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Bez odstávek to nejde

Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav tep-
lárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu 
a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování 
dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro vás odstávky ne-
příjemným obdobím, a proto se vždy snažíme práce zkracovat 
jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací ve vaší 
lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající se odstávek 
na e-mailu ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Kbely 19.–25. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 

tepelné energie v roce 2010 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz
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STAVEBNINY BODI, Mladoboleslavská 258/23, Praha 9, tel: 725 397 075

Více informací na www.vimat.cz

Kontakty:
Vimat s.r.o.
STAVEBNINY BODI
Mladoboleslavská 258/23, Praha 9 - Kbely

Odpovědná osoba: Jan Kohlíček   
 725 397 075    kohlicek@vimat.cz

Sklad   603 832 232  286 850 096

Nabízíme Vám: 
 Prodej stavebního materiálu:  

 sádrokarton 
 tepelné izolace 
 suché maltové směsi
 střešní okna
 a další…

  Realizace sádrokartonových konstrukcí, 
zateplení budov…

 Poradenství

 Zelená úsporám
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ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19 
Stavba první etapy propojovací komunikace Toužimská – 
Mladoboleslavská probíhá. Byla zprovozněna provizorní 
komunikace pro úpravu budoucí křižovatky na Toužimské a 
provizorní komunikace pro přetah letadel.  Do doby dokončení 
této etapy bude provedena rekonstrukce propadlých částí 
kanalizačního sběrače v trase komunikace.
Chodník Semilská, zpomalovací práh a přechod pro 
chodce – vybudování chybějícího chodníku vpravo ve směru 
na Čakovice. Rozsáhlejší informace přinášíme samostatně na 
jiném místě včetně informace o objízdných trasách.  
Dne 16. 6. 2010 proběhlo slavnostní zahájení ražby tunelu 
pod dráhou v rámci 2. etapy rekonstrukce Centrálního 
parku. Slavnosti předcházelo i tradiční vysvěcení patronky sv. 
Barbory, dohlížitelky nad skalními a důlními pracemi a jejich 
vykonavateli. O požehnání se postaral P. Jiljí Přibyl, který je 
farářem ve kbelském kostele.
V souvislosti se stavbou tunelu došlo k dohodě mezi dotčenými 
obyvateli ulice Semčická a Nymburská s fi rmou EKOSTAV o 
možnosti kontinuální ražby tunelu s ohledem na urychlení prací.
Rekonstrukce komunikace Hornopočernická – bylo zahájeno 
stavební řízení, realizaci předpokládáme ve 3. až 4. čtvrtletí 
z důvodu koordinace objízdných tras ve Vinoři a Satalicích.
Komplexní rekonstrukce Mateřské školky Albrechtická je 
přes úvodní nepřízeň počasí zdárně rozběhnuta. Na základě 
opakovaných žádostí a intervencí p. starosty je dotačně zajištěno 
z HMP fi nancování základní stavby školky a z rozpočtu naší MČ 
bude pokryto vybavení.
Byla dokončena přestavba bytových prostor ve zdravotním 
středisku na ordinace lékaře. Nyní musí proběhnout 
administrativní kolečka – rekolaudace na daný účel a následná 
výběrová řízení a schválení konkrétního lékaře.
Rada vyhodnotila podané žádosti o granty v sociální oblasti a 
navrhuje následující rozdělení: Farní Charita Neratovice 124,7 
tis. Kč, HoPo Horní Počernice 25 tis. Kč, Apla 10 tis. Kč a 
Jahoda 10 tis. Kč. Hlavním kritériem byly počty klientů v naší 
oblasti a rozsah služeb. K návrhu se nyní bude vyjadřovat hl. m. 
Praha, která je poskytovatelem dotace a následně v září projedná 
Zastupitelstvo naší MČ.
Na doporučení bezpečnostního technika bylo zadáno zlepšení 
zabezpečení pokladny úřadu.
Program zateplování obecních obytných domů se pomalu 
završuje – koncem května byl fi rmou Elizza převzat dům č.p. 
691 – 693, Novákovo náměstí. 
Na hřbitově pokračují další opravy, tentokrát se jedná o jižní 
zeď, kde vzniká nová řada pomníčků s urnami.
Rada se opětovně zabývala majetkovým vypořádáním 

