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Zprávy z Rady MČ Praha 19 
Staveniště předáno. Zahájení výstavby první etapy propojovací 
komunikace Toužimská – Mladoboleslavská byly s ohledem  
k nepříznivým klimatickým podmínkám přerušeny. 
Chodník Sojovická – realizace hřiště dokončena. Nátěr herní 
betonové stěny bude provedeno za potřebných klimatických 
podmínek.
Chodník a přechod Hornopočernická – realizace dokončena, 
zbývá dokončit přisvětlení přechodů. 
Hřiště Martinická – je podána žádost o územní rozhodnutí a 
stavební povolení.
Světelná křižovatka Semilská a Toužimská – instalace 
dokončena, avšak opět s ohledem na klimatické podmínky 
nemohlo být provedeno vodorovné značení, bez kterého nelze 
provoz světelné křižovatky spustit.  
Křižovatka Mladoboleslavská x Žacléřská – realizaci přebírá 
TSK v rámci rekonstrukce silnice Hornopočernická.  
Protažení chodníku v ulici Zamašská – závisí na úspěšném 
majetkovém převodu, řeší magistrát hl. m. Prahy.
Chodník Semilská, zpomalovací práh a přechod pro 
chodce – vybudování chybějícího chodníku vpravo ve směru 
na Čakovice. Mandatář projednává dokumentaci k územnímu 
řízení a stanovisko policie. 
Na 2. etapu rekonstrukce Centrálního parku a výstavbu 
tunelu pod tratí vybrán zhotovitel, fi rma Prominecon a.s.. Práce 
budou zahájeny, až to počasí a terén dovolí. 
Bylo zahájeno konzultační jednání ohledně řešení lokality 
Toužimská x Bakovská – stará hasičská zbrojnice 
s cílem vytvoření variant architektonické studie náměstí či 
odpovídajícího klidového prostoru.
Po uvolnění prostor po bývalém bytě ve zdravotním středisku je 
nyní projednávána realizace dvou ordinací, a to již avizovaného 
praktického lékaře a následně s perspektivou dalšího specialisty. 
Předpokládáme, že realizace ordinací a dalších nutných 
schvalovacích kroků proběhne během měsíců března, dubna.
Městská část požádala hl. m. Prahu o přidělení dotace na 
rekonstrukci mateřské školky v ulici Albrechtická, a to 
z důvodu zvýšení kapacity a komfortu stávající budovy. 
Starosta již od loňského roku v této souvislosti intenzivně jedná 
s vedením města.
Rada schválila vydání reedice knihy Každého desátého zastřelit, 
která byla prezentována při slavnostním otevírání ulic Tauferova 
a Vágnerova, jelikož jsou v této knize oba hrdinové obsáhle 
zmiňováni.
Městská část i v letošním roce podala žádost v grantovém řízení 
o přidělení fi nančních prostředků pro poskytovatele sociálních 
služeb v našem správním obvodu.
Rada se rozhodla, že s ohledem na ekonomickou situaci nebude 

v letošním roce valorizovat nájmy nebytových prostor.
V ulici Železnobrodská provede v letošním roce městská část 
rekonstrukci a obnovu zeleně.
Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel rozšířila městská část 
počet volebních okrsků o jeden, a to umístěním dvou volebních 
okrsků do budovy kbelské základní školy.
Rada schválila zproštění úhrady nákladů spojených s nájmem 
nebytových prostor pro sdružení CoByDup do doby zprovoznění 
prostor pro budoucí klub maminek s batolaty.
Dne 12. 5. 2010 proběhne na náměstíčku v ulici Tauferova 
akce Den Země, která bude zaměřena na prezentaci ekologické 
výchovy, projektů určených městům pro zlepšování životního 
prostředí, nakládání s odpady atp. Po celý den bude probíhat 
pestrý program.
 Rada rozhodla o zlepšení stavu v okolí pomníku 
obětem světových válek a komunistického útlaku v ulici 
Mladoboleslavská. Bude zadána studie řešení včetně možnosti 
nového řešení pomníku.
Rada schválila přidělení fi nančního příspěvku pěveckému 
sdružení CAMERATA ve výši 6.000,- Kč na jejich činnost.
Starosta předložil plán zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 na 
toto pololetí – 15. ZZMČ se uskuteční 17. března, 16. ZZMČ 
dne 9. června. a 17. ZZMČ 22. září v obvyklém čase od 16 
hodin v sále Lidového domu. Starosta má právo svolat jednání 
mimořádné či jej posunout dle potřeby.
Vzhledem k možnostem rozpočtu naší městské části jsme 
pořádali o dotaci na zateplení bytových domů a péči o zeleň, 
zejména týkající se nárůstu zelených ploch např. v podobě péče 
o Centrální park.
Rada schválila rámcový program kulturních akcí pořádaných 
městskou částí na tento rok.
Městská část zažádala o zaslání hlukové studie, kterou zpracovala 
Vojenská ubytovací správa tak, aby jí mohli zástupci MČ řádně 
prostudovat a následně se v řádném termínu k ní vyjádřit.
Otázka umístění sběrného dvora se opět vrací na stůl. 
Čakovická lokalita padla, a proto MČ Praha 19 opětovně bude 
jednat o možnosti umístění do prostor u velkoškolky při ulici 
Mladoboleslavské.

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
Řádné 15. jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 se uskuteční 
17. 3. 2010 od 16 hodin v sále Lidového domu. Hlavními body 
programu budou schválení návrhu rozpočtu na rok 2010 a  
majetkové záležitosti. Všichni jste srdečně zváni.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení: 

• 30.03.2010 od   9:00 do 11:30 hod.  
• 27.04.2010 od 12:30 do 15:00 hod. 
• 25.05.2010 od   9:00 do 11:30 hod. 
• 22.06.2010 od 12:30 do 15:00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 
VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, 
a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu MČ Praha – Kbely, 
Semilská 43/1.   
Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společností  
Prometheus, energetické služby, spol. s. r. o. a městským úřadem 
v Praze – Kbelích  nabízí odběratelům zemního plynu novou 
službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím 
si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s., 
mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu 

bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. 

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: 
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu 
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.) 
• převzetí reklamace 
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru 
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu 
• tiskopisy a informační brožury.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých 
obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na tel.: 267175174, 267175202 

  Čistírny odpadních vod procházejí rekonstrukcí

Velký nárůst nové bytové výstavby na okrajích Prahy se 
podepsal na pobočných čistírnách odpadních vod (ČOV). 
Některé z nich nemají dostatečnou kapacitu. Aby i nadále 
splňovaly legislativní předpisy, procházejí v současnosti 
rekonstrukcí. V letošním roce plánuje město obnovu ČOV 
v Klánovicích. Zvýšení kapacity čeká i ČOV Miškovice nebo 
Vinoř.

„S neustále se rozrůstající novou výstavbou zejména na okrajích 
Prahy přibývá také počet obyvatel a tím i množství odpadních 
vod. Výrazně se tak zvyšují nároky na pobočné čistírny 
v jednotlivých městských částech. Některé z nich již dosáhly 
své kapacity. Abychom zachovali veškeré standardy, musíme je 
tedy zrekonstruovat a především rozšířit,“ vysvětlil náměstek 
pražského primátora Pavel Klega. Více než polovinu z nich 
město postavilo v 90. letech minulého století, kdy se kanalizační 
síť rozšiřovala do okrajových částí Prahy. V letošním roce 
projde obnovou ČOV v Klánovicích. Město již na stavbu 
získalo stavební povolení. „Čistírna je sedmnáct let stará a její 
technický stav již nevyhovuje. Plánujeme zvýšit její kapacitu pro 
více než šest tisíc obyvatel a zároveň i změnit nevhodný systém 
samotného čištění. Všechny fáze dosud probíhaly střídavě ve 
dvou nádržích, což chceme změnit,“ přiblížila Jana Almerová, 
tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. 
(PVS). Rekonstrukce bude trvat minimálně dva roky a město za 
ni celkem zaplatí zhruba 57 milionů korun. 

Město již prakticky ukončilo zvyšování kapacity čistíren, 
které bylo možné dosáhnout rekonstrukcí stávajících objektů. 
V budoucnu jej čekají vysoké investice do dostavby čistíren 
nebo do jejich rušení a přepojování na ÚČOV. Týká se to 
ČOV Miškovice, Vinoř, Kbely, Uhříněves – Dubeč, Královice, 
Běchovice, Čertousy a Sobín. Vodohospodáři již připravují 
obnovu ČOV Miškovice, jež čistí odpadní vody nejen z 
Miškovic, ale také z Třeboradic, Čakovic, starých Letňan a 
z části Kbel. Město nyní projednává dokumentaci pro územní 
řízení, stejně jako u plánované rekonstrukce ČOV Vinoř, jejíž 
kapacita také nevyhovuje. Změny v budoucnu čekají také ČOV 
Uhříněves – Dubeč, kterou chce metropole zcela zrušit. Odpadní 
vody by pak měly téct do kmenové stoky a následně přímo do 
ÚČOV. 

Praha má kromě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na 
Císařském ostrově v Bubenči v provozu celkem 24 pobočných 
ČOV. Téměř všechny jsou ve správě Pražské vodohospodářské 
společnosti a.s. vlastněné městem a jejich provozovatelem je 
společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Pobočné ČOV 
mohou celkově pojmout splaškové vody od zhruba 120 tisíc 
obyvatel. V roce 2008 se na nich vyčistilo přes osm milionů 
kubíků odpadních vod, což je více než šest a půl procenta 
odpadních vod celého hlavního města. Po jednání starosty s 
náměstkem primátora Klegou město zadalo studii modernizace 
či dostavby ČOV Kbely – Vinoř.

PODĚKOVÁNÍ

Farní charita Neratovice děkuje všem občanům, 
kteří přispěli do kasiček koledníků Tříkrálové sbírky 
ve Kbelích. Celkem se do kasiček Farní charity 
Neratovice nasbíralo 79 719,- Kč, z toho na území 
Prahy 19 to bylo  5 988,-Kč. Poděkování patří  též 

dětem  ze Základní školy ve Kbelích, které se do této 
sbírky zapojily. 
Ještě jednou  děkujeme. 

Zaměstnanci Farní charity Neratovice
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (Sokolská 62,  121 24  Praha 2)

Oxid uhelnatý zabíjí !!!
Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při 
nedokonalém spalování. Jeho nebezpečí tkví v tom, že plyn je 
neviditelný a bez zápachu. Vdechováním se váže na červené 
krevní barvivo a blokuje tak schopnost krve vázat a přenášet 
kyslík. Prvními příznaky otravy je obvykle bolest hlavy, 
nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. U postiženého je 
typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. Už koncentrace 0,05%, 
tj. 500 ppm, nebo asi 450 mg CO/m³ může zablokovat funkci u 
50%hemoglobinu s následným kolapsem a smrtí. 

A proč na tento problém upozorňují hasiči? U různých případů se 
setkáváme s tím, že lidé nemají zkontrolované a dobře vyčištěné 
komíny, ani zkontrolované a seřízené tepelné spotřebiče. Je 
možné, že si mnozí lidé ani neuvědomují, co vše by měli pro své 
zdraví a zdraví svých blízkých udělat. Proto zde předkládáme 
několik rad:

• Pokud máte plynové vytápění, dodržujte 
lhůty kontroly plynových spotřebičů (jednou ročně 
podle NV č. 378/2001 Sb. A vyhl. č. 48/82 
Sb.). Nebezpečí hrozí zejména u otevřených 
spotřebičů, kde při samovolném uvolňování 
plynu může dojít k otravě. Uživatelé 
plynového kotle musí minimálně jednou 
ročně zajistit kontrolu celého spalovacího 
procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí 
pojistkového ventilu či termostatu konče. 

• Topidla potřebují pro svou správnou funkci 
dostatečný přívod vzduchu. U některých 
druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě 
nedostatečného odvětrání  otrava oxidem 
uhelnatým. 

• Každé topidlo a komín je konstruováno na 
určitý druh paliva a jeho používání je nutné 
dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu 
paliva na druhý (např. z plynového vytápění 
na topení dřevem), vždy si nechte u odborníků 
zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu 
vhodný. 

• Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit 
komín a kontrolovat jeho technický stav. Nečistoty v 
komíně totiž mohou snadno způsobit velké 
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný 
otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem 
uhelnatým. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti 
byste měli provést čištění a kontroly komínů a 
topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po 
jejím skončení. 

• Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky 
provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na 
odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi 
komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit 
jakýkoliv spotřebič, nebo chcete změnit druh paliva. 

• U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota 
komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. 

Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami 
zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, 
zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený 
nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. 
Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize 
a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly 
komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. 
Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos 
zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky 
i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), 
pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn 
a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.

Zapamatujte si: Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost 
správce nebo majitel objektu. 

Povinnosti majitelů, správců a uživatelů budov a dalších objektů 
i uživatelů spotřebičů paliv ve vztahu k čištění komínů jsou 
vymezeny zvláštním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva 
vnitra č. 111/1981 Sb. o čištění komínů a ČSN 73 4205 Komíny. 

Upozornění: Při jakýchkoliv i drobných stavebních úpravách 
(např. výměna dveří, oken apod.) je třeba mít na paměti, že 
každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí 
mít zajištěný i přívod vzduchu. Při nesprávné údržbě nebo 
provozování tepelného spotřebiče může vznikat nedokonalým 
spalováním oxid uhelnatý. A že může zabíjet, to jsme si řekli 
hned na začátku. 

Doporučení: Kromě prevence v podobě pravidelných kontrol a 
revizí investujte několik set korun do vašeho bezpečného života 
a pořiďte si detektor oxidu uhelnatého (nejlevnější seženete na 
internetu už od 260 Kč). To není mnoho za záchranu života, co 
říkáte? 

por. Bc. Pavlína Adamcová 
tisková mluvčí HZS hl. m. Prahy 

tel. :   950 850 039 mob.: 603 213 447
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Rozptylová loučka na kbelském hřbitově

Na kbelském hřbitově je již téměř 10 let zřízena rozptylová 
loučka. Myslím tím tu loučku, která se nachází v pravém zadním 
rohu hřbitova, pokud stojíte u vchodové brány na hřbitov. Do 
doby, než byla v roce 2001 loučka zhotovena, využívala se 
pouze stará vsypová loučka, která je situována od vchodu na 
levé straně mezi obvodovou zdí s kolumbáriem a urnovými 
hroby. 
Od května roku 2001 do října roku 2009 bylo na loučce 
uskutečněno rovných 250 rozptylů zpopelněných ostatků 
zesnulých.
Vzhledem k tomu, že jsou tyto zpopelněné ostatky pohřební 
službou rozsypávány jen na povrch loučky – do trávy, tak jak 
to ukládá zákonná norma, není vhodné, aby na toto pietní místo 
vstupovali pozůstalí, ani jiní občané. Výjimku samozřejmě musí 
tvořit pracovníci pohřební služby a pracovníci provádějící úpravu 
loučky. Informační tabulky s tímto doporučením jsou umístěny 
přímo před rozptylovou loučkou. Bohužel, ne všichni berou toto 
doporučení na vědomí a pak se stává, že k loučce přijde někdo 
z pozůstalých a naskytne se mu nepříjemný pohled, jak jiní lidé, 
jiní pozůstalí, přechází přes místo, kde se naposledy rozloučil se 
svým drahým zesnulým. Jsem přesvědčena, že se tak stává jen 
za účelem položení kytičky nebo rozsvícení svíčky přesně na 
to místo, kde byl proveden rozptyl zpopelněných ostatků jejich 
zesnulých příbuzných. Většina lidí si jistě uvědomuje, že celé 
toto místo je místem pietním. Pro mnoho lidí je toto místo i velmi 
citlivé. Přijdou si zavzpomínat, poplakat nebo jen v tichosti 
uctít památku a nechtějí být rušeni takovým nevhodným, i když 
neúmyslným, chováním ostatních spoluobčanů. Pokud budete 
chtít přinést věneček, kytičku, či zapálit svíčku, je pro tyto účely 
před rozptylovou loučkou umístěn kovaný stolek, na který je 

možno tyto věci umístit.  Opravdu není vhodné pokládat květiny 
a svíčky přímo na loučku, neboť květiny zvadnou, svíčky dohoří 
a pak stačí, když zafouká vítr a roznese zbytky po celé loučce. 
Ta pak vypadá velmi nevzhledně a hlavně nedůstojně. 
Prosím tedy všechny návštěvníky kbelského hřbitova, aby svým 
chováním dodržovali pietu nejen pro sebe, ale i pro ostatní. 

Eva Krupičková 
ekonomický odbor 

Poplatek ze psů 
Dovoluji si upozornit, že do 31.března 2010 má být uhrazen 
poplatek za psa na rok 2010. Ti, kdož mají sazbu poplatku vyšší 
než 600,- Kč, mají možnost hradit poplatek na 2 stejné splátky,  
a to 1. splátku do 31.3.2010 a 2. splátku do 31.8.2010. Poplatek 
můžete hradit v pokladně úřadu nebo převodem na příjmový účet 
č. 19-2000932309/0800, variabilní symbol je vždy osmimístný 
a to tak, že první čtyři čísla jsou pro každého stejná 1341 a 
druhá čtyři čísla jsou číslem evidenční známky psa, kterou  jste 
dostali od správce poplatku. Toto osmimístné číslo se při platbě 
uvádí bez mezery. Po dohodě se správcem poplatku je možné 
zaslat složenku. Vzhledem k tomu, že někteří z vás čerpají 
úlevy za označení psa mikročipem, za převzetí psa z útulku 
nebo některým právě tato úleva končí, je vhodné kontaktovat 
správce poplatku a zjistit si výši poplatku pro letošní rok. Pro 
informace o výši poplatku nebo způsobu úhrady volejte, prosím, 
tel. 284 080 828 nebo mobil 775 590 145. 

Eva Krupičková 
ekonomický odbor

Speciální asistenční služba O2

Od počátku února mohou všichni lidé s vadou sluchu využívat 
zdarma speciální asistenční službu O2 - Hovor pro neslyšící. 
Společnost Telefonica O2 Czech Republic provozuje nepřetržitou 
nonstop linku, na které speciálně vyškoleni operátoři pomáhají 
neslyšícím a nedoslýchavým komunikovat se slyšícími 
osobami. Doposud bylo možné tyto služby využívat buď 
pomocí textového telefonu nebo faxu, nově lze pro komunikaci 
využít také SMS a e-mail. Operátoři linky přitom fungují jako 

tlumočníci a dokáží uživatelům pomoci v celé řadě běžných 
životních situaci. Mezi nejčastější patří například komunikace 
s institucemi a úřady, kontaktování lékařů, objednávání zboží, 
ale i obyčejná soukromá sdělení a komunikace s rodinou nebo 
přáteli.

