipican

                                                                                    Pavel 
Tomek - Předseda

„Tour de Říp“  aneb napříč regionem.

Při setkání v Lidovém domě byly všechny tyto úspěchy 
promítány všem přítomným a na závěr byla vyhodnocena soutěž 
v bodování, kde se za druhé pololetí umístili

ve starší kategorii: 
                                    1. místo Michal Horáček
                                    2. místo Vít Hryzák 
                                    3. místo Michal Prajer 
celoroční činnost:      1. místo Michal Horáček
v mladší kategorii:    1. místo Nikola Hýblová
                                    2. místo Petr Ondomiši
celoroční činnost:      1. místo Nikola Hýblová
Za umístění v jednotlivých kategoriích byly děti oceněny 

poháry, medailemi a diplomy.
Dvě děti z mladší kategorie dovršily 10 let a proto pro ně byly 
přichystány malé dárečky.  V průběhu programu bylo pro 
všechny přítomné přichystáno občerstvení v podobě švédských 
stolů. Na závěr programu se vedoucí se všemi dětmi a dorostenci 

rozloučili a popřáli jim krásné prázdniny.
Rádi bychom ještě poděkovali úřadu MČ Praha – Kbely za 
podporu a pomoc při 
zajišťování jednotlivých akcí
Těšíme se na další spolupráci.

                       Michaela Moravcová
                       Hana Ondřejová

Vedoucí MH  Ladislav Babuš
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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 7, 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.

JAZYKOVÁ VÝUKA 
 
 

 
 
 
 

-jazykové kurzy aj, nj, fj, šj všech úrovní 
  

-firemní i soukromá výuka 
 

- p íprava na p ijímací zkoušky, maturitu a 
sv tové jazykové certifikáty 

  

-výuka u Vás doma, v prostorách Vaší firmy 
nebo v naší u ebn  (Praha-Kbely) 

  

-zkušení eští i zahrani ní lekto i 
 
 

 

 

 

Vrátili jste se z dovolené
 

a nikdo Vám nerozum l ?

M ŽETE TO ZM NIT ! 

Kontakt : Šárka Vorá ková 
Telefon   : 777 885 870 
E-mail :  s.vorackova@gmail.com   

Malování s úklidem a stěhování, čištění koberců, mytí 
oken a čištění čalouněného nábytku, úklidy bytů, úklidy 
domů a kanceláří. 
Tel: (Eurotel)723 710 700, (T-mobile)732 855 410, 
(Vodafone) 608 328 176, Martinická 645, Praha 9 - Kbely
www.volsansky-uklid.cz

Malířské a uklidové práce - Josef Volšanský

v Praze Satalicích, Budovatelská 427
Otevřeno:  Pondělí – Pátek  8.30 – 16.30
                Sobota – Neděle 8.30 – 15.00

Odpovědný vedoucí: Martin Hejna, mob.: 606 275 917
Je možno objednat si odvoz.

SBĚRNA KOVOVÉHO ODPADU
A DRUHOTNÝCH SUROVIN

Máte problémy se svým PC?
Chcete ušetřit za IT administrátora?

Pak je zde pro vás společnost
HuPi Distribution, s.r.o.

Naši specialisté dojedou až k vám domů, či kanceláře 
a na místě problém odstraní, případně navrhnou řešení.

N A Š E  S L U Ž B Y :
dodávky montovaných, ale i značkových počítačových sestav 

 bohaté softwarové vybavení, včetně špičkového antiviru
distribuce IS ShakeSpeare pro ČR a SR
návrhy, realizaci a dohled nad počítačovou sítí a její zabezpečení

cena za hodinu servisních prací 450,- bez DPH

výjezd technika Praha a okolí 200,- bez DPH

 více informací o cenách na servisní lince

Jsme zde pro zákazníky! 
Volejte servisní linku +420 603 721 948

Více na www.hupidistribution.eu 
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12 000 Kč za rok! 
A kolik za elektřinu ušetříte vy?

www.energetickyporadce.cz

Objevte nejmodernější technologie v energetice. Nechte se uchvátit hi-tech prezentací. 
Prozkoumejte interaktivní modely na dotykových obrazovkách. Naučte se šetřit 
elektřinou. Získejte atraktivní slevy na značkové elektrospotřebiče. Navštivte naši 
galerii. To vše na jednom místě v Centru energetického poradenství PRE, 
Jungmannova 28, Praha 1. 
Otevřeno od 17. září 2009.

Částku 12 000 Kč ušetřily tři domácnosti 
v projektu PRE za rok.

Z CENY VSTUPENEK NA OPERETU
POLSKÁ KREV. PLATÍ POUZE PRO
PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ V ZÁŘÍ 2009.

TENTO KUPON POUŽIJTE V POKLADNĚ
DIVADLA (KŘIŽÍKOVA 10, PRAHA 8, TEL. 221 868 666),
V OBCHODNÍM ODDĚLENÍ (TEL. 221 868 777)
NEBO V CENTRÁLE TICKET ART
(POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, PRAHA 1).
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JUDr. Robert HOŠŤÁLEK
 

 

                           advokátní
 
kancelář

       

 
• o b č a n s k é  a  o b c h o d n í  

p r á v o ,  n e m o v i t o s t i  
• b y t y ,  n e b y t o v é  

p r o s t o r y  
• s m l o u v y ,  ú s c h o v y  
• u p l a tň o v á n í  

o d p o v ě d n o s t i  z a  v a d y  
a  z a  š k o d u  

• v y m áh á n í  
p o h l e d á v e k ,  ž a l o b y   

• s p o l u v l a s t n i c t v í  
• s p o l e čn é  j m ě n í  

m a n ž e l ů   
• s o u s e d s k é  s p o r y  
• d ě d i c t v í , . . .  
 

 
 

Žacléřská 1040/1, Praha 9 Kbely, 197 00 
Tel: +420 724 375 755   

E-mail: hostalek@akhostalek.cz 
      

 

Benefi ční představení u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů: 1. října 2009

Národní divadlo a ŽIVOT 90 
pokračují v již sedmnáctileté tradici benefi čních 
představení, která společně pořádají u příležitosti 

Mezinárodního dne seniorů.

Letos padla volba na nejpopulárnější dílo českého klasika – 
Prodanou nevěstu. 

Výtěžek z benefi čního představení bude použit ve prospěch 
o. s. ŽIVOT 90 

a jeho aktivizačních programů pro seniory.

Aktivizační programy můžete podpořit i Vy, zakoupením 
vstupenky a svou účastí na představení 

1. října 2009 v Národním divadle.
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