pozemku, na kterém hodlá vybudovat chodník podél ulice 
Mladoboleslavská – naproti majáku. Ve spolupráci s hl. m. 
Prahou vypracovala materiál k procesu bezúplatného převodu 
tohoto pozemku do vlastnictví MČ Praha 19.
Na začátku měsíce května Rada rozhodla o úpravě prostoru 
okolo pomníku obětem války a komunismu u trati, došlo 
k radikálnímu prořezu jehličnanů a úpravy vlastního pomníku.
Úřad oddělení IT  dokončil proces atestace ISVS, který se týká 
datových procesů a jeho zabezpečení.
Prodejna potravin a zeleniny v Katusické ulici změnila 
nájemce, avšak s nezměněnými podmínkami zachování rozsahu 
sortimentu.
V návaznosti na projednávání novely loterijního zákona byla v 
úvodu května ukončena akce petice proti hazardu a předány 
archy s 256 podpisy občanů, kteří se k této petici připojili.
V ulici Albrechtická bylo ve provedeno oddělení větví 
teplovodu, tak aby mohlo na příště docházet k uzavíráním 
menších samostatných úseků pro případ údržby, havárií a 
plánovaných odstávek.
 

17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
Dne 9. 6. 2010 proběhlo řádné 17. jednání Zastupitelstva 
MČ Praha 19. Hlavním bodem programu bylo projednání 
Závěrečného účtu MČ Praha 19 za rok 2009, tj. zpráva o 
hospodaření za uplynulý rok. Součástí této obsáhlé zprávy je 
tabulkové plnění rozpočtu, fi nanční vypořádání s rozpočtem hl. 
m. Prahy, státním rozpočtem, hospodaření fondů, hospodářský 
výsledek vedlejšího hospodářství a příspěvkových organizací 
a závěrečná zpráva auditora. Dále pak změny, resp. dodatek 
zřizovacích listin příspěvkových organizací, který se týká 
nabývání majetku a darů určených pro činnost těchto organizací. 
V souvislosti se stavbou MŠ Albrechtická a provedeným 
zápisem do MŠ byla navýšena kapacita Mateřských škol Kbely 
na maximální možnou mez 252 dětí i přesto, že dotace z rozpočtu 
HMP, resp. MŠMT, budou školce poukazovány na původní 
výši kapacity. Dále pak výše zmíněný souhlas s bezúplatným 
převodem majetku pro účely vybudování chodníku, na závěr 
pak Zastupitelstvo schválilo stanovení počtu zastupitelů pro 
příští volební období, a to ve stejném počtu jako dosud – 15 
členů.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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ČEŠI TUPOLEVY VYŘADILI, MNOŽSTVÍ PORUCH VAROVALO - SOBOTA 10. DUBNA 2010

Stroje typu Tupolev TU-154, v němž v sobotu zahynul polský 
prezident Lech Kaczyński, používala donedávna i česká vládní 
letka. Vyřadila je v roce 2007 a koupila místo nich modernější 
letouny Airbus A-319. 

Vojenský speciál Tu-154
FOTO: Armáda ČR

V roce 1998 vláda rozhodla, že přepravu ústavních činitelů bude 
zajišťovat armádní letectvo. Tím byl dřívější Státní letecký útvar 
zrušen a jeho dopravní letouny připadly armádnímu letectvu v 
Praze-Kbelích. Kbely již předtím provozovaly několik strojů 
(Jak-40 a Tu-154B2) předaných od vládní letky. Vedle nich 
základna provozovala i An-24 a An-26.

Po sérii poruch letadel při zahraničních cestách politiků, kvůli 
nimž se stroje musely vrátit nebo nouzově přistát, pak vláda v 
roce 2005 rozhodla o urychlené obnově vládní letky. 

Airbus z vládní letky
FOTO: PRÁVO/Petr Hloušek,

V současnosti letka provozuje pro osobní dopravu vládních 
představitelů novější kanadský letoun CL-601 Challenger a dva 
moderní Airbusy A-319 (první letoun byl do Česka dodán v 
prosinci 2006, druhý v říjnu 2007). Dále využívá také dvě menší 
trysková letadla Jak-40 a vrtulový An-26B. Oba vojenské vládní 
Tu-154M dosloužily v listopadu 2007. Tupolevy přitom České 
aerolinie vyřadily ze své fl otily už v 90. letech, mohlo se jimi 
létat bez mezipřistání jen po Evropě.
České tupolevy měly řadu poruch
Jedním z posledních českých politiků, který se proletěl „tůčkem“, 
byl v únoru 2007 prezident Václav Klaus při návštěvě Japonska. 
Stroj se však porouchal a Klaus nakonec musel pro přesun mezi 

tamními městy použít vlak. Do Prahy ho přivezl záložní stroj.