Bližší informace zde:
http://www.cz.o2.com

Černá skládka 

Na začátku února 2010 si některý spořivý stavebník odložil 18 
černých pytlů se stavebním odpadem v objektu garáží v ulici 
Úlibická v naší městské části. Dozajista využil upravené cesty 
ke garážím a skutečnosti, že garáže nejsou osvětleny veřejným 
osvětlením. Proč ne, když městská část tuto černou skládku na 
své náklady uklidí a on ušetří za uložení na sládku nějaký ten 
peníz.
“Vážený“ šetřílku, pokud vám pytle s odpadem chybí,máte 
je stále uložené na svém místě a můžete je klidně odvézt na 
skládku, kam patří. V případě zjištění původce skládky uhrozí 
pokuta až 100 000,- Kč.
                                                                                                                                                      

      OŽPD - Bílek  
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje: 

Občanské sdružení MELIUS, registrovaný poskytovatel 
sociální služby osobní asistence, nabízí z důvodu volné kapacity 
sociální péči osobní asistence. Osobní asistence je služba, která 
je poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje 
v Praze v přirozeném sociálním prostředí osob i v terénu 
bez časového omezení při činnostech, které osoba potřebuje 

v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba je poskytována 
dospělým nad 19 let. Bližší informace najdete na www.melius 
.cz. Pokud máte zájem o tuto sociální službu osobní asistence,  
volejte na tel. 755 555 526, nebo pište na 
e-mail: asistence@melius.cz. 

Kučerová Jaroslava 
vedoucí OSVZ

Informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví si můžete vyřídit 
tyto dávky: 

• dávky sociální péče pro těžce postižené občany  
pí. Uchytilová  tel. 286 01 01 45 

• příspěvek na péči     
pí. Buršová  tel. 286 01 01 52 

• dávky hmotné nouze     
Bc. Kocová  tel. 286 01 01 47

Dále se na našem odboru můžete obracet na sociální pracovnice 
sociálně právní ochrany dětí, a to: 
Bc. Alijevovou - tel. 286 01 01 46 a Bc. Bujňákovou -  tel. 286 
01 01 54. 

V případě, že občan není schopen se postarat o sebe nebo 
o člena rodiny, může si dle vlastního uvážení a potřeb sjednat 
služby u jakéhokoliv poskytovatele sociálních služeb. Ve 

Kbelích poskytuje občanům sociální služby Farní charita 
Neratovice, která od 1.1.2010 poskytuje i doprovod k lékaři, 
na nákupy atd. Informace o sociálních službách Farní charity 
Neratovice poskytuje 
pí. Jarešová, tel. 736 670 631. 

Na pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce v Praze 19 
se sídlem v ul. Železnobrodská 764 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: 
Klienti s příjmením A - Mel pí. Nováková, tel. 950 178 967,  
klienti Men – Ž pí. Čepelková, tel. 950 178 966 

Kučerová Jaroslava 
Vedoucí OSVZ

Sloučení společností KNAUF Praha, spol. s r. o., a KNAUF POČERADY, spol. s r.o.

Tisková zpráva 
Na základě usnesení Městského soudu v Praze došlo ke dni 31. 
12. 2009 k zápisu do obchodního rejstříku, který právně stvrdil 
fúzi společností Knauf Praha, společnost s r.o., 
a Knauf Počerady, společnost s r. o., v jedinou 

n á s t u p n i c k o u 
společnost, kterou 
se stal Knauf 
Praha, spol. s r. o.
Stalo se tak 
na základě 

již dřívějšího schválení jediného společníka 
společnosti KNAUF Praha, spol. s.r.o., to 
znamená společnosti Knauf Gesellschaft m. b. 
H. a jediného společníka společnosti KNAUF 
POČERADY, spol. s r.o., to znamená společnosti 
KNAUF INTERNATIONAL GmbH.  
Oba výrobní závody zůstávají zachovány včetně 
výrobního programu a k žádným dalším změnám 
nedochází.
Společnost  Knauf Praha, s. r. o., je významným dodavatelem 
sádrokartonových stavebních systémů a materiálů. Dlouhodobě 
si rovněž udržuje přední postavení mezi producenty suchých 

maltových směsí a stavební chemie. Na českém trhu působí od 
roku 1992. Knauf Praha, s. r. o., patří do skupiny Knauf Gruppe 
s více než 20 tisíci zaměstnanci na 150 místech po celém světě. 

Tiskový kontakt: 
Eva Klink, Knauf Praha, s. r. o., Mladoboleslavská 949, 197 
00 Praha 9 – Kbely, 
e-mail: klink.eva@knauf.cz, tel.: +420 733 100 512, fax: 
+420272110301
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Rozhovor s ředitelem Městské policie

Obvodní ředitel Městské policie v Praze 9 Vlastimil Olič: 
Spolupráci se školami budeme rozšiřovat

V souvislosti s bezpečností jsou nechvalně známé Prosek, 
Vysočany a Hrdlořezy. Budete zde například posilovat 
hlídky? 
 Nedá se jednoznačně říci, které lokalita či místo je 
nejproblematičtější. Trestná činnost a přestupkové jednání 
se totiž neustále mění v závislosti na mnoha faktorech. Ve 
spolupráci s Policií České republiky se zaměřujeme a budeme 
zaměřovat hlídkovou činnost do míst, kde je to v danou dobu 
nejvíce potřeba. Využívat budeme stejně jako loni maximální 
počet strážníků samozřejmě v závislosti na jejich dalších 
úkolech.

Prahu 9 trápí časté vykrádání zaparkovaných automobilů, 
problémy jsou ale i s loupežnými přepadeními, co s tím bude 
městská policie dělat? 
Důležitým momentem je využívání městského kamerového 
systému, který nám hodně pomáhá jak z hlediska prevence, tak 
i represe.

Kolik kamer v současnosti střeží Prahu 9, a co díky nim 
podařilo loni odhalit? 
S současnosti využíváme okolo třiceti kamer Městského 
kamerového systému, jedenáct kamer Technické správy 
komunikací a osm kamer Dopravního podniku.  Loni jsme 
díky nim odhalili stovky případů přestupků v oblasti dopravy 
a veřejného pořádku a také několik trestných činů, které jsme 
následně předaly policii.

Připravujete na vašem ředitelství do nového roku nějaké 
novinky?
Největší novinkou, na kterou se těším, je dokončení 
rekonstrukce našeho obvodního ředitelství. Získáme zázemí, 
které jsme již dlouho potřebovali. Jinak začneme během měsíce 
ledna využívat novou okrskovou služebnu pro oblast Hrdlořez 
a Nových Vysočan, umístěnou na střeše nákupního střediska 
Kaufl and v Učňovské ulici.

Můžete přiblížit, jak bude v roce 2010 vypadat vaše 
spolupráce se školami či seniory? 
Naše spolupráce s vedením jednotlivých škol je dobrá a s řediteli 
reagujeme operativně na vzniklé problémy. Mimo dohledu 
nad přechody pro chodce v blízkosti škol v ranních hodinách 
a odpolední dohled v rámci projektu „Školní policie“ budeme 
prohlubovat spolupráci s naším Úsekem Prevence kriminality. 
Strážníci s výbornou místní a osobní znalostí svých rajonů 
budou doplňovat přednáškovou činnost pracovníků prevence 
a v případě potřeby se budeme podílet i na jiných činnostech, 
například dopravní výchově na dětském dopravním hřišti.

U městské policie sloužíte již devatenáct let, jak se změnilo 
chování lidí v ulicích?
Služba v době, kdy jsem začínal, se nedá se současností 
srovnávat. Máme mnohem víc úkolů, občané si na naši službu 
zvykli a často se na nás obracejí s různými žádostmi, oznamují 
nám události a podezření, situace je prostě úplně jiná. Myslím, 
že se změnilo i právní vědomí veřejnosti, což je samozřejmě 
pozitivní, ale má to i negativní rozměr, kdy si lidé někdy pletou 
demokracii s anarchií a tím, že si mohou dělat, co chtějí.

Vidíte nějakou změnu v podobě kriminálních činů? 
Řekl bych, že chování lidí, kteří se dopouštějí přestupků nebo 
trestných činů, se až na výjimky vyvíjí a jde takzvaně s dobou.  
Někteří jedinci dokáží zkrátka využít nedostatků v našem 
právním systému do nejmenšího detailu.

Jak se za deset let fungování změnilo obvodní ředitelství?
Začínali jsme s dvaačtyřiceti strážníky a využívali tři služební 
vozidla a dva motocykly. V současné době disponujeme v Praze 
9, 18 a 19 osmaosmdesáti strážníky, máme jedenáct služebních 
vozidel a sedm motocyklů.

Jaký je pocit, mít na starosti bezpečnost obyvatel?
Je to především nikdy nekončící starost, celá řada povinností, 
a hlavně nesmíme nic podcenit. Velmi mě potěší, když občas 
obdržím děkovný dopis od našich spoluobčanů, kterým ocení 
dobrou práci našich strážníků. Je to pro nás vždy motivace 

(teg)
Národní strategie BESIP

V rámci zlepšování situace v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu se Městská část Praha 19 neustále snaží přispět ,byť 
drobnými akcemi, ke zlepšení situace v této oblasti. Hlavní a 
nejvýznamnější akcí v roce 2010 je zahájení realizace osazení 
světelné signalizace na křižovatce Semilská - Toužimská a 
zřízení nového přisvětleného přechodu pro chodce v ulici 
Hornopočernická, která je jednou z nejvíce zatížených 
komunikací v naší městské části. Každých 24 hodin zde projíždí 
v průměru oběma směry 4600 vozidel. Městská policie každý 
pracovní den asistuje na přechodu pro chodce v ulici Semilská 
v době, kdy tudy chodí děti do základní školy. Ve spolupráci 
s PČR byla zahájena kontrola dopravního značení a po jejím 
dokončení budou odstraněny nedostatky a případně odstraněny 
zbytečné dopravní značky. Ve spolupráci s PČR bylo zadáno 

projekční kanceláři Proconsult zpracovat dokumentaci pro 
omezení průjezdu těžké nákladní dopravy přes Letňany a Kbely. 
Policie ještě řeší širší vztahy v okolí obou městských částí a 
v době přijatelných klimatických podmínek bude ve spolupráci 
s odborem dopravy ÚMČ Praha 18 a TSK Praha přistoupeno 
k osazování příslušného dopravního značení. Dále je připravena 
realizace přechodu pro chodce na komunikaci Toužimská u ulice 
Ledečská. Další akcí, která by měla být realizována v letošním 
roce, je výstavba stavebního prahu v křižovatce Semilská-
Pod Nouzovem, včetně dostavby chybějící části východního 
chodníku podél komunikace Semilská. 

OŽPD - Bílek 

Městská policie byla pověřena starostou k zahájení akce 
„Automobilové vraky na ulice nepatří“. 

Budou zahájeny procedury k odstranění těchto památníků 
minulosti.
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Řemeslo - správná volba 

Rozhodování žáků devátých tříd, kam směřovat svoje další 
studium, spěje v těchto dnech do fi niše, přihlášky se totiž podávají 
do 15. března 2010. V poslední době se ukazuje, že správnou 
volbou může být řemeslo, protože absolventi mají i přes zvyšující 
se nezaměstnanost dobré uplatnění. Hlavní město Praha zřizuje 
22 škol, kde se žáci mohou vyučit. V letošním školním roce je 
plánováno 98 tříd, ve kterých je počítáno až s 2463 
žáky v oborech, jako např. pekař, cukrář, řezník 
- uzenář, prodavač - lahůdkář, strojní mechanik 
- zámečník, nástrojař, obráběč kovů, karosář, 
klempíř, pokrývač, kominík, truhlář, tesař, 
instalatér, montér suchých staveb, elektrikář, malíř 
a lakýrník, zedník, krejčí, čalouník, zahradník, 
sedlář, sklenář. Výčet řemeslných oborů vzdělání 
samozřejmě není úplný. Žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami mohou nastoupit až do 
dalších 46 tříd pro 690 žáků např. v oborech: 
malířské, lakýrnické a natěračské práce, truhlářské 
práce, sklenářské práce, elektrotechnické a 
strojně montážní práce, stravovací a ubytovací 
služby - kuchařské práce, práce v autoservisu, 
potravinářská výroba - řeznické a uzenářské práce, 
zahradnické práce, zednické práce, zámečnické 
práce. Náměstkyně primátora HMP pro oblast 
školství Marie Kousalíkové jsme se zeptali, jaké 
nové obory letos Praha otvírá:  „Vzdělávací 
nabídka na území hl. m. Prahy se nově rozšiřuje o obory kamnář 
a klempířské práce ve stavebnictví. Po všech výše uvedených 
oborech je ze strany zaměstnavatelů trvalá poptávka“.
Všichni úspěšní absolventi oborů vzdělání s výučním listem 
mohou v nástavbovém studiu získat maturitní zkoušku. 
Školy vyučující obory vzdělání s výučním listem jsou pro 
výuku odborných předmětů dobře vybaveny, spolupracují 

s fi rmami, kde mohou žáci absolvovat praxi a posléze najít i 
uplatnění. Na některé školy je možné se přihlásit a nastoupit 
bez přijímací zkoušky.  Právě probíhající dny otevřených dveří 
mohou pomoci s rozhodnutím, je-li vybraná škola ta pravá, 
seznámit se s kompletní studijní nabídkou, prohlédnout si 
učebny i střediska odborného výcviku a vybavenost veškerých 

pracovišť, dozvědět se více o bohaté mimoškolní činnosti 
a se svými dotazy se obracet přímo na pedagogy školy. 
Více se o všech otevíraných učebních oborech vzdělání dozvíte 
přímo na webových stránkách středních škol. Nově je založena 
stránka na Facebooku s názvem Řemeslo žije, kde jsou tyto 
informace aktualizovány, dále také na webu
 www.remeslozije.cz.

VÁNOCE V MŠ

Tak jako každý rok i letos jsme v obou kbelských 
mateřských školách slavili vánoční svátky. Na ně 
se vždycky velmi těšíme i přesto, že znamenají 
mnoho práce navíc. Děti už od konce listopadu 
pomáhaly svými výtvarnými pracemi a výrobky 
zdobit třídy i okolní prostory mateřské školy. Říká 
se, že dětský výkres je nejhezčí výtvarné dílo a 
kdo takto vyzdobenou třídu, šatnu nebo chodbu 
viděl, musí souhlasit. Souběžně s připravováním 
vánoční výzdoby probíhal nácvik besídek. Ty jsou 
vždycky pro děti, rodiče i učitelky velikou slavnostní 
událostí. Jako první mělo letos besídku 3. oddělení 
MŠ Albrechtická – Berušky. Byla na Mikuláše, 
jmenovala se „Čertovská“ a jak její název napovídá, 
byla o čertech. Ostatní oddělení měly besídku až 
před vánocemi laděnou v tomto vánočním duchu. Po 
besídkách následovala v každém oddělení nadílka. 
Děti dostaly pod svůj vánoční stromeček, který byl 
v každé třídě, dárky, se kterými si budou moci v 

průběhu roku hrát ve třídě, ale i malého plyšáka na 
domů. Moc děkujeme rodičům, kteří svou pomocí, 
ať už byla ve formě sponzorského daru, nakoupení 
dalších dárků nebo donesením vánočního cukroví 
dětem na ochutnání, přispěli k obohacení vánočních 
oslav. Vánoce v mateřské škole slaví i učitelky mezi 
sebou. Každý rok se těsně před vánocemi scházejí 
zaměstnanci obou mateřských škol v MŠ Letců na 
vánočním posezení. Je to hezké završení vánočních 
oslav. Každý, kdo pracuje v mateřské školce, vlastně 
slaví vánoce dvakrát. Jednou ve svém zaměstnání a 
pak znovu doma. A co si vlastně přát do nového roku? 
Učitelkám hodně chuti a elánu do další náročné práce 
s dětmi, zdraví, štěstí a spokojenosti v životě. Dětem 
bych popřála to hlavní: zdraví a bezstarostné dětství.
Přeji i vám všem jen to nejlepší v novém roce. 

L. Leiblová, uč. MŠ Albrechtická
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Rozsvěcení vánočního stromku v novém kbelském parku v sobotu 5.12.09 od 10 do 17h 

Druhý adventní víkend se více než 1000 obyvatel Kbel a jejich 
přátel z okolí sešla v novém parku, aby si připoměla staročeské 
vánoční zvyky, koledy, a naladila se do vánoční pohody. O tu 
se postaraly děti ze Základní školy Albrechtická, malí a větší 
Klokánci, děti ze kbelských kurzů fl étny, taktéž představení 
Mrazík od vinořského dětského divadélka „Housle na stromě“ 

bylo úžasné a zábavné. Celým programem provázela Vánoční 
víla z MC CoByDup Alena Nezbedová, jíž opět děkujeme za 
příjemnou atmosféru, kterou s dětmi i rodiči tvořila pomocí 
soutěží, zpívání a povídání o nadcházejících svátcích.
V odpoledních hodinách příchozí návštěvníky rozproudila 
kapela Těžká pára svými staročeskými kuplety i vánočními 
koledami, spolu s ní mohl některé překvapit živý Betlém, 
možnost projížďky dětí na oslíkovi nebo voňavé vánoční tržiště. 
Po 15. hodině byl pozván Mikuláš se svou partou pomocníků, 
aby ze své knihy hříchů zjistil, kdo z dětí byl po celý rok hodný 
a kdo nikoliv, a komu vlastně může dát připravenou sladkou 
odměnu. Přesně v 16,17h děti s Vánoční vílou a panem starostou 
vykouzlili krásně rozsvícený a ozdobený vánoční stromek – 
POPRVÉ V NOVÉM PARKU!
Jako třešnička na dortu pak začaly zpívat soubory dětských 
zpěváků: Broučci a Kamarádi pod velením paní učitelky 
Veroniky Dvořáčkové-Žofákové, které úspěšně zakončily tento 
pestrý - blížícími se Vánocemi protkaný den.

Šárka Egrtová
Foto na http://www.kbelak.cz/mm/fotogalerie/fotogalerie.html

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU  2010

vždy ve čtvrtek:
   1. dubna     2010
   1. července 2010
 30. září         2010

Zastávka Od - Do

1. křižovatka ul. Benecká - Hanušova 1500 - 1520

2. křižovatka ul. Bakovská - Toužimská 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Letců - Radvanická 1600 - 1620

4. křižovatka ul. Mladoboleslavská - Martinická 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Trabantská - Za školkou (Satalice) 1700 - 1720

6. křižovatka ul. K Radonicům - U obory (Satalice) 1730 - 1750

7. ul. Mladoboleslavská (parkoviště u hřbitova) (Vinoř) 1810 - 1830

8. křižovatka ul. Mladoboleslavská – Lohenická (Vinoř) 1840 - 1900

Zajišťuje spol. Pražské služby, a.s.

Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy odevzdat následující druhy odpadů: 
baterie a akumulátory, rozpouštědla, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky (ne potravinářské), ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní), zářivky a výbojky

Uvedené druhy odpadů jsou od občanů dále odebírány ve stabilních sběrných místech, samotné léky též v lékárnách a použité 
baterie ve školách a úřadech městských částí.
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Šetření v domácnosti

Vážení občané,
Český statistický úřad organizuje v roce 2010 v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice – SILC 2010 (Životní 

podmínky 2010), které 
navazuje na předchozí 
ročníky tohoto šetření. 
Smyslem tohoto šetření 
je získávat dlouhodobě 
srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci 
v celkem 30 evropských 
zemích. Dalším cílem je 
získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby. 
Šetření se uskuteční na 
území celé České republiky 
v cca 11 000 domácnostech, 
z nichž se 6708 zúčastnilo 
šetření již v předchozích 
letech. Všechny domácnosti 

byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru 
počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 20. února do 9. května 2010 
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření 
budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě 
obvyklé bydliště. 
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem 
tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení 
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní 
podmínky 2010 a které jim vydá Odbor terénních zjišťování 
ČSÚ v příslušném kraji nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve 
všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů 
a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků 
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a 
procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených 
skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní 
statistické službě. 
Bližší informace na Odboru terénních zjišťování hl. m. Praha 
u paní RNDr. Jany Šídlové, pověřené řízením šetření Životní 
podmínky 2010, tel. 274 052 084, jana.sidlova@czso.cz. 

Ing. Marta Hrdličková 
ředitelka Odboru terénních zjišťování hl. m. Praha

Kbely včera a dnes ?
Co se změnilo ve Kbelích?

Máme krásné domy, ulice, školy, dětská hřiště, radnici, 
kostel, hasičskou zbrojnici. Úpravou okolí a rybníka a novým 
parkem prostředí Kbel zkrásnělo. Bereme to jako samozřejmost, 
ale za konečným výsledkem je velký kus práce.

A společenský život ve Kbelích?
 Díky  iniciativě  pana  V. Černého, porozumění  
a fi nanční podpoře vedení Městské části Prahy 19, máme krásný 
kulturní dům, vybavený moderní, zvukovou a obrazovou 
technikou. Tím se společenský a kulturní život v obci změnil. 
Již od začátku roku 2009 se střídaly jedna akce za druhou: 
plesy, masopustní průvod MŠ, dětský karneval, jarmark, pálení 
čarodějnic, dětský den, akademie MŠ, divadla a muzikály pro 
děti. Tyto akce střídaly výstavy a pořady pro děti v knihovně, 
zábavné pořady v Domě seniorů Mladoboleslavská a výstava 
výtvarných a literárních prací dětí ZŠ na magistrátě. Otevřením 
parku, v němž je vybudováno hlediště a jeviště v přírodě, se 
prostor pro kulturu ještě rozšířil. Počasí pořadatelům přálo, 
„Středověká slavnost“ a „Rozsvěcení vánočního stromu“ se 
setkaly s velkým zájmem veřejnosti.
 Usměvavé tváře návštěvníků, procházejících se 
parkem, radost nad setkání se známými, podpořená kulturními 
zážitky a radostí z vystupujících dětí, byly odměnou všem, kteří 
se o to zasloužili.
 A co bych si ještě přála? Chybí mi více prostoru pro 
zájmovou činnost dětí. Hlavně zájmové kroužky pro výchovu 
výtvarnou, dramatickou a literární (recitace). Děti z těchto 
kroužků by mohly zpestřit kbelské kulturní dění.

A.Beránková
obyvatelka Kbel

Tradièní silnièní bìžecký závod Palestra Kbelská 10 je i letos souèástí 
seriálu MIZUNO RUNNING CUP

Kdy:  v sobotu 6. 3. 2010, v 10:00 hod.

Prezentace:   Sokol Kbely, od 8:00 do 9:30 

Místo startu: ul. Nymburská (za žel. pøejezdem) 

Moderátor: pan Štìpán Škorpil

Spojení: 259 M Letòany
185 M Palmovka, M Letòany

Startovné: 100,-Kè , dìti do 15 let zdarma

Pøihlášky: on-line na: 
http://palestrakbelska10.webnode.cz/

Servis pro závodníky:
�mìøení èasù prostøednictvím èipù

�personalizovaná startovní èísla pro pøihlášené do 21. února

�masérské služby pro závodníky

�úèastnická trièka a startovní taška s upomínkovými pøedmìty

�tombola

�vodièi na èasy 45, 50 a 55 min

�zmìøený 5.km mezièas na èipy

�výsledky sms-kou pro všechny, kdo vyplní mobilní telefon pøi online registraci

�výsledková tabule pro závodníky co pøibìhnou do cíle (poøadí v kategorii, cílový 
èas) na LCD obrazovce

�Mizuno Truck

�obèerstvení

�v prùbìhu závodu uzavøeny ulice Nymburská, Hornopoèernická a Trabantská

PALESTRA KBELSKÁ 10
6. bøezna 2010
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Velkoobjemové kontejnery 2010

kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny 
nejpozději v 17 hodin
  8.3.  Novákovo náměstí
15.3.  Benecká x Hanušova
22.3.  Huntířovská x Mladoboleslavská
12.4.  Semilská x Zamašská 
19.4.  Hrušovická x Mohelnická 
26.4.  Nymburská x Rovenská 
10.5.  Hůlkova
17.5.  Chotětovská x Toužimská
24.5.  Dalovická x Mladoboleslavská
  7.6.  Nouzovské náměstí
14.6.  Bakovská
21.6.  Xaverovská x Borovnická

KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE FYZICKÝM 
OSOBÁM, BYDLÍCÍM NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI 
(KBELY). PODNIKATELÉ MAJÍ POVINNOST ZE ZÁKONA 
č. 185/2001 Sb. ZAJISTIT SI ODVOZ SVÉHO ODPADU NA 
VLASTNÍ NÁKLADY

DO VOK NEPATŘÍ – NEBEZPEČNÝ ODPAD, 
ELEKTROODPAD, SLOŽKY TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, 
sklo, plasty, nápojové kontejnery)

Elektroodpad
kompletní TV, PC, pračky apod.) můžete zdarma odevzdat každé 
první pondělí v měsíci na dvoře Úřadu MČ Praha 19, Semilská 
43/1, Praha 9 – Kbely OD 15.00 – 16.00 hodin
1. března 2010, 5. dubna 2010, 3. května 2010, 7. června 2010

Drobné elektrospotřebiče 
např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové 

vybavení.. můžete odložit do E-Boxu umístěného ve vestibulu 
hl. budovy ÚMČ Praha 19

Zářivky, výbojky, lineární (trubickové) zářivky, zdroje 
s LED diodami
můžete odevzdat do speciální nádoby umístěné ve vestibulu hl. 
budovy ÚMČ Praha 19

Přenosné baterie a monočlánky 
(ne autobaterie – ty podléhají zpětnému odběru u prodejců) je 
možné odložit do červených sběrných nádob, které naleznete 
v budovách  ÚMČ Praha 19  

• v přízemí detašovaného pracoviště Železnobrodská 
825,  

• v přízemí hl. budovy úřadu Semilská 43/1, 
• u vchodu na odbor sociálních věcí, Železnobrodská 

764, Praha 9 - Kbely

Hl. budova ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely je 
otevřena:
Po a St  8.00 – 12.00  13.00 – 18.00
Út a Čt  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
Pá 8.00 – 12.00
není totožné s úředními hodinami 

Svoz bioodpadu
Soukromé nádoby na bioodpad – svoz bude probíhat ve středu – 
sudý týden, poprvé tedy 7.4. 2010 

Bližší informace podá odbor životního prostředí, dopravy a 
místního hospodářství ÚMČ Praha 19 – tel.: 286 850 184  Bc. 
B. Pokorná

CEREBRA - další Rekondičně rehabilitační program

ZAHAJUJEME DALŠÍ TŘÍMĚSÍČNÍ REKONDIČNĚ 
REHABILITAČNÍ PROGRAM PRO OBČANY PO 
POŠKOZENÍ MOZKU A JEJICH RODINY
Od dubna 2010 zahajujeme další Rekondičně rehabilitační 
program pro osoby po poškození mozku a jejich rodinné 
příslušníky. Tímto programem se snažíme podporovat občany 
po poškození mozku v obnovení, rozvinutí a zlepšení funkcí, 
které byly poraněním narušeny. 

V rámci programu nabízíme: 
• Trénink paměti, pozornosti a dalších kognitivních 

funkcí 
• Tématicko-podpůrnou skupinu 
• Léčebnou tělesnou výchovu 

• Trénování paměti a pozornosti prostřednictvím 
počítačového programu Neurop 

• Rekondiční plavání 
• Svépomocné skupiny pro osoby po poškození 

mozku 
• Setkávání pro rodinné příslušníky osob po 

poškození mozku. 
Zařazení do programu předchází setkání s psycholožkou a krátká 
diagnostika kognitivních a exekutivních funkcí. V případě dotazů 
či zájmu o účast v programu prosím kontaktujte Terezu Žílovou 
na tel. č. 773 540 589 nebo emailu cerebrum@cerebrum2007.
cz. Více informací se dozvíte na www.cerebrum2007.cz

Bezplatná klientská telefonní linka

Dovolujeme si Vám oznámit, že Magistrát hlavního 
města Prahy zprovoznil bezplatnou klientskou 

telefonní linku 800 100 476 odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví.
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Souborné informace – Lexikon hlavního města Prahy 2009

Český statistický úřad vydává opět po čtyřech letech 
statistický „Lexikon hl. m. Prahy“. Jeho posláním 
je publikovat vybraná statistická data tak, jak jsou 
vedena v městském informačním systému. Jsou 
zde ukazatelé, jako např. historický územní vývoj a 
změny ve správním uspořádání, dále také dlouhodobá 
časová řada počtu obyvatel v letech 1850 až 2001, 
doplněná o aktuální počty obyvatel k 31.12.2008.

Tato data bychom vám rádi pro zajímavost 
zprostředkovali.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel katastrálního 
území hl. m. Prahy - KBELY
Zdroj: Lexikon hlavního města Prahy 2009, Český 
statistický úřad, Praha, 2009

Název 
katastr. 
území

Rok sčítání lidu

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 k 
31.12.2008

Kbely 677 898 1054 1322 1518 1765 5546 5884 6929 6698 5688 4669 4592 6149

Informační systém

Na konci loňského roku byla zahájena akce „Informační 
systém“. V první etapě byl zpracován projekt na informační 
značky s komunálními cíly. Projektovou dokumentaci 
zpracovala projekční kancelář Pro-consult Praha a realizace 
byla zadána fi rmě Dozna Praha-Čakovice. V letošním roce 
bude akce pokračovat zpracováním projektu na označení 
názvů ulic. Tato akce proběhne v několika etapách, neboť 
území naší městské části je velmi rozsáhlé. Uvažujeme také o 
možnosti nabídnout místním podnikatelům označit cíle jejich 
provozoven v tomto systému za fi nanční spoluúčasti. Toto bude 
předmětem jednání a podmínky pro případné zájemce budou 
zveřejněny. 

OŽPD – Bílek

Středisko KONTAKT

Centra sociálních služeb Praha poskytující sociálně právní 
poradenství upravila od 1. ledna 2010 svojí provozní dobu a 
zároveň rozšířila své služby.

PORADNA a JOB KLUB jsou otevřeny:
Po 8-12 13-17   Út 8-12 13-16  St 8-12 13-17  

Čt, Pá 8-12

Kromě toho:
♦ Právní poradna v úterý a ve středu dopoledne 

(občanské a rodinné právo) 
♦ Poradna pro osoby ve fi nanční tísni v úterý a ve středu  
♦ Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím ve 

čtvrtek 
♦ Poradna pro osoby se zdravotním postižením 

v pondělí a v pátek 

VŠECHNY NABÍZENÉ SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ ! 
Ječná 3, PRAHA 2 – 120 00, Telefon: 222 515 400; 
739 824 749; 731 056 708, Telefony JOB KLUB: 222 517 781; 
774 745 762

Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský bál

19.3.2010 od 20.00 v Lidovém domě

hraje skupina Jam Band

bohatá tombola
vstupenky v prodeji ve vinárně Lidového domu
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Přinášíme vám stručný harmonogram činností radnice při sněhové kalamitě v lednu 2010

Zpráva o činnosti radnice  v období sněhové 
kalamity  od 11. do 20. 1. 2010

Pondělí 11. 1. 2010
8:00 - Dopoledne první zasedání sněhového štábu. 
Kbely mají minimálně 38 cm sněhovou pokrývku, což 
je víc nežli šumavský Churáňov. Zrekapitulováno, co 
bylo již běžnou údržbou uklizeno – během soboty a 
neděle fi rma Prinsitt uklízela multikárou a traktorem 
chodníky okolo obytných domů a komunikační trasy. 
Bohužel při odklízení komunikace Hornopočernická 
traktor uvízl ve sněhu na přejezdu tak nešťastně, 
že jej nebylo možno odtlačit, pouze za pomoci 
kolemjedoucích řidičů když začala blikat výstražná 
světla. Vlak bohužel traktor zachytil a zcela zničil. 
Technika tím byla značně omezena.
     Na naši žádost byla zapůjčena technika od fi rmy 
Pragis ze Satalic – radlice protahovala komunikace 
nejprve v okolí základní školy, mateřských škol, 
zdravotního střediska, domů seniorů. Následovaly 
další důležité komunikační trasy, okolí LD, pošty, 
úřadu, trasy okolo obchodů, bytových domů. Nakladač 
sníh ukládal do hromad na kraji vozovek. Svou 
pomoc v podobě zapojení malého bagru prezentoval 
kbelský podnikatel pan Šíma. Do obytných zón totiž 
velká technika nemohla vjet.
12:00 – Druhé zasedání štábu.  Byla pořízena 
první fotodokumentace. Rozhodnuto o postupném 

odstranění nahromaděného sněhu z ploché střechy 
školy. Toho se ujali kbelští dobrovolní hasiči. Škola 

se skládá ze tří budov. Vrstva sněhu na této obrovské 
ploše v mnoha místech dosahovala 50 cm. 
     Byla vyhodnocena hlášení a informace mezi členy 
štábu k potřebnému přesouvání techniky a lidských 
zdrojů. S ohledem na skutečnost, že MČ má pouze tři 
silnice udržované TSK ostatní jsou k tíži městské části 
nebo jsou tzv. bezúdržbovými obytnými zónami, byly 
nároky na rozsah údržby náročné, jelikož byl úklid 
rozšířen i do těchto zón, a to s ohledem na rozsah 

kalamity.      
17:00 – Třetí zasedání sněhového štábu. Byl spuštěn 
i tzv. sociální program. Zmonitorováni občané 
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s potřebou pomoci a vyhlášeny kontakty, na které 
mohli občané telefonovat o potřebnou pomoc – např. 
staří občané, tělesně postižení, kteří potřebují odházet 
sníh ze střechy či vstup do domu atp. Kontaktovány 
kbelské ubytovací kapacity pro případ potřeby 
umístění po nenadálé havárii.
     Až do večera probíhalo hlášení v rozhlase s kontakty 
s možností žádat o pomoc. Výzva byla umístěn i na 
web úřadu.

Úterý 12. 1. 2010
10:00 - V tomto dni první jednání sněhového štábu. 
Provedena rekapitulace dosavadního postupu. Opět 
zapojena technika fi rmy Pragis, p. Šíma, připojila se 
fi rma Navatyp. Odklízení sněhu kontuálně pokračuje. 

Dobrovolní hasiči pokračují v odklízení střechy ZŠ 
či dalších střech hrozících zřícením (domky seniorů 
Nouzov). Přehled činnosti SDH Kbely v příloze.
     Rozhodnuto o nákupu 2 ručních motorových fréz 
na odklízení sněhu z chodníků za 29.900,- Kč bez 
DPH. Firma poskytla na akční nabídku ještě slevu 
slevu ve výši 6 tis. Kč.
     Byla konstatována schůdnost, 
průchodnost a sjízdnost komunikací 
se zimní výbavou.      Shromážděna 
a pořízena fotodokumentace a 
připomínky občanů – zejména 
bezúdržbové obytné zóny, kde i 
kvůli zaparkovaným autům není 
možné projet technikou.
     Rozhodnuto o návrhu na 
odměnu za odpracované hodiny pro 
dobrovolné hasiče a pro pomáhající 
fi rmy i čestné uznání a poděkování.
      Po protažení komunikací 
a chodníků bude potřeba ruční 
dočištění, navíc při opakovaném 
protahování komunikací je 

nahrnován sníh zpět do vjezdů k domkům. Uloženo 
vyžádat si odsouzené či další možné pracovní síly či 
brigádníky. 
15:00 - V rámci sociálního programu mohli postižení 
občané a senioři telefonovat k potřebě odklizení 

sněhu – střechy, vjezdy, vchody do domů. Odpoledne 
byl sociální program rozšířen o odvoz na nákup. 
V obou domech seniorů proběhla akce přistavení 
vozidla hasičů – ford Tranzit a ve dvou „směnách“ 
byli odvezeni a přivezeni senioři na nákup.
      Konstatováno, že DP dostatečně neuklízí 
všechny zastávky, proto odeslána výzva k úklidu 
všech zastávek – zcela chyběl úklid zastávek v ulici 
Bakovská a Žacléřská.
      Stále jezdí nakladač a radlice, malý bagr, multikára, 
traktor.
Zpráva o činnosti radnice podána na odbor krizového 
řízení HMP. 