Tupolev, proslulý svou poruchovostí, zradil například v červenci 
2005 tehdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobodu při letu do 
Latinské Ameriky. Nouzově musel přistát v západoafrické 
Mauretánii. Pár měsíců předtím se ministr obrany Karel Kühnl 
během letu do Izraele musel otočit a vrátit do Česka.
V lednu 2003 sjelo v kosovské Prištině „tůčko“ s ministrem 
obrany Jaroslavem Tvrdíkem z rozjezdové dráhy. Kolo letounu 
uvízlo v měkké zemi a letoun zůstal prudce nakloněn na pravé 
křídlo. Do Kuvajtu musel ministr odletět náhradním letounem.
Problémy měl challanger
Poruchy se však nevyhýbají ani ostatním strojům vládní letky. 
V březnu 2004 challenger s prezidentem Klausem měl v 
Portugalsku závadu podvozku. V listopadu téhož roku stejnému 
stroji prasklo sklo a ministr Svoboda nedoletěl do Kataru.
Kvůli prasklému čelnímu sklu challengeru musel prezident 
Klaus v dubnu 2005 nouzově přistát při cestě na pohřeb papeže. 
Naposledy loni v dubnu se musel z cesty do Itálie vracet do 
Prahy stroj s tehdejším ministrem životního prostředí Martinem 
Bursíkem, protože mu při mezipřistání v Brně prasklo opět čelní 
sklo. 

Vládní letoun Challenger 601-3A
FOTO: Ministerstvo obrany ČR

Drobná závada kontrolky letounu An-24 zpozdila odlet 
ministra Cyrila Svobody z Černé Hory v červnu 2005. V 
únoru následujícího roku zas letoun se Svobodou na palubě 
nenastartoval v Ankaře kvůli mrazu.
Přetížené airbusy
Politici nyní nechtějí létat téměř s ničím jiným, než s novými 
letadly, a nové stroje se tak přetěžují. Kvůli závadě na servořízení 
výškového kormidla neodletěl loni v říjnu do Bruselu premiér 
Jan Fischer. Otázky kolem ratifi kace Lisabonské smlouvy musel 
projednat prostřednictvím videokonference.
Šéf vojenské letecké základny ve Kbelích Josef Bejdák tehdy 
řekl, že dva Airbusy A-319 nalétají ročně tisíc hodin místo 
výrobcem doporučeného maxima 600 hodin. „Letadlo má být 
vytíženo, ale tohle je už opravdu moc,“ dodal tehdy Bejdák.

ČTK
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ZAHÁJENÍ 42. SEZÓNY V LETECKÉM MUZEU KBELY

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták v sobo-
tu 24.4.2010 zahájil již 42. sezónu Leteckého muzea Kbely. Po 
15 letech se součástí expozice stal unikátní letoun typu Saunders 
Roe A.19 Cloud, naopak horkou novinkou je prototyp letounu 
Aero L-159 ALCA. Novinku v expozici pro sezónu 2010 před-
stavuje letoun Aero L-159 Alca, přesněji první prototyp s výrob-
ním číslem 5831, který vhodně doplňuje kolekci prototypů před-
chůdců L-29 Delfín a L-39 Albatros. 
Svou obnovenou premiéru prožije unikátní letoun typu Saun-
ders Roe A.19 Cloud, takzvaný Saro Cloud. Tento jedinečný 
obojživelný letoun po válce fungoval jako „hausbót“ na Vlta-
vě, dokud nebyl získán Vojenským historickým ústavem, zre-
konstruován a zařazen do sbírek. V rámci zahájení se uskutečnil 
také sraz historických automobilů značky Saab. Ty se setkaly ve 
společnosti letadel téže značky, konkrétně po boku letounů Saab 
35 Draken a Saab 37 Viggen.
V den zahájení byly zpřístupněny interiéry vrtulníku Mi8 a le-
tounu Antonov AN 24 (zvaného Andula).