Středa 13. 1. 2010
9:00 - Při ranním setkání štábu bylo konstatováno, 
že odsouzení nenastoupili do práce. Dopisem bude 
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kontaktován soud se stížností a výzvou k nápravě. 
Nyní nasazeno vlastních 6 lidí či dobrovolníků. 
MČ navštíví náměstek Blažek. V 10 hodin navazuje 

zasedání Bezpečnostní rady. Přítomny i složky 
policie.
     V 10:30 hod při návštěvě nám. Blažka spolu s 
novináři provedena rekapitulace dosavadní činnosti 
radnice  včetně fotodokumentace a výjezdu do terénu 
ve Kbelích. 
     Provedena kontrola úklidu vedlejších tzv. 
okrajových komunikací. Prováděno dočišťování 
komunikací.
17:00 - Na odpoledním setkání štábu diskutována 
potřeba následného odvozu nahromaděného sněhu. 

Typovány lokality pro umístění sněhu. Vznikají první 
námrazy a rampouchy s padajícím sněhem ze střech. 
Zmonitorovány  budovy zejména v majetku MČ a 

kontaktováno Eltodo s žádostí o pomoc s technikou – 
vysokozdvižnou plošinou. Eltodo okamžitě reaguje a 
techniku posílá k dispozici.

Čtvrtek 14. 1. 2010
9:00 - Zapojeno UNC p. Kubát. Rozhodnuto o 
odvozu části překážejících hromad sněhu z nejvíce 
frekventovaných míst do silážní jámy na hřbitov, 
která je v současné době prázdná. 
     Velká technika (pluh a bagr) odstavena. Zapojila se 
i fi rma Ekis. Zapůjčeny nakladače a nákladní auta na 

Velký jarní úklid Prahy
  V období zimní kalamity kbelští baráčníci opět nezklamali a pomohli nám s úklidem nebývalé sněhové 
nadílky. Od 8 března bude probíhat na celém území Prahy jarní úklid s nasazením veškeré techniky 
města i naší. Věříme, že nám pomůžete uklidit i naší městskou část. Stačí zametením prostor ve Vašem 
okolí.

Váš starosta.
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odvoz sněhu. Firmám vysloveno poděkování s tím, 
že pokud by kalamita opět udeřila, chceme, aby byla 
opět k dispozici.
     Zapojeni brigádníci - bezdomovci, vítají vyplacení 
odměny „na ruku“ . 

 

15:00 - Rozhodnuto o postupu a přípravě na případné 
rychlé tání sněhu. Náš SDH má již zkušenosti se 
záplavami v oblasti ulice Košařova a Xaverovská. 
Zaslán dopis obyvatelům obytných domů v ulici 
Košařova o vytvořených opatřeních – vytvořen 
val ze sněhu a připraveny pytle s pískem. V tomto 
směru velmi profesionálně vypomohl HZS hl. m. 
Prahy, který min. 200 ks pytlů s pískem zapůjčil. 
Pokračuje výstraha ohledně rampouchů a padajícího 
sněhu. Vylepeny výstrahy na naše obytné domy, popř. 
zajištěn shoz nebo zamezení vstupu. 

Pátek 15. 1. 2010
9:00 - Brigádníci pokračují v dočišťování. (přehled 

brigádníků v příloze). Shrnutí a rekapitulace v rámci 
jednání Rady. Pokračuje odvoz sněhu na hřbitov, 
monitorování rampouchů. V rámci sociální programu 
nikdo ani na výzvu nežádá o pomoc. Situace již 
nevyžaduje žádná mimořádná opatření. Rozhodnuto 
o předání čestných uznání za pomoc fi rmám Ekis, 
Šíma, Eltodo a také Pragis, Navatyp a Kubát, kteří 
ani neúčtovali žádnou úhradu.

Sobota 16. 1. až středa 20. 1. 2010
Prováděno již jen ruční čištění brigádníky – vzniká 
náledí, odstraňování námraz z komunikačních 
tras. Technika odváží další nahromaděný sníh 
z exponovaných míst (základní škola, hasičská 
zbrojnice, zdr. středisko atp.). Kapacita silážní jámy 
omezena.

Zpracováno ze zápisů Sněhového štábu

M stská ást Praha 19 si Vás tímto dovoluje pozvat na zakon ující akci v rámci projektu ob anského 
sdružení HODNOTY ŽIVOTA a M stské ásti Praha 19 s názvem „Život bez problém “. 

 
NAVŠTIVTE 

kulturn -preventivní pásmo “OCHRANA OSOB A MAJETKU“  
konané 07. 04. 2010 od 17:00 v Lidovém dom  Kbely  

 
Projekt se koná pod záštitou starosty M stské ásti Praha 19 Pavla Ž árského. 

 
Vstup dobrovolný 

Ob erstvení zajišt no 
 

„Možná je ješt  as n co zm nit“ 

Poděkování za pomoc při sněhové kalamitě

Starosta MČ Praha 19 děkuje níže uvedeným fi rmám a všem 
občanům, kteří se podíleli na odklízení sněhu, úklidem ulic 
přilehlých k jejich nemovitostem. Zákon je jedna věc, avšak 
zodpovědnost k udržování si vlastního okolí, je věc druhá.

Dík patří fi rmám : Daniel Šíma, Prominecon Group, Pragis, 
Ekis, Firma Kubát
Pavel Žďárský – starosta MČ Praha 19
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6.  H O C K E Y   P A R T Y

V sobotu 19.12.2009 od 18.00 hodin uspořádal ve sportovním 
klubu na hřišti ve Kbelích oddíl pozemního hokeje Sokola 
Kbely již 6. Hockey party. Na začátek jsem přivítal všechny 
členy a přátele pozemního hokeje ve Kbelích. Po krátkém 

zhodnocení pozemního hokeje v roce 2009 a 
poděkování všem, kteří se zapojili do činnosti 
oddílu, jsem dodatečně předal věcné dary 
mladším dorostencům, kteří získali v roce 
2008 mistrovský titul ČR a byli vyhlášeni 
třetím nejúspěšnějším mládežnickým 

družstvem České obce sokolské. Dary převzali v březnu 2009 
na slavnostním vyhlášení sportovců v Michnově paláci z rukou 
předsedy olympijského výboru pana Jiráska brankář Jiří Zelenka 
a kapitán reprezentace do 16 let Tomáš Vohnický. Program 

pokračoval přivítáním občánků tričkem se jménem a logem 
našeho oddílu Václava Koubka a Matěje Bradáče. Družstvem 
roku 2009 se stalo družstvo přípravky, které ze 32 utkání pouze 
3 prohrálo a obdrželo od společnosti Grays hokejové vybavení 
pro brankáře a sukně pro děvčata.
Dále jsem malou pozorností poděkoval ženám za pomoc při 
organizování 8 turnajů pro družstva přípravek a žáků, vedení 
a organizaci soustředění v Plzni, dopravou a pohostinstvím. 
Následovalo vyhlášení nejlepších pozemkářů Sokola Kbely za 
rok 2009 v kategorii benjamínků (8let) Jan Bradáč, přípravek 
(10let) Vojtěch a Filip Kurzovi, mladší žáci (12let) Pavel Milota, 

starší žáci (14let) Ondřej Pastyřík, mladší dorostenci (16let) Jiří 
Zelenka, starší dorostenci (19let) Lukáš Beníšek a muži Václav 
Podskalský mladší. Trenérkou Sokola Kbely 2009 se stala 
stříbrná olympionička a trenérka přípravek Jana Vudmasková. 

Jmenovaní obdrželi diplom, tričko a pohár pozemkáře a 
trenérky Sokola Kbely 2009. Každý z našich dětí dostal malou 
pozornost a něco na zub. Před pozváním na dorty a rychlý 

špunty jsem popřál veselé vánoce všechno nejlepší do Nového 
roku. Následovala volná zábava z hudbou a tancem 

J.Kačmařík, předseda oddílu

Organizace provozu během rekonstrukce mateřské školy Albrechtická 

• Předpokládaný termín rekonstrukce: 1. duben až 30. 
září 2010.

• Provoz školky v Albrechtické bude ukončen v pátek 26. 
března 2010. Pokud nebudou poskytnuty jiné prostory, 
budou od tohoto data děti z Albrechtické až do otevřené 
zrekonstruované budovy umístěny v mateřské školce 
Letců. Stěhování věcí bude probíhat v pátek 26. března 
2010, případně ještě v sobotu 27. března 2010. 

• Rodiče v době rekonstrukce nahlásí předpokládanou 
docházku a děti, které budou moci zůstat doma, budou 
v období rekonstrukce za dané měsíce osvobozeny od 
placení školkovného.

• Třídy z MŠ Albrechtická budou umístěny přes dobu 
rekonstrukce v přízemí MŠ Letců, protože v přízemí 
se nachází největší prostory (navíc tam děti mají 
k dispozici samostatnou hernu a třídu, tak budou moci 

být dvě třídy spojeny). Bezpečnost většího počtu dětí 
zajistí učitelky, přičemž každá si povede svoji třídu. 
Třetí třída z MŠ Albrechtická získá v budově Letců 
k dispozici tzv. prostřední třídu v prvním patře, která 
nyní slouží jako jídelna a jako kmenová třída se 
v běžném provozu nepoužívá. Děti se budou stravovat 
vždy ve „své“ přidělené třídě. 

• Všichni zaměstnanci MŠ Albrechtická budou 
k dispozici v MŠ Letců.

• Kroužky a plavání budou probíhat dle původního 
harmonogramu.

• Nové děti budou na školní rok 2010/2011 přijaty 
k 1. říjnu 2010. 

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury 
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Uriah Heep je britská rocková skupina, založená roku 1969 
v Birminghamu.

Skupina vznikla v listopadu 1969, když producent Gerry Bron 
pozval klávesistu Kena Henslyho (dříve člen skupin The Gods 
a Toe Fat), aby se připojil ke skupině Spice, která podepsala 
kontrakt u jeho značky Bronze Records. O skupině Uriah Heep 
bylo někdy žertovně hovořeno jako o „The Beach Boys heavy 
metalu, pro jejich melodické písničky a vícehlasé doprovodné 
vokály, ačkoliv jejich hudba je spíše shrnutím různorodých 
stylů jako jsou: progressive rock, hard rock, heavy metal, jazz 
a příležitostně i country. I přes ohromnou popularitu ve Velké 
Británii a kontinentální Evropě, nebyli Uriah Heep nikdy 
schopni prosadit se výraznějším způsobem na Americkém trhu, 
s výjimkou hitů: Easy Livin z alba Demons and Wizards (1972), 
Sweet Loraine z alba The Magician’s Birthday (1972) a Stealin 
z alba Sweet Freedom (1973).
Skupina v 70, letech vydala několik komerčně úspěšných alb, 
včetně Uriah Heep Live (1973), ale jejich obecenstvo se v 80. 
letech změnilo, když se v USA a UK stali v podstatě kultovní 

kapelou, známou jen pro skutečné znalce. Uriah Heep si udrželi 
svůj význam v zemích jako Německo, Holandsko, Japonsko, 
Rusko a na Skandinávském a Balkánském poloostrově, kde 
stále vystupují na vyprodaných stadionech.

Členové skupiny Uriah Heep 2007 - dosud  
    * Bernie Shaw – zpěv
    * Mick Box – kytara
    * Phil Lanzon –klávesy
    * Trevor Bolder – baskytara
    * Russell Gilbrook – bicí 

Zdroj: Wikipedie

Dne 2.12.2009
vystoupila 

legendární britská rocková skupina 

Uriah Help
v lidovém domě ve Kbelích
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Strážníci pomáhali během sněhové kalamity

Obrovskou zásluhu na dobrém zvládnutí nečekané zimní 
sněhové kalamity v Praze 19 mají pražští městští strážníci. 
Pomáhali odhrabovat zapadané přechody a řešili zapadaná 
vozidla. Hlídali také nebezpečné úseky, kde hrozilo, že 

na chodce nebo zaparkovaná vozidla spadne ze střechy 
nebezpečná a těžká sněhová čepice nebo rampouchy.

„Pomáhat jsme poslali ty, kteří nebyli v přímém výkonu služby, 
aby se neoslabily pravidelné hlídky. Takže sníh uklízeli ředitelé, 
náměstci, techničtí pracovníci nebo přestupkáři,“ informoval 
obvodní ředitel Městské policie v Praze 9 Vlastimil Olič
Každé ráno se podle něj vytvořily tří až čtyřčlenné pracovní 

skupiny, které dostaly na starosti určitý úsek ulice a pustily 
se například do čištění přechodů, aby mohli chodci bezpečně 
přecházet.  Strážníci ale neodhrabovali jen sníh, pomáhali také 
s odstraňováním bílé nadílky na chodnících, křižovatkách nebo 
například v okolí škol. 
„Městští policisté byli rádi, že mohou prokázat svou prospěšnost 
občanům i mimo jejich běžné úkoly.  Do akce se zapojily stovky 
našich lidí. “ konstatoval náměstek pražského primátora Rudolf 
Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v hlavním městě 
spadá.
V okrajových částech metropole zase strážníci podle mluvčí 
městské policie Jany Přikrylové bojovali se závějemi.  Olič 
upřesnil, že se závějemi se potýkali hlavně na silnicích druhých, 
třetích tříd v okrajových částech Letňan, Kbel a Satalic. 
Strážníci ale neřešili jen problémy s nadbytkem sněhu. Městští 
policisté přijali i stížnost, že se jedna z hlídek městských 
policistů nevěnuje svým povinnostem a fotí se sněhulákem v 
parku Podvinní. Nakonec se podle Vlastimila Oliče ukázalo, 
že nařčení strážníci sněhuláka fotografovali proto, že měl 
vymodelované poprsí a podle jedné z obyvatelky městské části 
tak ohrožoval mravní výchovu dětí. „Strážníci problém vyřešili, 
vulgární vylepšení odstranili a sněhuláka vyfotili. Rozhodně to 
nebylo tak, že by si hlídka krátila v parku dlouhou chvíli,“ uvedl 
ředitel.

(teg)

Nová světelná křižovatka

Od roku 2005 naše městská část „bojovala“ s odborem 
městského investora MHMP o zařazení stavby Světelná 

signalizace křižovatky Semilská – Toužimská do seznamu 
investičních akcí. Každý rok docházelo na této křižovatce 
k několika dopravním nehodám s poměrně vysokými škodami 
včetně zranění účastníků nehod. Ústav dopravního inženýrství 
dělal průzkumy nehodovosti a výsledkem bylo, že křižovatka je 
dopravně málo zatížená a fi nanční náklady na osazení světelné 
signalizace jsou nerentabilní. Bylo nutno ze strany městské části 
přistoupit k opatřením pro alespoň částečné snížení nehodovosti 
na této křižovatce. Byly instalovány velkoplošné dopravní 

značky upozorňující na nebezpečnou křižovatku, byly osazeny 
dopravní značky ve větším formátu se žlutým podkladem, na 
vozovky byly nastříkány optické zpomalovací brzdy. I přes 
tyto opatření stále docházelo k dopravním nehodám. S každým 
rokem intenzita dopravy na této křižovatce vzrůstala. Až v roce 
2009 došlo ke zlomovému okamžiku ze strany MHMP díky akci 
Pražské křižovatky. Město uvolnilo značné fi nanční prostředky 
na osazení křižovatek novou světelnou signalizací na území 
hlavního města Prahy. A tak díky této iniciativě města a „boji“ 
městské části byly přiděleny fi nanční prostředky na realizaci 
této stavení akce. Byla zpracována projektová dokumentace, 
vyřízeno stavební povolení a vybrán zhotovitel. 12.11.2009 
bylo předáno staveniště a práce byly zahájeny 18.11.2009. 
Výhodou bylo, že v rámci rekonstrukce povrchů křižovatky 
byly uloženy chráničky pro budoucí kabeláž SSZ a nebylo tedy 
nutné zasahovat do povrchů vozovky a omezit tak provoz na 
této rušné křižovatce. V současné době je veškerá technologie 
SSZ hotová. Je nutné vyznačit nové vodorovné značení, což 
v současných klimatických podmínkách není možné. Jakmile 
bude hotové dopravní značení, bude spuštěn měsíční zkušební 
provoz a po jeho vyhodnocení proběhne kolaudační řízení a 
SSZ bude předána provozovateli TSK. Věříme, že nová světelná 
signalizace na této zatížené křižovatce přispěje ke zvýšení 
bezpečnosti provozu a omezí nehodovost na co nejmenší míru. 

OŽPD – Bílek
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S druháčky, s paní učitelkou a s rodiči – 3. část

S druháčky, s paní učitelkou a s rodiči – 3. část
Loňský prosinec a první týden letošního roku nám přinesly další 
dva společné bezvadné zážitky – předvánoční raníček a horskou 
expedici Severní vítr´10. Obě události jsme prožili v klasické 
sestavě, jak napovídá název povídání a jak dokládají fotografi e 
a videa na našem třídním webu http://1b.skola-kbely.cz.

Předvánoční raníček
Podobně jako loni se po první adventní neděli rozsvítila a 
rozvoněla ve třídě 2.B kbelské základní školy nádherná jedlička. 
Čekání na Ježíška mohlo začít. Tentokrát si pro svou nadílku 
Ježíšek vybral poměrně netradiční dobu a místo, a sice první 

vyučovací hodinu v úterý 15. prosince 2009 ve třídě 2.B. Na 
školních lavicích se místo sešitů a penálů usadily krabičky 
s vánočním cukrovím a výborné jednohubky, na katedře 
dominovaly tři dvoulitrové termosky se třemi druhy kávy. 
Časově jsme byli omezeni historicky danou délkou vyučovací 
hodiny, tedy pětačtyřiceti minutami, čímž se stal program raníčku 
dosti našlapaným: zpívání u klavíru, ochutnávání dobrůtek a 
rozbalování dárků. Jenom na okraj dodáváme, že se nadělovalo 
místo hodiny tělocviku. V době, kdy se připravovala expedice 
Severní vítr´10, byla jako její hymna vybrána písnička stejného 
názvu pánů Svěráka a Uhlíře. Paní učitelka vstřícně zareagovala 
na prosbu, zda-li by se tuto písničku školáci nenaučili v hodině 
hudební výchovy. To, jak bezvadně se ji naučili, jsme premiérově 
vyslechli právě při raníčku … počítej lásko má s tím …

Expedice Severní vítr´10
Doposud byly naše společné akce několikaminutové, 
několikahodinové, maximálně víkendové. Expedice trvala čtyři 
dny … a v modravé dáli se leskne a třpytí můj sen ... Polárníci 
se shromáždili ve středu 6. ledna t.r. krátce před třetí hodinou 
odpolední před školou. Psí spřežení nebylo zcela záměrně 
zapřažené, naopak byl přistaven dvounápravový luxusní autobus. 
Jako hlavní výškový tábor – základna – byl vybrán horský hotel 
Stráž (Končiny 54, 51243 Jablonec nad Jizerou, http://www.
hotelstraz.cz, 50°42 58  S, 15°27 07  V, 718m. n. m.). Při 
plánování přesunu na základnu jsme mysleli na skutečnost, že 
v zimním období není kolem ní prostor pro otáčecí manévry 
autobusu. Proto byl přesun autobusem organizován do prvního 
výškového tábora umístěného na náměstí Jablonce nad Jizerou. 
Zde proběhla překládka desítky zavazadel včetně létajících 
prkének z autobusu do brutálního Nissanu pana Červenky, který 

je domácím hotelu Stráž. I vydala se výprava stoupati k hotelu 
… jdu s děravou patou …Na základnu dorazili všichni dle 
časového plánu, který počítal s večeří v 19h. Počasí následujících 
čtyř dnů poctivě kopírovalo předpověď počasí, proto jsme 
se mohli prohánět na létajících prkénkách vždy od deseti do 
třinácti (určeno dle denního režimu expedice) na sjezdovce 
v Dolní Rokytnici. Druháčci byly na svahu soběstační a se 
svým dospěláckým doprovodem se potkávali v občerstvovací 
stanici u horké čokolády, teplého čaje a svařeného vína. Po 
fantastických obědech, které se podávaly na základně ve dvě 
hodiny, se nám (dospělým, samozřejmě) nechtělo vstávat od 
stolů. Tak jsme nevstávali, zůstali jsme sedět, popíjeli jsme a 
povídali a povídali, zatímco děťátka se proháněla po patrech a 
po pokojích. Aby nám večer pěkně spinkala, vydávali jsme se 
ve čtyři hodiny prozkoumávat okolí hotelu ... kraj pod sněhem 
mlčí, tam stopy jsou vlčí … První byla na řadě Vyhlídka, podle 
ukazatele vzdálená cca 500m. Bohužel dobyta nebyla, protože 
v „malém“ počtu cca 40 polárníků si nikdo nevšiml zřetelně 
umístěné turistické značky na stromě udávající směr na 
vrchol. Odměnou za statečnost nám byla světelná show, kterou 
vykouzlili polárníci z našich řad. Na další rekognoskaci terénu 
nebyl  (naštěstí) čas, protože bylo na řadě závodění na lopatách 
(ne na odklízení sněhu, nýbrž na ježdění). Závod byl organizačně 
výborně zajištěn a nasazení závodníků bylo jaksepatří. Objevily 
se i slzy a úvahy o výměně fyzioterapeuta či dokonce trenéra, 
nicméně medailový ceremoniál o den později všechny černé 
myšlenky odehnal. Vrcholem polárních expedic bývají často 
špičky kopečků ve výšce osmi tisíc metrů nad mořem … severní 
vítr je krutý … Vrcholem naší expedice bylo třetí patro hotelu, 
jmenovitě klubovna s hudební a světelnou aparaturou, kde 
proběhl v sobotu večer medailový ceremoniál. Zazpívali jsme 
si Severní vítr, polárníci a závodníci v jednom obdrželi medaile, 
diplomy, odměny … sen o zlaté hroudě … a pak začala diskotéka, 
řádili  jsme až do deseti! V neděli jsme zase lyžovali a lopatovali, 

zase jsme si dali vynikající oběd a po třetí hodině jsme opustili 
základnu ve stejném počtu, v jakém jsme ji dobyli. V Jablonci na 
nás čekal autobus, který nás bezpečně dopravil do Prahy. Sami 
sobě jsme si poděkovali při medailovém ceremoniálu. Další 
velký dík patří paní ředitelce kbelské školy, Janě Kocmanové, 
za její podporu a za uvolnění žáčků 2.B z výuky. Velký dík patří 
i rodině Červenkových z hotelu Stráž, která svoji ochotou a 
vstřícnosti umocnila ojedinělé zážitky z naší expedice … a nad 
hlavou polární zář…

bvh
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Ať po nás něco dobrého zůstane

Po několika letech s minimem sněhu se zejména ve Kbelích 
příroda skutečně vyřádila. Jako kdyby chtěla dokázat, 
jaké nesmyslnosti páni poslanci parlamentu bez domyšlení 
důsledků dovedli vymyslet. I když dříve některé organizace i 
občané sníh také moc neodklízeli, nyní mají důvod. Přece již za 
dřívějšího mocnářství, Rakouska – Uherska v dřívějším století, 
tato povinnost existovala a nikdo ani ve snu nepřemýšlel o tom, 
že by tomu bylo jinak. Tak bylo nejen  za 1. republiky, ale i  za 
předchozího režimu. 
A nyní? Zejména obce zápasící s rozpočtem jsou nyní bity. 
Důsledek – za peníze, které musí platit obce za uklizení sněhu, 
ve svém závěru  stejně zaplatí  občané. Většinou na úkor akcí, 
které si dříve obce naplánovaly. Protože nejsou peníze ani 
lidé na sníh, musí obce řešit  kritické situace např. pojistkami 
proti úrazům, přestože majitelé nemovitostí většinou byli 
pojištěni. Zákon však určuje nyní správce chodníku, t.j obec. 
Navíc jev mnohem nebezpečnější – padající led z domů, nikdo 
nedořešil. To je pro změnu problém majitele domu, ať je 
soukromníkem nebo jiným subjektem. A v této situaci  se  přece 
jen najdou občané,  kteří stejně jako dříve poctivě chodníky 
uklízí a usnadňují ostatním  situaci. Obec s takovýmto náhlým 
přílivem sněhu nemůže okamžitě nic dořešit, což si každý musí 
uvědomit. Proto je nutné těmto občanům poděkovat, zrovna 
tak i pracovníkům, kteří se na odstranění této kalamity podíleli, 
stejně tak i dopravcům, kteří zapůjčovali svou techniku. Nutno 
poznamenat, že většinou zadarmo, protože si uvědomili, že jsou 
Kbeláci. K dovršení smůly havaroval i traktůrek, takže vedení 
naší obce odstraňovalo sněhovou nadílku s vypětím všech sil. 

Těm, kteří by chtěli moc hartusit, doporučuji vnitřní Prahu 
porovnat se situací Kbel. Nadávat a prskat  nám jde přece vždy 
nejlépe? A v porovnání s dřívější dobou? Zaplivaná vesnice 
s velkým počtem hospod, uježděné cesty se zbytky cihel a 
dalších stavebnin, kterými se bez vysokých bot v období 
plískanic člověk nepřebrodil. Na ženy, které šly do tanečních 
nebo plesů, „Pražáci“ pohlíželi s údivem a prohlíželi si jejich 
výstroj, zejména zablácené boty. Koukali na ně jako na  exoty. 
Plyn, kanalizace, vodovod, nevypadávající el. proud, chodníky a 
pořádné silnice, to byla pouze hudba velmi daleké budoucnosti. 
Čtvrtě rodinných domků nebyly pro smradlavý, štiplavý kouř 
ani vidět. Takový byl obraz  Kbel (již dokonce čtvrtě Prahy) 
ještě na konci 20. století – před cca 35 lety. 
Pro ty, kteří to zažili, dnešek představuje splnění  krásného snu 
včetně budovaného parku. A za tím byla  pouze parta nadšenců, 
pracovníků úřadu včetně starosty a jeho zástupce. Ale kdo si to 
přizná? Vždyť přece žijeme v 21. století, tak co? Státe, starej 
se! Podívejme se ale  po republice, kolik obcí  v poslední době 
takhle z ničeho vyrostlo? I nová hasičárna vysoce splňující 
parametry a zrekonstruovaná škola i školky, komunikace a další, 
včetně moderní výstavby. Kbely za poslední roky díky  těmto 
investicím vyrostly a ti, kteří se o to zasloužili, se rozhodně 
nemají za co stydět! Proto jsou mezi některými obcemi tak velké 
rozdíly. A takovýmto patří náš obdiv za to, co vše dokázali. A 
nejenom pouze vnější vzhled obce. Po nedávné přestavbě 
„Lidového domu„, vystavěného krátce po I. světové válce, se 
stal nyní kulturák pojmem, a to nejen  na celé devítce. Moderní 
aparatury, kdy není zapotřebí dovážet auty techniku pro 
účinkující, včetně veškerého dostupného vybavení a krásného 
a moderního prostředí. Opět nadšenci – JUDr. Nykles a paní 
Egrtová, kteří jsou duší všech kulturních projektů i dětských 
pořadů včetně propagace a pomoci při zajišťování. Paní 
Novotná z knihovny obstarává besedy s literáty a výtvarníky. 
Nyní nově Bc. Hrubčík rozvíjí besedy na bezpečnostní 
tématiku či nebezpečí návykových látek. Ani v tomto Kbely 
nezahálí, jen škoda, že by měly být lidmi více využívány. 
Myslím, že všichni se budeme těšit na jarní období – na 
krásné procházky  lesoparkem  a přilehlým parkem, spojenými 
tunelem. Vzpomene si někdo ještě na boje se zahrádkáři, kteří 
byli svými chátrajícími boudami vředem obce? Jen je škoda, že 
se odstěhovali se vším haraburdím jen o čtvrť dále, k obrovské 
nelibosti sousedů. Na konec proto nelze zapomenout na 
perličku (či spíše perlu) Kbel – kbelský park. O ten se zasloužil 
Ing. Olmr, který „vyhamounil“ peníze z fondu EU (a nebylo 
to málo). Při jeho realizaci pomáhal i Ing. Lípa a pracovníci 
odboru životního prostředí. Z parku se mohou těšit všichni, od 
maminek  s dětmi  až  po seniory. Však bylo co závidět, při  
kbelském jarmarku přišli lidé i z širokého okolí. Při stručném 
výpočtu nemůžeme ani zapomenout, že po dobudování dalšího 
náměstíčka se občané konečně dočkali i nového  moderního 
obchodu z řetězce Billa. Tento článek není oslavou jedinců nebo 
obce. Taktéž nemůže obsáhnut další jednotlivce podílející se na 
životě Kbel. Článek je pouze  prosté konstatování skutečnosti o 
rozdílu mezi  několika málo lety, který může vytvořit několik 
jedinců, ač to rozhodně nebyla žádná jejich povinnost. Jen cítili, 
že by chtěli něco  pro své  kbeláky udělat a že pracují dle svého 
vzoru – starosty. Ten nasadil bezprostředně po svém nástupu 
vysokou laťku a dokázal své předsevzetí splnit, i když jsme si 
tenkrát mysleli, že žije v „v oblacích“. Za to, co dokázal, jsme 

  Opravy a prodej po íta  
 

    Máte problémy s po íta em, nevíte si rady 
    s novým programem nebo si chcete koupit 
          nový po íta  a nevíte co si vybrat? 
  Volejte kdykoli i b hem víkendu, p ijedu a             

poradím co nejd íve. 
   

Nabízím: 
 -Kompletní servis po íta  a notebook  
 -Vým nu a prodej veškerých PC komponent  
 -Sestavení PC dle vašich požadavk  
 -Kompletní instalaci vašeho PC  
 -Návrh a instalace PC sítí (LAN, WI-FI) 
 -Poradenství s PC programy, ovládáním PC 

-Prodej repasovaných PC 
   -V tšina oprav do 48 hodin 

Neú tuji žádné cestovné! 
 

  Opravy možno p ímo u vás doma, nebo na díln .  
 

Telefonní íslo: 603 467 654 
E-mail : msservis@seznam.cz 
Adresa : Praha 9 akovice, Ostravická 204 
I O : 71515259    
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Hodnotíme rok 2009 ve Farní charitě Neratovice

Skončily svátky vánoční a jsou první dny roku 2010. Chtěli 
bychom se ohlédnout za rokem předešlým a zhodnotit, 
co všechno se v tomto roce událo v činnosti Farní charity 
Neratovice. Naše organizace zabezpečuje zdravotní i sociální 
služby již 18 let v 15 místech po celém Středočeském kraji a 
v městských částech Prahy 8 a 9. Na území Městské části Praha 
19 poskytujeme občanům naše služby již od roku 2005. Naši 
zaměstnanci v roce 2009 obsloužili na Praze 19 více než 500 
klientů a vykonali u nich přes 4 500 návštěv. Zdravotní sestřičky 
navštěvovaly pacienty v jejich domovech, na základě indikace 
praktického lékaře chodily píchat injekce, odebírat krev, 
převazovat rány, ale poskytovaly i komplexní péči a terénní 
hospicovou péči u pacientů, kteří chtějí co nejdéle ve své nemoci 
zůstat se svými blízkými. Naše sestřičky tuto práci dělají celým 
svým srdcem a proto jim zdraví a životy „svých“ pacientů nejsou 
lhostejné. Pečovatelky svým klientům zabezpečovaly nákupy, 
úklidy, osobní hygienu, zajistily teplou stravu nebo jim třeba 
jen dělaly společnost, popovídaly si s nimi, vyslechly jejich 
trápení a pomohly dobrou radou nebo pohlazením.  Mnohdy je 
tato práce velmi vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky. 
Proto i my si svých zaměstnanců velice vážíme a i touto cestou 
bychom jim chtěli za jejich práci poděkovat. Od ledna roku 
2010 rozšiřujeme naše služby. Na území městské části Prahy 19 
můžeme nabídnout odvoz naším novým 5-ti místným osobním 
automobilem Fiat Doblo k lékaři či na úřady. Věříme, že o tuto 
novou službu bude mezi kbelskými klienty zájem. Zakoupení 
tohoto automobilu právě pro Kbely bylo reakcí na požadavky 

místních obyvatel. Naše organizace však nezabezpečuje klienty 
jen po stránce zdravotní či sociální, ale snažíme se jim zpříjemnit 
život i jinak. V loňském roce se nám podařilo zorganizovat 
několik společných akcí na jednotlivých střediscích – pálení 
čarodějnic, Májová veselice, Mikulášská besídka, Vánoční 
posezení. Účastnili jsme se výstav v Lysé nad Labem – „Senior 
handicap“, kde naši klienti získali ocenění v soutěži „ Šikovné 
ruce našich seniorů“, dále pak výstavy ve Středočeském kraji a 
dalších. Již tradicí se stal Charitní ples a Společné setkání klientů 
a přátel Farní charity Neratovice, na kterých se setkávají klienti 
ze všech středisek, kde naše organizace působí. V loňském roce 
se jich sešlo více, než 150, z toho ze Kbel přijelo asi 20 seniorů. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat radě a zastupitelům městské 
části Prahy 19 za podporu naší práce a za poskytnutí fi nančních 
prostředků z grantů na sociální služby, protože bez jejich pomoci 
bychom nemohli tyto služby vykonávat na vysoké profesionální 
úrovni. Myslíme si, že loňský rok byl v činnosti Farní charity 
Neratovice úspěšný. I v roce 2010 se budeme snažit poskytovat 
co nejkvalitnější a profesionální služby, aby klienti byli v péči 
zaměstnanců Farní charity Neratovice spokojeni. 

Mgr. Dana Jarešová - manažerka kvality soc. věcí 
Eliška Maršíková - manažerka kvality zdrav. péče 

Farní charita Neratovice

Speciální byty pro zdravotně postižené

/Zpráva z 2. jednání Rady hl. m. Prahy 19. 1. 2010 /

Rada hlavního města Prahy na svém dnešním zasedání 
schválila pronájem 27 stavebně upravených bytů pro 
zdravotně postižené občany a 13 bytů pro občany, kteří se 
ocitli ve zvláště tíživé sociální situaci. Kromě toho radní 
odsouhlasili prodloužení doby nájmu u 86 bytů pronajatých 
ze zdravotních a  sociálních důvodů. 

„Lidé, kteří se ocitnou ve zvláště těžké životní situaci nebo 
potřebují bydlení se stavebními úpravami, by se měli na prvním 
místě obrátit na městskou část podle místa svého trvalého 
bydliště. Hlavní město plní úlohu jakési druhé instance, to 
znamená, že zasahuje tehdy, když například poskytnutí vhodného 
bytu pro vozíčkáře či pro nevidomého není v možnostech 
příslušné městské části,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví 
Milan Pešák, který návrh na pronájmy bytů pro zdravotně 
postižené podával v zastoupení radního Jiřího Janečka. „Hlavní 
město v těchto případech spolupracuje s městskými částmi a 
s dalšími organizacemi v sociální oblasti. Jednotlivé případy 
projednává zvláštní pracovní skupina magistrátu, která dává 
následně doporučení Radě hlavního města Prahy,“ řekl dále 
radní Pešák.

Pracovní skupina MHMP doporučuje zejména žadatele 
s trvalým pobytem v Praze. „V tomto případě jsme udělali 
pouze dvě výjimky, jsou to mimopražští žadatelé, kteří jsou na 
Prahu vázáni pracovně, nebo z důvodu školy a rekvalifi kace, 
které nejsou jinde dostupné. Pan Michal, nevidomý, z Kostelce 
nad Ohří,  je v Praze zaměstnán v košíkářské dílně v Pobytovém 
rehabilitačním a rekvalifi kačním středisku pro nevidomé na 
Dědině. Druhým případem je desetiletá Milena, hluchoněmá. 
Doposud ji rodiče každý týden vozili z okresu Hradec Králové 
do Prahy do speciální školy. Pětidenní odloučení od rodičů 
však velmi negativně ovlivňuje vývoj dítěte,“ popsal konkrétní 
případy Pešák.