Prototyp letounu Aero L-159 ALCA ve kbelském mu-
zeu.
Ve čtvrtek 15. dubna obohatil sbírky Leteckého muzea Kbely le-
toun Aero L-159 ALCA. Jedná se o první prototyp s výrobním 
číslem 5831. Do leteckého muzea dorazil letoun z Aera Vodo-
chody rozložený na podvalníku - nejdříve trup, později křídlo a 
koncová část trupu. Kompletaci dokončili technici fi rmy Aero 
Vodochody 19. dubna. ALCA tak představuje další novinku v 
expozici pro sezónu 2010 a vhodně doplňuje kolekci prototypů 
předchůdců L-29 Delfín a L-39 Albatros. 
Letoun Aero L-159 ALCA byl primárně určen k odzkoušení in-
tegrace nové pohonné jednotky a dalších systémů. Poprvé byl 
představen při slavnostním roll-outu 12.června 1997 za účasti 
všech zúčastněných dodavatelských fi rem. Zálet se uskutečnil 
2.srpna 1997, pilotem byl fi remní šéfpilot Miroslav Schutzner. 
Prototyp 5831 se podílel na velké části letových zkoušek, pod-
nikové zkoušky absolvoval za velmi intenzivního využití až do 
roku 2000. Zásadní bylo jeho využití při ověřování nesení a od-
palu zbraní. Stroj dále sloužil jako podpora jednomístného pro-
totypu při vojskových zkouškách a byl vystavován na celé řadě 
leteckých výstav a aerosalónů. Letoun dolétal 23.června 2003 
s celkovým náletem 837 hodin a 50 minut při 1 589 přistáních.

Letecké muzeum Kbely 
Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojen-
ského letiště Praha - Kbely, které bylo první leteckou základnou 
vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početnos-
tí a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. 

V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž 85 je vystave-
no ve čtyřech krytých halách, 25 v nekrytých expozičních pro-
storech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je pro-
vozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Expozice 
muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a 
českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou vystave-
ny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho 
také množství leteckých motorů, součásti draků letounů, vý-
zbroj, výstroj, uniformy, prapory, vyznamenání a další památky, 
které se vztahují k historii československého a českého letectví.
V letošním roce začala muzejní sezóna 24.dubna a končí 31.říj-
na 2010.
Muzeum je otevřeno v letní sezoně v období od května až do říj-
na, a to každý den mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. Pře-
dem objednaným organizovaným skupinám po předchozí tele-
fonické dohodě může být přístup umožněn v pracovní dny i v 
zimním období. (hangáry se uzavírají v 17,30h).

Letecké muzeum Kbely
ul. Mladoboleslavská, Praha 9 - Kbely

www.vhu.cz

NAD CENTREM PRAHY PROLÉTALY NIZOZEMSKÉ STÍHAČKY

pondělí 22. března 2010, Praha

Pražané mohli v pondělí dopoledne zaregistrovat nad svými hla-
vami hřmění motorů proudových letadel. Nejednalo se však 
o české gripeny, ale o nizozemské stíhačky F-16. Podle vyjád-
ření Jany Růžičkové z kanceláře náčelníka generálního štábu se 
alianční stíhačky nad Českou republikou zúčastnily navigačního 
letu, který patří mezi standardní cvičné procedury.

„Jednalo se o stroje holandské armády, které startovaly ze Kbel,“ 
uvedla Růžičková s tím, že stíhačky, jejichž motory nad hlavním 
městem hřměly kolem půl jedenácté, mířily zpět do vlasti.

jas, Novinky 
F-16 nizozemské armády

FOTO: fotobanka Profi media
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R T Studio& _ Herlíkovická 1021/14, 197 00 Praha 9 - Kbely _ tel: +420 286 580 673, mobil: +420 728 533 871 _ e-mail: rtstudio@rtstudio.cz

pøijïte k nám peèovat o své tìlo...

novì jsme pro Vás otevøeli R které Vám nabízí:&T Studio,

www.rtstudio.cz

VACUSTEPPER

VACUPOWER

VIBROSAUNA

MASÁ�E medová masá� _ èokoládová masá� _ indická masá� hlavy ...

odpoèinek _ relaxace _ pohoda ...

hubnutí a zpevòování postavy bez námahy ...

formování postavy _ pryè s celulitidou ...
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Předchozí tři díly seriálu byly 
sepsány dospělákem. Naši 
druháci mají těsně před vy-
svědčením, umí už velmi dob-
ře psát a dokáží poměrně jasně 
formulovat své názory (ehm, 
ehm). Proto je nejvyšší čas jim 
věnovat prostor i pro vyjád-
ření jejich názorů na naši po-
slední společnou akci, a sice 
čarodějnicko-prvomájový ví-
kend ve Zvíkovském Podhra-
dí. Ano, tam, kde na hradě 
vždy o půlnoci straší rarášek.
Z jejich vyprávění, malůvek a 
básničky je naprosto jasné, co 
všechno jsme podnikali. Po-
kud náhodou ne, tak …v pá-
tek večer jsme prožili tajemný 
čarodějnický rej; v sobotu do-
poledne jsme hradem Zvíkov 
nejdříve procházeli a pak jsme 
ho pohledy „dobývali“ z pa-
luby lodi plovoucí po Orlické 
přehradě; v sobotu odpoledne 