„Žádosti o pronájem a prodloužení pronájmu bytu ze sociálních 
důvodů se k nám dostávají od lidí, kteří často již nemají jinou 
možnost, jak řešit svoji zoufalou životní situaci. Velké procento 
je od matek – samoživitelek, nebo rodin, které jsou v současné 
době umístěny v azylových domech. Jsou i případy náhle 
ovdovělých žen, které se ocitly zcela bez prostředků, takže si 
nemohou dovolit platit tržní nájemné a podobné životní příběhy,“ 
řekl radní Pešák s tím, že město pochopitelně nemá bytů nazbyt 
a u všech žadatelů důsledně kontroluje jejich situaci, aby se 
dostalo na skutečně potřebné. 

vděčni. A nám ostatním, kteří se pouze drželi vozu? Máme 
povinnost minimálně ponechat obec alespoň v takém stavu, 
v jakém jsme ji obdrželi! Ale můžeme se také přidat, uvažujme o 

tom! Kbely za to stojí. 
Ing. Menšík
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Kulturně kritický koutek

Vážení Kbeláci
svátky jsou úspěšně za námi a před námi je celý nový rok 2010! 
Přeji všem, aby tento rok byl ještě lepší a úspěšnější, než ten 
minulý. Již začátek tohoto roku si můžete zpříjemnit nějakým 
kulturním zážitkem. Několik málo tipů Vám právě nabízím:

Sherlock Holmes (Guy Ritchie)     
  
Literární postava soukromého detektiva z povídek a románů 

Arthura Conana 
Doyla, jehož případy 
se odehrávají od druhé 
poloviny 19. století 
do počátku 20. století. 
Později ožil ještě 
mnohokrát v dílech 
jiných autorů na papíře, 
fi lmovém plátně, v 
rozhlase, v televizi 
i na počítačových 
m o n i t o r e c h . 
Neopomenutelný je 
samozřejmě přítel a 

spolupracovník doktor John Watson. Holmesovou největší 
zálibou bylo kouření dýmky a hra na housle. Dalšími atributy 
byly lupa, kostkovaná čepice a chemické pokusy. Nyní jeho 
postava znovu ožívá na fi lmovém plátně, kdy ho moderní pojetí 
líčí jako drsného hrdinu namísto sucharského intelektuála. Režie 
se chopil exmanžel Madonny Guy Ritchie a v hlavních rolí se 
představí Robert Downey Jr., Jude Law a Rachel McAdams. 
Určitě si novodobého sexy Sherlocka nenechte ujít! ☺ Premiéru 
má v českých kinech 14. ledna.

Škola noci (P. C. Castová)      

 
Když Sága 
S t m í v á n í 
rozpoutala mezi 
a m e r i c k ý m i 
teenagery upíří 
šílenství, objevilo 
se hned několik 
knižních sérií, které 
se tento úspěch 
snažily napodobit. 
Prosadilo se 
však jen několik 
vyvolených a v 
jejich čele dodnes 
stojí Škola noci. 
Jeho hlavní hrdinka 
Zoey je obyčejná 
šestnáctiletá holka 
z předměstí a její 

největší problém zdánlivě představuje písemka z geometrie, ale 
ve skutečnosti to zas tak růžové není. Nedávno se totiž rozešla s 
klukem, matka si vzala otravného pokrytce a nejlepší kamarádka 
už taky není, co bývala. Když ji označí upírský stopař a Zoey 
se začne měnit v opovrhované krvelačné monstrum, je to pro 
ni vlastně vysvobození. Škola noci, internátní ústav pro upíří 
mláďata, se navíc ukáže jako fantastické místo. Jak se její osud 
bude vyvíjet dál, to je zatím ve hvězdách, stejně jako osud 
plánované fi lmové adaptace, jež má údajně mít premiéru někdy 
v příštích dvou letech. Série je každopádně stále temnější, 
krvavější a dospělejší, takže je na co se těšit…

Barbora Andělová
referent OŽPD

Rekapitulace roku 2009 

Pojďme si zopakovat, co nám přinesl loňský rok a jaký vlastně 
byl.
Hodně štěstí a úspěchů v roce 2010! ☺

Leden 2009
ČR 
– Započali jsme předsednictví EU. Vystřídali jsme Francii a 
stálo nás to 3,2 miliardy.
- V den narození své dcery zemřel ve věku 71 let architekt Jan 
Kaplický.
Svět
 – Barack Obama složil inaugurační přísahu a stal se 44. 
prezidentem USA.

- Rusko úplně zastavilo dodávky plynu nejen do České 
republiky.

- Na Slovensku začali platit eurem.
Únor 2009
ČR – Poslanecká sněmovna schválila Lisabonskou smlouvu.

- Ve věku 59 let zemřel bubeník skupiny Katapult Karel 
Jahn.

- Českou Miss 2009 se stala Iveta Lutovská z Třeboně.
Svět -  Oscar za nejlepší fi lm získal Milionář z chatrče.

- Írán vypustil do vesmíru svůj 1. satelit, prý pro 
telekomunikační a vědecké účely.

- Vatikán nařídil britskému biskupovi R. Williamsonovi, 
aby se omluvil za výroky, ve kterých popřel holocaust 
tvrzením, že plynové komory neexistovaly.

Březen 2009
ČR – Nejvyšší soud rozhodl, že chrám sv. Víta na Pražském 
hradě patří státu.

- Vláda Mirka Topolánka padla po vyslovení nedůvěry 
Sněmovnou z iniciativy ČSSD.

- V sedmdesáti letech zemřel herec a dabér Miroslav 
Moravec.

Svět – V Mexiku vypukla nákaza prasečí chřipky a rozšířila se 
do celého světa.

 - V Rakousku začal soud s Josefem Fritzlem – 24let 
věznil a týral svou dceru Elisabeth.

           - Student v německém Winnendenu ve škole zastřelil 15 
lidí a poté spáchal sebevraždu.

Duben 2009
ČR – Summit EU-USA v Praze za přítomnosti amerického 
prezidenta Baracka Obamy.

- Novým premiérem vlády se stal Jan Fischer.
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- V Praze koncertovala rocková „babička“ Tina Turner.
Svět – Chorvatsko a Albánie se staly členem NATO, Albánie 
podala přihlášku do EU.

- Americký deník The New York Times dostal pět 
Pulitzerových cen.

Květen 2009
ČR – Poprvé se u nás vyskytl případ nákazy prasečí chřipky.

- V 76-ti letech zemřel zpěvák Waldemar Matuška, 
rozloučení proběhlo na Žofíně. 

- Topolánkova vláda v demisi rozhodla o zvýšení mezd ve 
veřejném sektoru o 3,5%.

Svět – Švédsko se stalo sedmou zemí světa, která legalizovala 
stejnopohlavní manželství.

- Horst Köhler byl znovuzvolený německým 
prezidentem.

- Zemřela poslední žijící trosečnice z Titanicu – Milvina 
Dean

Červen 2009
ČR – Prahou prošel průvod 7000 středoškoláků, kteří žádali 
odklad státních maturit.
       - K volbám do Evropského parlamentu přišlo 28% lidí, kteří 
vybrali 22 europoslanců.
Svět – Americká popový král Michael Jackson zemřel ve věku 
50 let na zástavu srdce.

 - Let Air France z Ria de Janeiro do Paříže s 228 osob na 
palubě se zřítil nad Atlantikem

Červenec 2009
ČR – Prezident Klaus vyhlásil říjnové termíny předčasných 
voleb.
       - Kanada oznámila, že pro vysoký počet žadatelů o azyl 
znovu zavádí vízovou povinnost
Svět – Švédsko se ujalo na dalších 6 měsíců předsednictví EU.
        - Roger Federer vyhrál pošesté Wimbledon a stal se 
nejúspěšnějším tenistou všech dob.

Srpen 2009
ČR – Bankovní rada České národní banky snížila úrokové sazby 
na historické minimum.
       - Na pražském Chodově se uskutečnil koncert popové 
královny Madonny.
Svět – Slovenská letecká společnost Sky Europe zastavila své 
lety a vyhlásila konkurz.
         - Usain Bolt se stal mistrem světa v běhu na 200m a zlepšil 
světový rekord na 19,19s.
Září 2009

ČR – Ústavní soud odložil na žádost Miloše Melčáka předčasné 
volby do Sněmovny.

- Ústavní soud schválil novelu Ústavy.
- Papež Benedikt XVI. Zahájil třídenní návštěvu České 

republiky.
Svět – Ve věku 57 let zemřel na rakovinu americký herec Patrick 
Swayze.

- Německý prezident Horst Köhler ratifi koval 
lisabonskou smlouvu v Německu.

Říjen 2009
ČR – Na summitu Evropské rady v Bruselu jsme získali výjimku 
z listiny základních práv EU
       - Byl potvrzen 1. případ úmrtí na prasečí chřipku u nás.
       - 119. ročník Velké pardubické vyhrál pošesté 56 letý žokej 
Josef Váňa na koni Tlumen.
Svět – Nobelovu cenu za mír získal americký prezident Barack 
Obama.
        - Irsko v referendu napodruhé schválilo Lisabonskou 
smlouvu.
Listopad 2009
ČR – Proběhly oslavy 20. výročí událostí listopadu 1989 a 
následné sametové revoluce.
       - Prezident Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu.
       - Štefan Füle se stal členem Evropské komise, stal se 
komisařem pro rozšiřování Unie. 
Svět – V Berlíně se konaly oslavy k 20. výročí pádu berlínské 
zdi.

 - Bruselský Summit EU rozhodl, že prvním prezidentem 
EU bude belgický premiér       
    Herman Van Rompuy.

Prosinec 2009
ČR – V platnost vstoupila Lisabonská smlouva
       - Výhercem soutěže Česko Slovenská Superstar se stal 
Martin Chodúr.
       - Ve věku 71 let zemřela herečka Milena Dvorská.
Svět – Prezident Obama oznámil, že zvýší počet vojáků 
v Afghánistánu o 30 000.
        - Formule 1 Mercedes oznámila, že za ni bude v roce 2010 
závodit Michael Schumacher
        - Srbsko podalo přihlášku do EU.
Ať je příští rok o mnoho lepší a bezstarostnější všem přeje
                                                                                                                                                       
Barbora Andělová                                                                                                                referent 
OŽPD

Informace o termínu zápisů do kbelských MŠ na školní rok 2010/2011

Dovolujeme si informovat občany Kbel o nadcházejících 
zápisech k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve 
Kbelích, které se budou konat v termínech: 

- středa 10. března 2010 od 13,00 hod. do 17,00 hod.
- čtvrtek 11. března 2010 od 13,00 hod. do 16,00 hod.

Zápisy budou probíhat v obou budovách MŠ současně, tzn. 
že rodiče budoucích školáčků mohou přivést své ratolesti 
k zápisům na adresy: 

- MŠ Letců 731, 197 00 Praha 9 – Kbely, tel.: 
286 852 013 

- MŠ Albrechtická 598, 197 00 Praha 9 – Kbely, tel. 
286 851 116.

Pro úplnost uvádíme rovněž schválená kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010:
1. děti předškolního věku s trvalým bydlištěm ve Kbelích;
2. děti od 3 let s trvalým bydlištěm ve Kbelích s celodenní 

docházkou; 
3. děti od 3 let rodičů pracujících ve Kbelích; 
4. ostatní děti od 3 let.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu 
důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. 

Monika Ulrichová, DiS. 
Úsek školství, kultury a personální
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Pes a přestupkový zákon
Pes a přestupkový zákon1

Psi, pejsci, hafani. Neuběhne den, abyste nějakého nepotkali. Možná dokonce nějakého máte doma. A jaká je s ním dřina. Jako 
s dítětem. Chtějí péči, lásku, trpělivost, ale jsou to vaše zlatíčka. Jenže chápou to takto i vaši sousedé? Není pro ně váš psí miláček 
noční můrou, bestií a baskervilem? Třeba pro tu hroznou sousedku odvedle, která si věčně na něco stěžuje, nebo pro toho nevrlého 
důchodce seshora, co se dívá z okna, zda sbíráte exkrementy po hafíkovi do pytlíčku? Co je jim do toho? Kdo jim dal právo stále něco 
po vás a Rexíkovi chtít? Co je vlastně zákonná povinnost a co už jen jejich rozmar? Na to bych se rád blíže zaměřil právě v tomto 
textu, tedy na problematiku psů v souvislosti s přestupkovým zákonem. 
Začněme od obecné deklarace a tou je prohlášení, že pes je věc2 a vy jste její majitelé, vlastníci. A jak říká Listina základních práv a 
svobod, VLASTNICTVÍ ZAVAZUJE3, což je hlavní myšlenka, kterou by měl mít zodpovědný páníček na paměti. 
Nejčastěji je to vidět třeba na veřejném pořádku, kdy v přestupkovém zákoně je tento upraven v § 47. Zde pod písmem d) nalezneme 
skutkovou podstatu, která určuje, že přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství. Samozřejmě to neznamená, že 
odpovědný za hromádku, která po vašem odchodu zůstane na chodníku, tedy za znečištění veřejného prostranství, nebude odpovědný 
váš hafík, který ji udělal, ale odpovědný bude ten, kdo konat měl a nekonal4, tedy vy jako osoba, která hromádku měla uklidit, ale 
nějak se jí prostě nechtělo.  
Ve stejném ustanovení, ale o pár písmen výše, přesně pod písmenem a) je skutková podstata, která nám říká, že přestupku se dopustí 
ten, kdo poruší noční klid. Každý si asi představí nějakého toho souseda, který se v povznesené náladě vrací domů z restaurace, a přitom 

1  viz. Zákon 200/1990 Sb., O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
2  Občanský zákoník explicitně s tímto pracuje např. § 127, § 599, § 620 zákona 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších novel.
3  viz. Čl. 11 zákona 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, v plat-
ném znění
4  ve smyslu § 4 odst. 3 přestupkového zákona -  Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osob-
ních poměrů povinen.

Pokousání člověka psem

V loňském roce jsme zaznamenali 
celkem 61 výjezdů k případům 
pokousání člověka psem. Ve čtvrtek 
30. 7. 09 jsme zaznamenali dokonce 4 
případy v jeden den.
Od ledna letošního roku evidujeme 
7 takových případů.  Proto 
doporučujeme dávat pozor na volně 
pobíhající psy a vyhýbat se kontaktům 
s nimi, zároveň Vám přinášíme i 
informace, jak se v případě pokousání 

psem zachovat. Pokousání zvířetem obecně bývá závažným 
úrazem, a to i s následkem smrti.

PRVNÍ POMOC PŘI POKOUSÁNÍ PSEM
Poranění o zvířecí zuby může být vzhledem k přítomnosti 
baktérií velmi nebezpečné, a to i u banálních škrábnutí, aniž 
by atak zvířete způsobil tržně zhmožděné rány nebo devastaci, 
a nebo i amputoval část těla. Pro další průběh je vzhledem k 
rizikům infekce rány velmi důležité odborné ošetření chirurgem 
a mnohdy je nutná léčba antibiotiky a přeočkování proti tetanu. 
Drobná krvácení zastavujeme přiložením sterilního obvazu, 
silná krvácení tlakovým sterilním obvazem a závažná poranění 
se stříkající krví nejdříve zaškrtíme nad ránou směrem k srdci 
škrtidlem a poté přikryjeme ránu taktéž tlakovým obvazem. 
V závažných případech a při pokousání dětí vždy přivoláme 
pomoc na lince 155 a snažíme se zajistit zvíře, které pokousalo 
člověka. U psů je totiž důležité zjistit, zda je řádně očkován a 
zdráv, takže pokud není přítomen jeho majitel, přivoláváme i 
Policii ČR. U potulných psů existuje riziko nákazy vzteklinou. 
Pokud nemáme jistotu, že pes, který pokousal člověka, je zdráv, 
musíme zahájit preventivní opatření a léčbu proti vzteklině. 

Onemocnění vzteklinou je po projevení se klinických příznaků 
u člověka smrtelné. Toto onemocnění se přenáší na člověka 
vniknutím slin nemocného zvířete vylučujícího virus do krve. 

Majitel psa, který pokousal člověka, je povinen svého psa nechat 
do 24 hodin vyšetřit veterinárním lékařem bez ohledu na to, 
zda byl či nebyl v poslední době očkován. Výsledek vyšetření 
poskytne poraněnému nebo přímo jeho ošetřujícímu lékaři. 

Za pět dní po prvním vyšetření je nutné provést ještě druhé a 
poslední vyšetření. Virus se ve slinách nakaženého zvířete 
vylučuje teprve posledních pět dní před jeho úhynem, v tzv. 
terminálním stadiu. Jedním z příznaků onemocnění vzteklinou 
jsou změny v chování zvířete, proto se nepřibližujte v přírodě 
k obvykle plachým zvířatům, která se bez obav přibližují k 
člověku a ztrácí tak své základní instinkty. Pokud jste sami 
majiteli psa, dodržujte striktně preventivní opatření týkající se 
každoroční vakcinace vašeho psa proti vzteklině. 

Tiskové oddělení ZZS HMP - ÚSZS

Letošní mrazivá a na sníh bohatá zima klade na práci našich 
posádek velké nároky. 
Ve výjimečně „klouzavých“ dnech bylo ošetřeno až 80 pádů 
na náledí, záložní posily pomohly zabránit prodloužení 
dojezdových časů k pacientům. 
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mu přišlo jako vynikající nápad si takhle kolem druhé hodiny ranní na chodbě paneláku zazpívat tu jeho písničku nejoblíbenější, že?  
Ale jak je to u psů? Třeba když se Azor bojí tmy, nechce se mu spát, anebo mu páníček prostě jen odchází na noční, a Azor přirozeně 
vyje a štěká. Jenže je jeho páníček pachatelem přestupku, jak je tomu v případě zpívajícího souseda? No, není. V současnosti uznávaná 
judikatura se v dané oblasti totiž shoduje na názoru, že štěkot je přirozeným projevem psa, a tudíž přestupkové postižení majitele je 
velice sporné a v praxi vlastně procesně neuchopitelné, což ale nijak neomezuje osobu, která se na svých právech cítí být štěkotem 
psa postižena, aby se ochranou svých práv obrátila na soud. 
Dalším fenoménem v přestupkové problematice psů je záležitost zranění, které pes zapříčiní. Věcně tuto záležitost nejlépe kodifi kuje 
§ 49 přestupkového zákona, kde elementární dělení poskytuje složka úmyslnosti či nedbalosti jednání majitele. 
Z praxe je možno vzít příklad, kdy úmysl byl prokázán, když majitel řekl svému psovi: „Trhej!“ a pro dokreslení ještě pro přesnost 
ukázal na osobu následně postiženou přestupkem, které vznikla poštvaným hafíkem předmětná ujma na zdraví, a to ve formě 
poškrábaného předloktí, tudíž se v tomto majitel psa dopustil přestupku dle písmene c) § 49 přestupkového zákona, tedy úmyslně 
narušil občanské soužití drobným ublížením na zdraví. 
Oproti tomu opět z praxe je možno popsat jednání majitele, 
který se dopustil přestupku z nedbalosti, a to tím, že věděl, že 
mu pes leckdy utíká dírou v plotě, ale tuto nezalátal, jelikož se 
Baryk přeci vždycky vrátí a nikdy nic neudělá. Jenže tentokrát 
se jako na potvoru Baryk před návratem zakousnul sousedce 
odhánějící ho od slepic do ruky, a ta z toho byla pět dní omezena 
na běžném způsobu života. V tomto případě se majitel dopustil 
přestupku dle písmene b) § 49 přestupkového zákona, tedy 
jinému z nedbalosti ublížil na zdraví. Navíc v obou z těchto 
případů platí, že veterinární zákon5 ukládá chovateli psa 
povinnost zajistit, aby byl pes ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců 
a poté vždy jednou za rok očkován proti vzteklině6 a u psa, 
který poranil člověka povinnost zajistit, aby byl neprodleně 
veterinárně vyšetřen7.
Ale nemusí se hned přeci kousat, vždyť třeba postačí, když se 
pes zamotá do nějakého mumraje. Ponechme stranou problematiku padajících cyklistů, bourajících aut a prostě dopravy, ale sami si 
dokážete představit, co dokáže rozverné štěně vlčáka dotírající na babičkou jdoucí o holi a sotva vrávorající. Taková zlomenina již 
může celou věc posunout i za hranici přestupku až k trestnému činu… A obdobně je tomu i v případě majetku, kdy toto upravuje § 50 
přestupkového zákona. Zde je jen jediný rozdíl oproti § 49, a totiž, že zde je výhradně explicitně zákonodárcem vyžadován úmysl, a 
to úmysl majitele hafana způsobit škodu na cizím majetku zničením či poškozením věci z takového majetku, anebo úmysl se alespoň 
se o takové jednání pokusit. 
Čímž jsou případy bez úmyslného zavinění postaveny mimo možnosti postihu v rámci přestupkového zákona. Například, když 
Fousek pokouše Broka, kdy je zřejmé, že úmysl způsobit škodu na cizím majetku, tedy na Brokovi, není možno majiteli Fouska 
prokázat, protože tento úmysl prostě nebyl. Spíš by se zde dalo leckdy mluvit o hlouposti a nezodpovědnosti.
Avšak opět to nijak neomezuje osobu majitele Broka, která se na svých právech cítí být majitelem Fouska poškozena, protože se 
třeba domnívá, že Brok byl napaden proto, že Fousek neměl košík a nebyl na vodítku, aby se ochranou svých práv obrátila na soud, 
protože pes, jak už bylo předesláno výše, je z hlediska občanského zákoníku8 považován za věc, a tudíž se vztahují na vlastníky psů 
obecné povinnosti vlastníků9, a projednání těchto záležitostí patří do kompetence příslušných soudů.
Což je ale také zajímavý pražský fenomén a dá se říci obecně uznávaný mýtus, myslím tím samozřejmě onen známý košík a 
vodítko. Mýtus, který již patnáct let postrádá zákonnou oporu. 
Koncem února roku 1995 totiž byla přijata Zastupitelstvem hl. m. Prahy vyhláška10, která zrušila dříve platnou úpravu11, která v 
jednom ze svých ustanovení12 uváděla, že „v zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a klidného 
občanského soužití je chovatel psa povinen opatřit psa náhubkem a vodit ho na vodítku ve společných prostorách obytných 
domů, na frekventovaných veřejných prostranstvích a v hromadných dopravních prostředcích“. Bohužel zrušená vyhláška nebyla 
dodnes nahrazena novou, a tudíž není žádného zákonného důvodu se domnívat, že by majitel psa musel při procházce se svým 
čtyřnohým miláčkem užívat jakéhokoliv technického prostředku pro jeho ovládání, ani vodítko, ani košík. 
Každá osoba, která chová psa nebo je jeho vůdcem, odpovídá za chování psa a sama musí určit, jestli je pes nebezpečný svému okolí, 
a tedy zda má být veden na vodítku, anebo má mít náhubek. Řešit a sankcionovat lze až napadení psem. Potom nastává odpovědnost 
vlastníka psa nebo chovatele a to buď v oblasti veterinární tedy správně-právní,13 nebo v rovině trestně-právní např. za ublížení na 
zdraví.14. V současné době prostě žádný právní předpis souhrnně neupravuje pohyb psů na veřejnosti.Vlastník psa nebo chovatel je 
5  viz. Zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších novel  
6  viz. § 4 odst. 1 písm. f zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších novel  
7  viz. § 4 odst. 1 písm. g zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších novel  
8  viz. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších novel
9  např. § 127, § 415 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších novel
10  Vyhláška č. 6/1995 Sb. HMP, kterou se zrušuje vyhláška č. 5/1969 Sb. NVP o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města 
Prahy.
11  Vyhláška č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček a jiných zvířat na území hlavního města Prahy, ve znění novel
12  čl. 3 písm. b) vyhlášky č. 5/1969 Sb. NVP, o chovu a držení psů, koček, ve znění novel
13  očkování psa proti nemocem
14  dle Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších novel
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povinen se chovat tak, jak mu ukládají některé právní předpisy. Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen 
dodržovat obecná pravidla stanovená například občanským zákoníkem15 nebo zákonem o provozu na pozemních komunikacích16 a na 
území hlavního města Prahy je povinen dodržovat ustanovení některých vyhlášek jako např. O čistotě17 a O ochraně veřejné zeleně18. 
Kdy ve vyhlášce o ochraně veřejné zeleně je stanoven zákaz činností ve veřejné zeleni, a v příloze této vyhlášky jsou vyobrazeny 
značky, které tyto činnosti povolují. Značky jsou umístěny při vstupu např. do parků nebo parkové úpravy nebo do veřejné zeleně. 
Občan podle nich pozná, co v daném místě je povolené a co zakázané. Při přepravě psa v hromadné přepravě osob je povinen vlastník 
psa nebo chovatel dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu pro určitý druh přepravy. V rámci přepravy zvířat je stanoveno 
opatřit tyto náhubkem a vést je na vodítku nebo v případě malého psa převážet ve schráně. Pokud nedodrží podmínky stanovené 
v přepravním řádu, bude z dopravy vyloučen a lze mu uložit smluvní pokutu. Přičemž k problematice volnému pobíhání psů na 
veřejných prostranstvích se určitým způsobem vztahuje i zákon na ochranu zvířat proti týrání19. Kdy se uvádí: „Nikdo nesmí zvíře 
opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Za opuštění zvířete se nepovažuje vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí, 
pokud je to vhodné z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí.“20 Pakliže se dotyčné osobě podaří prokázat úmysl zbavit se psa 
nebo ho vyhnat, dopouští se přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání.
Asi nebude sporu, když na závěr uvedu, že vzájemné porozumění lidí, ale i jasná pravidla mezi nimi, to je ta nejlepší cesta, kterak se 
dá dojít k celkem bezproblémovému občanskému soužití přijatelnému pro všechny, tedy jak pro pejskaře, tak i pro ty, kteří pejsky 
jen tolerují. Můj text se snažil některá hlavní pravidla přiblížit, rozvést a předložit čtenáři tak, aby došlo ke komplexnímu jejich 
pochopení, a pakliže moje slova povedou byť jen částečně k výše uvedenému celkem bezproblémovému občanskému soužití, pak 
tento text splnil to, proč byl napsán.

ZDROJE: ASPI
Bc. Martin Hrubčík, MBA, Bezpečnostní ředitel a přestupkový orgán

ÚMČ Praha 19, 
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

15   viz § 127 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
16  viz § 60 zák. č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
17  viz.  Vyhláška HMP č.8/2008 Sb., o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích 
18  viz. vyhl. HMP č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně.
19  viz. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel
20   viz. § 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel

STARÉ POVĚSTI KBELSKÉ – Příběh Járy Lipicana

Pro vznik našeho vyprávění se musíme vrátit o 250 let zpět 
v čase, těsně do 2. poloviny 18. století. To se ještě obec Kbely 

nazývala „Gbell“ a byla v držení rodu 
Černínů. Zde se v tu dobu v centrální části 
obce stavěl na tehdejším statku místní 
pivovar, u kterého se pak nacházely také 
stáje pivovarských valachů, převážnou 
většinou německy mluvících obyvatel, 
nazývané, jak jinak, než „cimry“. (Nutno 
ještě připomenout, že po velké morové 
ráně se totiž tenkrát koncem 17. století do 

vylidněné obce nastěhovaly německé rodiny ze severu Čech). 
No a v těchto stájích byl také ustájen i vůdčí hřebec stáda, chytrý 
a inteligentní kůň Jára. A když se jednoho dne ve Kbelích objevil 
neznámý sirotek, nebylo zřejmě náhodou, že svou hlavu složil 
právě v těchto stájích – cimrách. Odtud pojem ustájený muž – 
cimrman. A není jistě už vůbec náhoda, že si brzy zamiloval 
našeho statného Járu (tehdy mu říkal ještě šišlavě Lála), který 
byl pro něho zárukou ochrany, zdrojem zábavy a pramenem 
hlubokého vědění. Od svého učitele si mladý Cimrman později, 
jakožto gesto hluboké úcty, přejímá jeho křestní jméno. Tak 
tedy vzniká Jára Cimrman. O několik let později, když se už 
uměl postavit na vlastní nohy (často totiž používal ty koňské), 
se rozeběhl, a tím jeho stopy ve Kbelích končí. 

Ale i po zboření pivovaru, když jste si tudy krátili cestu, mohli 
jste zaslechnout veselé koňské zařehtání. A asi není ani náhoda, 
že se na place po bývalém pivovaru ještě nedávno pořádaly 
posvícenské a jiné veselice pro potěchu místních obyvatel. 
Cimrman sice zmizel, ale Jára Lipican zůstal a svůj věhlas 
šířil do celého světa. Zde ho můžete spatřit jako světoběžníka 

sestupujícího ze skotských výšin. Zarostlého, nemytého a 
nestříhaného, ale takoví už přeci drsní horalé jsou. Dnes je z něj 
už krásný bělouš, ale ne vždy tomu tak bylo. Vy to jistě víte, ale 
je stále mnoho lidí, kteří nemají tušení, že ušlechtilí Lipicáni 
se jako hříbata rodí s tmavou srstí a teprve až s dospíváním 
získávají svou sněhobílou barvu. Ale to už je dávno, když se 
z malého hříběte stal statný hřebec. Tolik tedy historie. Dnes se 
nám již netřeba ohlížet zpět. Pojďme tedy hledět kupředu, vždyť 

je právem na co. A navštívíte-li někdy při své večerní procházce 
nové kbelské ulice Tauferovu či Vágnerovu, možná uslyšíte 
v naprostém tichu jemné zafrkání a jakoby z dáli cvakání podkov 
o kamennou podlahu. 
Věřte, že je to náš Jára Lipican, který se zrovna prochází přímo 
pod vašima nohama starými pivovarskými sklepy. Néé, nebojte 
se! Vždyť tenhle bělostný fešák vás má všechny opravdu rád.

Za Kbely veselejší – SPOLEK LIPICAN
Poznámka :
Při výstavbě domů v uvedených ulicích byl skutečně objeven sklepní sál pivovaru, určen pro uskladnění sudů s pivem.
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Desátá jubilejní Noc s Andersenem proběhne v pátek 26. března 2010

Milí přátelé dětských knížek, 
když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do 
teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co dělají knížky v noci? Jen 
jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový 
vojáček opustit stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem 
dětské knihy pohádkové dobrodružství, které připravují v 
mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích, domech dětí, 
školních a veřejných knihovnách... 
Poprvé se v letošním roce do této celostátní akce zapojí i kbelská 
knihovna pod záštitou místostarostky MČ P-19 pí. I.Šestákové 

a ve spolupráci se školní družinou při ZŠ Kbely. Pro děti je 
připraven bohatý literární program-soutěže, beseda, čtení i 

promítání pohádek a hlavně pak večerní předčítání na dobrou 
noc. 

• sraz všech účastníků bude v pátek 26.3.2010 ve 14:00 
hod. ve školní družině 

• od 14:15 hod. je připraveno dramaticko – hudební 
představení pohádky H.Ch. Andersena „Sněhová 
královna“, které nacvičili žáci 1. a 2. stupně ZŠ pod 
vedením pí. uč. Honsové 

• v 15:30 se přesuneme do místní knihovny, kde bude 
připravena literární soutěž 
• v 18:00 hod. proběhne 
večeře ve školní družině 
• bude následovat večerní 
program s promítáním, čtením a 
malováním 
• od 21:00 večerní hygiena a 
příprava na spánek 
• v sobotu 27.3. ráno 
ukončení akce a odchod domů 
v doprovodu rodičů. 

Podrobnější informace o celé akci 
se dozvíte přímo u knihovnice pí. 
Novotné v  Místní knihovně Kbely, 
Semilská 43/1, Praha 9-Kbely, tel. 
284080878 
Všichni zájemci se mohou již 
nyní registrovat přímo v knihovně 
- je nutno vyplnit formulář 
s písemným souhlasem rodičů. 
Termín odevzdání přihlášek je 
do 5.3.2010. Počet účastníků je 
omezen na 20 dětí, proto neváhejte 

a přijďte se včas zaregistrovat. 
Novotná Iveta 

Literární soutěž „ Betlém -  vánoční příběh“

Na konci loňského roku byla vyhlášena v knihovně za podpory 
ÚMČ P-19 výtvarná a literární soutěž „ Betlém -  vánoční 

příběh“.  Celkem se sešlo 48 výtvarných ztvárnění betlémského 
příběhu. Kromě pěti jednotlivců se zúčastnily i děti z družiny při 

ZŠ Albrechtická a dvě třídy předškoláků z MŠ Letců. Všechny 
účastníky jsme odměnili malým dárečkem a doufáme, že i při 

příštích akcích bude o soutěžení zájem. Všem děkujeme! 
Novotná Iveta
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Cvičení rodičů s dětmi z ježčí perspektivy

Že Vás udivuje, že v zimě nespím? Já jsem totiž mimořádně 
otužilý ježek, občas si skočím z pelíšku pro něco k snědku, ale 
hlavně se chodím koukat, jak děti sáňkují na kopci nad rybníkem.
Jednou ve čtvrtek ráno mi kamarádky vrány prozradily, že se 
něco zajímavého děje na základní škole. Všimly si, že tam už 
od podzimu chodí malé děti s maminkami cvičit. A protože mi 
trochu vrtalo hlavou, cože to to cvičení vlastně je a k čemuže 
je to dobré, rozhodl jsem se, že tam nenápadně docupkám a 
okouknu to tam. Nebylo to snadné, vyškrábat se po schodech 
nahoru do gymnastického sálu, aby mě nikdo nezpozoroval! Ale 
povedlo se, schoval jsem se za lavičku a kulil oči! Přišla spousta 
lidí, velkých i malých, a jedna milá paní na všechny mluvila. 
Nejdříve se pěkně všichni pozdravili a zazpívali si písničku o 
ovečkách, ke které jsem se taky se svým „dupy dup“ přidal, pak 
dělali „Kolo, kolo mlýnský“, to už se mi z toho trochu točila 
hlavička. Pak jsem zbystřil, když maminky zpívaly, že had leze 
z díry! Kde je ta díra? Čmuchám, čmuchám, ale díru nikde 
nevidím! Škoda, hodil by se do zásob… Taky dělali kolotoč, 
houpačku, sudy, letadla, prince, krmili skřítky a nakonec 
zazpívali „Ježečku, ježečku“– totiž – „Čížečku, čížečku, ptáčku 
maličký“ a k tomu hráli na všelijaké exotické hudební nástroje… 

Moc se mi líbilo to, jak děti s maminkami hezky všechno dělaly 
spolu a některé věci zvládaly bezvadně samy. Zprvu jsem si 
říkal, že to cvičení musí být hodně namáhavé a možná nudné. 
Ale nudit jsem se rozhodně nezačal! Až si to zase jednou podupu 
kolem, tak se taky přidám k dětem! Jsem zvědavý, jestli si mě 
všimnou, ale nikomu ani muk!

Cobydup
vlastní tlapkou

První ježčí soutěž 
Rádi bychom Vás informovali o první ježčí soutěži, vyhlášenou 
na Rozsvěcení vánočního stromku, které uspořádala 5. prosince 
2009 MČ Praha 19 v novém Centrálním parku. Naše vánoční 
víla, která akci uváděla, vyhlásila historicky první soutěž pro 
děti, jejíž výhrou byli ježci Cobydupíci – malé, ručně vyrobené 
ježčí polštářky nápadně podobné našemu logu.  Úkolem dětí 
bylo vymyslet jméno pro vánoční vílu. Čert, anděl a Mikuláš 
po tradiční nadílce vybrali z mnoha odpovědí náhodně vítězná 
jména – Sněhový Kvítek, Ježenku a Cinkalku, jejichž tvůrci 
byli odměněni. Chtěli bychom ještě jednou dětem poděkovat za 
účast!

Za o. s. CoByDup
Alena Nezbedová

www.mc-cobydup.cz

VÍTÁME VÁS U NÁS V OBCHODĚ S 
TEXTILEM  MIX SHOP WERTHEIM.

NABÍZÍME TENTO SORTIMENT:
JEANS SHOP - PÁNSKÉ A DÁMSKÉ JEANSY VE VŠECH 
VELIKOSTECH +  DOPLŇKY (MIKINY,KOŠILE,SVETRY,HALENKY 
ATD.)

PÁNSKÁ MÓDA –  ŠIROKÝ SORTIMENT PÁNSKÉHO OBLEČENÍ 
VČETNĚ OBLEKŮ(I NA MÍRU).

DÁMSKÁ MÓDA  -  ŠIROKÝ SORTIMENT DÁMSKÉHO OBLEČENÍ 
NA DENNÍ NOŠENÍ SPOLEČENSKÉ ODĚVY,PRÁDLO.

DĚTSKÁ MÓDA  -  ŠIROKÁ NABÍDKA DĚTSKÉHO A 
KOJENECKÉHO ZBOŽÍ.

SPORT SHOP – SPORTOVNÍ OBLEČENÍ RŮZNÝCH ZNAČEK PRO 
SPORT  I VOLNÝ ČAS,FUNKČNÍ PRÁDLO MOIRA.

HORNÍ POČERNICE NÁCHODSKÁ 641  
OTEVŘENO  PO-PÁ  9-18   SO -9-12
 PŘIJĎTE,TĚŠÍME SE NA VÁS.                  
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Nejzajímavější knižní přírůstky za poslední čtvrtletí:
Knihy pro děti a mládež: Knihy pro dospělé:
Ruiz C. - Pohádky o vílách Clarková M.H. - Vánoční zloděj
Goudgeová E. - Malý bílý koníček Coelho P. - Vítěz je sám
Noddy - knížka na rok 2009 Whitton H. - Eliška Přemyslovna
Němeček-Štíplová - Nádherné příběhy Čtyřlístku Kosatík P. - Manželky prezidentů
Augusta P. - Naše vlast Keleová-Vasilková T. - Nataša
Epesová St. - Zatoulaná zvířátka Glautz D.M. - Obléhání Leningradu
Pávková B. - Řehoři řekni Ř Cílek V. - Makom - kniha míst
Veselá D. - Písmenková říkadla Bombecková E. - Povolání: žena
Trnková-Trnka J. - Český rok Gordon N. - Šaman
Foglar J. - Hoši od Bobří řeky (komiks) Halík T. - Stromu zbývá naděje
Verne J.- Neff O.- Tajuplný ostrov Palmer M. - Významný pacient
Ruiz C. - Pohádky o čarodějnicích Klausová L. - Smutkem neobtěžuji

Z naší knihovny….

Vážení a milí čtenáři,
je to neuvěřitelné, ale knihovna oslavila již 5 let od svého 
znovuotevření v nových prostorách radnice ÚMČ - P 19. Pro tuto 
příležitost bylo ve středu 3. února 2010 připraveno slavnostní 
odpoledne, kdy jsme nejen v knihovně, ale i v místním Domově 
seniorů přivítali na besedě významné hosty, a to legendární 
rozhlasovou a televizní moderátorku Kamilu Moučkovou a 
spisovatelku Petru Braunovou. Obě dámy si pro nás přichystaly 
poutavé vyprávění spojené s ukázkou z nejnovějšího rukopisu 
knihy „ Nejsem žádná lvice“ – životopisné vyprávění o Kamile 
Moučkové. 
Paní Kamila Moučková se v příjemném rozhovoru zmínila nejen 
o těžkých letech, kdy byla za vyjádření se k srpnovým událostem 
roku 1968 zcela zbavena možnosti vykonávat svoji profesi, 
ale rozhovořila se taktéž o době současné, ve které po dobu 
několika let v České televizi realizovala a hlavně moderovala 
pořad pro seniory - Barvy života.  Celou besedu velice pěkně 
zpříjemnilo i hudební duo Krystyna - paní Krystyna Skalická a 
Bára Baronová.
V rámci slavnostního odpoledne proběhlo vyhodnocení soutěže 

o nejzajímavější kbelskou pověst, legendu, bajku či pohádku 
roku 2009. Výherce - pan Pavel Tomek ze spolku Lipicán byl 
odměněn propagačními předměty MČ P-19. Všichni návštěvníci 
odcházeli příjemně naladěni a tudíž možno konstatovat, že 
slavnostní program dopadl více než zdařile. 
Ve středu 10. února 2010 v 17.00 hod. jsme zahájili další z řady 
krásných výstav, tentokrát to jsou přírodní scenérie šumavské 
přírody, jejichž autorem je amatérský fotograf pan Jaroslav Joch, 
člen 1. českého klubu fotografů amatérů Nekázanka. Výstava 
bude k vidění v knihovně až do konce dubna 2010.

 Za zhlédnutí jistě také stojí malá ukázka z historického fondu 
místní knihovny Kbely, kdy nejstarší knižní svazek datujeme do 
roku 1882. V letošním roce (26. října 2010) oslaví knihovna 90 
let své existence ve Kbelích, již nyní mohu slíbit pro všechny 
čtenáře velké literární překvapení.

Dne 26. března 2010 se místní knihovna ve spolupráci s družinou 
ZŠ Albrechtická letos poprvé zúčastní celostátní dětské 
knihovnické akce „Noc s Andersenem, kdy děti v rámci oslav 
dne dětské knihy zavzpomínají nejen na jednoho z nejslavnějších 
pohádkářů všech dob H.Ch. Andersena, zasoutěží si, výtvarně 
ztvární své nejoblíbenější literární dílo, ale hlavně také přenocují 
mezi svými literárními  hrdiny v průběhu nočního čtení.
Věřím, že vás všechny současné, ale i do budoucna plánované 
aktivity kbelské knihovny potěší.
Za knihovnu Kbely přeje hezké dny Iveta Novotná 

Místní knihovna Kbely
• datuje se od 26. října roku 1920, kdy se o její založení 

zasloužil tehdejší učitelský sbor obecné školy
• první působiště knihovna nalezla ve sborovně školy, 

kterou k těmto účelům propůjčila místní školní rada
• v průběhu let se knihovna v rámci Kbel několikrát 

stěhovala, často do nepříliš vhodných prostor
• do roku 2004 sídlila v přízemí objektu zdravotního 

střediska, kam se jen s velkými obtížemi umístil 
stávající fond přesahující 9000 knihovních jednotek, a 
kdy chyběla i jakákoliv počítačová evidence

• od 2. 2. 2005 knihovna díky fi nančním prostředkům 
z fondu EU i za přispění Úřadu MČ P-19 našla nové 
zázemí přímo v budově kbelské radnice a mohla tak 
začít novou etapu moderně koncipované knihovny 
dneška. 



Informace z radnice  32

USKUTEČNĚNÉ KULTURNÍ AKCE: 

Na přelomu roku 2009-2010 proběhla v knihovně literárně-
výtvarná soutěž – Betlémský vánoční příběh. (viz článek 
knihovny).

2. únor 2010– slavnostní program k výročí 5 let od 
znovuotevření kbelské knihovny od 14,30h v DS 
Mladoboleslavské a od 17h v knihovně – (viz článek 
knihovny).

Dne 10.2.2010 proběhla v knihovně za účasti místostarostky 
Ivany Šestákové a pana tajemníka vernisáž fotografi ckých 
prací pana Jaroslava Jocha  (viz článek knihovny).

V pátek 12.února 2010 se konal v Lidovém domě Kbely 
Reprezentační ples Městské částí Praha 19.  V tento 
předvalentýnský termín se dostavil hojný počet lidí, což 
dosvědčil již několik týdnů dopředu plně vyprodaný sál. Opět 
můžeme konstatovat, že se jednalo o  zdařilou akci nejen díky 
skvělé organizaci zaměstnanců naší městské části, ale taktéž 
díky přispění mnoha sponzorů, kteří neváhali a poskytli hodnotné, 
nápadité i praktické sponzorské dary. Využijme proto pří ležitosti 
a poděkujme všem těmto sponzorům za pěknou a nebývale 
bohatou tombolu, která výrazně přispěla k pohodové atmosféře 
tohoto, dle názoru mnoha zúčastněných, nezapomenutelného 
večera!

24.2.2010 – 10,30h Masopust – dopolední tradiční průvod 
zpívajících, tančících dětí MŠ Albrechtická hrajících na 
různé nástroje se zastávkou a programem pro seniory v DS 
Mladoboleslavská a na úřadě (viz článek+foto MŠ).

24.2.2010 – 17h  projekt s názvem „Život bez problémů“, 
tentokráte pásmo –„Zabezpečení a ochrana automobilů“  
doprovodný program – vystoupení kbelských Soptíků.

27.2.2010 - Karneval – děti i dospělí shlédli taneční vystoupení 

dětí z družiny ZŠ Albrechtická, mohli se zúčastnit mnoha 
soutěží, discotéky, karaoke, byla zde připravena i balonková 
show, výroba masek, malování na obličej atd. 

POZVÁNKY Městské části Praha 19:
20.3. od 10-17h - Velikonoční jarmark + výtvarná dílna  - 
letos již podruhé se uskuteční očekávaný velikonoční jarmark, 
kde by si každý mohl vyrobit tradiční výrobky z různých 
surovin, stvořit své vlastní velikonoční aranžmá, ochutnat 
velikonoční speciality, zakoupit různé dobroty a tradiční 
výrobky, poslechnout jarní písničky od kapely Schmyrum a 
Chechuum, pobavit od skupinky kejklířů.

26.3. 2010  Noc s Andersenem – celostátní literární akce 
knihovny, MČ Praha 19 a ZŠ Kbely, součástí bude i divadelní 
představení dětí ZŠ Albrechtická – (viz článek knihovny).

30.4. 2010  Pálení čarodějnic v parku  od 15h –  kromě 
pálení vyrobených čarodějnic se mohou návštěvníci zúčastnit 
tématických  pestrých soutěží, budou zde atrakce pro děti, gril.
speciality, hraje kapela Country Mix a další překvapení.

12.5. Den země – v lokalitě nového sídliště nad rybníkem 
(před Billou) se uskuteční akce věnovaná ekologii, konkrétně 
se dozvíme o více o šetrném zacházení s přírodou ve svém 
okolí, kdo nezná, dozví se, jak zacházet s odpady - bude zde 
prezentace Pražských služeb a.s., zúčastní se i další dotčené 
fi rmy a sdružení, která mají co k dočinění s ekologií, zahraje 
nám k jarní náladě kapela Brass Band, budete si moci zakoupit 
zajímavé ekovýrobky atd...

O činnosti klubu důchodců ve Kbelích, tj. při MČ Praha 19, za rok 2009 

Již několik let se scházíme pravidelně 1x za týden ve středu v 
domě seniorů ve Kbelích. Vedení klubu pracuje ve změněném 
složení. Náš výbor opustila paní Želásková, která utrpěla vážný 
úraz. Paní Želásková dlouhodobě obětavě pracovala pro náš 
klub, za což jí patří velký dík a všichni pevně doufáme, že po 
uzdravení se k nám zase vrátí. Děkujeme. 

Nyní pracujeme ve složení: 
• Předsedkyně klubu – paní Fojtíková Věra 
• Místopředsedkyně – paní Vlachová Marie 
• Kulturní referent – paní Stuchlíková Marie 
• Pokladní – paní Janečková Marie 

Díky fi nanční pomoci MČ Praha 19 jsme uspořádali několik 
výletů do zajímavých míst a také týdenní dovolenou, kterou 
jsme společně strávili ve Štikově u Nové Paky. Za tuto 
dovolenou děkujeme především zástupcům úřadu a také vedení 
hotelu ve Štikově a celému jeho personálu. Během roku jsme 
rovněž uspořádali několik výletů, třeba na Orlík nebo do lázní 
Jáchymov se zajížďkou na Boží Dar a Klínovec. Také jsme byli 

na Hrádku u Nechanic, poslední předvánoční výlet se uskutečnil 
do Poděbrad. 
Během roku nás navštívili zástupci ÚMČ Praha 19 paní Egrtová, 
p. Hrubčík a paní Maršálková, kteří nás pozvali na různé akce 
pořádané ve Kbelích. 
V LD Kbely byl malý koncert se zpěvačkou Zorkou Kohoutovou, 
která vyprávěla mimojiné o svém životě. Na svátek matek k nám 
přišly se svým pěkným programem děti z místní školky, které 
pogratulovaly maminkám a babičkám. Ještě před dovolenou 
jsme pozvali herce a zpěváka Fialu (Limonádový Joe) – pořad 
se uskutečnil pro všechny důchodce ze Kbel. 11. listopadu  2009 
byl uspořádán zájezd na výlov ryb, tentokrát na Bošilecký rybník 
v Jižních Čechách. Zúčastnili jsme se také otevření kbelské 
hasičské zbrojnice a slavnostního otevření ulic v nové zástavbě. 
Na konec roku jsme pozvali děti ze školky a školy, které nám 
zatancovaly a zazpívaly. Tím jsme s úspěchem ukončili rok 
2009. 

M. Stuchlíková
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Denní lázně - Beijafl or

Přejeme si být zdraví, vypadat co nejlépe, potřebujeme 
zhubnout a k tomu je třeba odstranit trvalý stress? Je to vůbec 
možné? 
Nemáte na sebe čas, ale jen to předsevzetí? U nás díky 
přístrojům nejnovější technologie pod jednou střechou 
- šetříte peníze, zdraví a ježdění z jednoho místa na druhé. 
Zůstáváte stále u klasických masáží, kosmetických ošetření, 
atd. Nebojte se změn a objevte úplně nové procedúry, jsou 
nejen účinné, ale i velmi příjemné. Rádi Vám poradíme i 
v případě, že nevíte co darovat. 

Zkuste si odpovědět na 3 otázky: 
Nejzdravější a nejúčinnější k odstranění vrásek na obličeji 
je? 

1. IPL – sedm laserů v jednom – časově nenáročné 
2. lifting obličeje – pomůže krátkodobě 
3. botoxové injekce – lze aplikovat jen na část obličeje 

Znáte novinku, zdravé hubnutí  (2xtýdně po 1,5h)? 
1. běh a posilovna – časově náročné (ne pro každého 

vhodné) 
2. přístroj SLIM UP – při 5 aplikacích ztráta až 10 cm 
3. diety s jo-jo efektem 

Lze využít kyslík 
–elixír života- 
v kosmetickém 
ošetření? 

1. ne 
2. ano – zaručí 

zdravou a 
krásnou kůži 
1x měsíčně 
Oxyjet-Star 
přístroj 

Využijte 50% slevy 
na všechny procedúry 
s přístroji – tato 
nabídka platí pouze pro 
občany Kbel a Letňan 
do 28.2.2010!!! 
Objednávejte se prosím telefonicky  – 777 858 647 Scholleová 
Dana, mailem dana@beijafl or.cz nebo každá středa od 9 do 12 
a čtvrtek od 17 do 20 je den otevřených dveří! 
Vše ostatní najdete na www.beijafl or.cz 
Těšíme se na Vás 

Scholleová Dana
P.S. Nabízíme místo k pronájmu – pro kosmetičku, 
pedikérku a kadeřnici – spolehlivost a profesionální přístup – 
podmínkou pak výhodnější pronájem. Zašlete životopis pouze 
mailem, děkujeme za pochopení. 

Hledáme nové obchodní zástupce

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

RPSN od 199,71%

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 420 544
k03-186x129_personal_CB.indd   1 24.2.2010   11:55:50
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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.

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

Žaluzie, rolety, sítě, čalounění dveří, 
shrnovací dveře, silikonové těsnění 
Petříček 606350270, 286884339

Žaluzie, rolety, sítě

Lékařka  hledá  paní na úklid bytu novostavby, 
Sychrovská ul., Kbely, 
lx za l4 dní, vždy v pátek, 
odměna 100 Kč za hod. 
Tel.: 602 276 360

Lékařka  hledá

PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY
tel: 606 578 288, e-mail: uspo@email.cz
kancelář:
Semonická 2174, Praha 9, Hana Matoušková

ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY

Poděkování za význačné sponzorské dary 
do tomboly
Reprezentačního plesu MČ Praha 19,

konaného dne 12.2.2010 
patří všem níže uvedeným sponzorům 

ANTONÍN  KOCIÁN Satalice
AGRICOL
ARCAS s.r.o. p. Žaba Kbely Personální agentura
ANTONÍN  KOCIÁN Satalice - opravy sekaček a pil
cukrárna a kavárna AVANTI
Dytron s.r.o. 
František Jansa - obchodní činnost provozovna Kbely
Hembal  František Kbely - Prodej a půjčovna  obytných vozů a 
karavanů
ISTA Praha, rozúčtování energií a vody
JUDr. Josef Nykles - MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SKYTALY
J - M  Team s.r.o. Michal Špalek a Jaroslav Foltýn Satalice
Jaroslav Foltýn - Loděnice - prodej zdravotních bot fa 
BIRKENSTOCK 
Josef Wertheim textilní obchod MIX SHOP, Horní počernice
JUDr. Suk – ROTT, Malé náměstí 4, Praha 1 
KLUB HARMONIE LETŇANY
Manželé Tršovi Kbely Registrační papíry,pásky pro pokladny a 
samolepící etikety
MC CoByDup KBELY
M-interier Petr Michálek výroba nábytku a interiéru
Michal Zahradník - sklofoukač Praha 4 
OS HODNOTY života
pizza do krabice Vrchlabská ulice-Kbely
Pavel Dvořák Kbely
PRAGIS s.r.o. Mgr. Jan Pelán Satalice - provádění staveb a 
projektová činnost
Pražská teplárenská a.s.
PRAGIS s.r.o. Mgr. Jan Pelán Sata
Rossy service a.s. Praha 4 - úklid, zahrada, řemesla, facility
Restaurace „Pod vinořským zámkem“
Radek Černý - Řeznictví a uzenářství Katusická-Kbely, 
Restaurace „Delta“ Kbely
SECAR Bohemia+MK Air s.r.o
Salon Anna - kadeřnictví KBELY
STOA s.r.o. Pavel Vrabec - Kbely
Sond expres s.r.o. Vlastimil  a Eva Černý Kbely - Restaurace „ 
Lidový dům“ Kbely
Team Store KBELY, ofi ciální distributor týmových produktů 
NIKE
TECOM paper s.r.o. Manželé Tršovi Kbely 
truhlářství  Spilka 
TECOM paper s.r.o.
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                                                         PILATES        

                                                                      BOSU                

                                                    JUMPING (I PRO DĚTI) 

                                                                FIT BALL            

                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

NAVŠTIVTE NAŠE 
FITCENTRUM 

 

Nabízíme: 
 

SCHWINN CYCLING, JUMPING, 
PILATES, BOSU, FIT BALL, 

připravujeme novinky  
 

Během školního roku máme hodiny i pro naše 
nejmenší –  Jumpingu pro děti 

 

Nabízíme masérské služby: klasické a sportovní 

masáže, anticelulitidové masáže a zábaly, baňkové 

masáže, manuální lymfodrenáž, ajurvedské masáže 

olejové masáže hlavy, bahenní zábaly, parafínové 

zábaly 
 

Kde nás najdete: 

Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 764 (vchod z  Bakovské ulice) 

www.fittime.cz,  

 Objednávky na tel: 777 199 295, 777 022 176 
 

 
 

 

ČČaass  vv  ppoohhyybbuu,,  ččaass pprroo VVaaššee ttěělloo..  
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