jsme v počtu cca 30 sportovců podnikli cyklistický výlet do ma-
lebného Varvažova; v neděli dopoledne jsme skákali na trampo-
líně a jezdili na oslovi; to vše jsme prokládali skotačením v ba-

zénu. Pěkně se nám ten víkend povedl! Jistě i proto, že jsme byli 
chráněni magickými čarodějnickými kameny.

bvh

S DRUHÁČKY, S PANÍ UČITELKOU A S RODIČI – 4. ČÁST 
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ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY Z PORADENSKÉHO CENTRA VIOLA      27. 5. 2010

Pro dobrotu na žebrotu aneb pár facek to vyléčí.
Pan Nováčkovič dal své ženě pěkných pár facek. Bylo po výplatě 
a s kamarády slavil výhru ve fotbale, přišel celý spokojený domů 
– a zase nebyla teplá večeře na stole. Co na tom, že byly 3 ráno, 
už minule jí říkal, že když přijde domů, chce teplé jídlo. Od toho 
je přece ženská doma, aby se starala o něho a děti. Nadávání 
a řvaní už nefunguje, dostala přes „hubu“ několikrát a pořád 
neví, co se sluší a patří! Pokud vám to zní povědomě, vězte, že 
zlaté časy skončily. Zákon defi nuje metody páně Nováčkoviče 
jako domácí násilí a trestá ho za opakované „fackovačky“ až 
čtyřmi roky vězení. Pokud svou partnerku atakuje brutálně nebo 
se navíc násilně chová i k dětem nebo tchýni, hrozí mu až osm 
let vězení.   A dvanáct let může dostat za to, jestliže násilným 
chováním způsobí těžkou újmu na zdraví dvěma osobám, nebo 
dokonce své partnerce či jiné osobě v domácnosti způsobí smrt. 
Takové tresty „domácím“ násilníkům vyměřuje § 199 trestního 
zákoníku. Podobně se nyní dívá na jednání ostatních rodinných 
příslušníků, kteří řeší domácí neshody násilím – např. dospělých 
dětí proti rodičům, vnuků či vnuček proti prarodičům. Mohou to 
být nejen fyzické útoky, ale i nadávky a ponižování (psychické 
násilí), neustálá kontrola, omezování přes peníze (ekonomické 
násilí), vymáhání si manželských práv (sexuální násilí), nebo 
i omezování styku s rodinou a přáteli (sociální izolace). Jenže 
postižená osoba se už nemusí jen pořád bát a podléhat – naopak 
se může bránit – a pomoc dostane. Zákon od roku 2007 povoluje 
policii okamžitě ze společného bytu nebo domu vykázat 
násilnou osobu na deset dnů, po soudním uvážení i na dobu 
delší – dokonce až na 1 rok. Co ale má dělat člověk, kterému se 
konečně rozsvítí v hlavě, že takhle se žít nedá a nemá? Může se 
obrátit na VIOLU – poradenskou službu pro lidi s konfl iktními 

vztahy se svými blízkými. Bezplatně a třeba i anonymně, po 
telefonu nebo osobně může každý Pražák probrat s různými 
odborníky situaci, ve které se právě ocitnul, svoje úspěchy i 
neúspěchy v manželství nebo rodinném životě, a může se snažit 
nalézt způsoby, jak podobné situace lépe zvládnout. Někdy stačí 
jen informace po telefonu, někdy je lepší přijít osobně, třeba i 
několikrát a řešit a hledat a snažit se neopakovat svoje chyby. 
Někteří hledají příčiny v sobě, proč se chovají tak agresivně, jiní 
se chtějí vypovídat a slyšet názory nezaujatých lidí „zvenčí“, 
někdy chtějí povzbuzení a podporu při hledání argumentů a 
metod pro trvalou změnu. Je možné taky spolu vytvořit reálné 
plány změny nebo dalšího chování v rodině a třeba i trénovat 
nekonfl iktní reakce na situace, které před tím nezvládali. Ať už 
se bojíte, že váš vztah nebo manželství by mohly skončit, nebo 
že byste mohli mít větší potíže s rodinou anebo i se zákonem, ať 
už nechcete, aby děti trpěly vaším chováním – vždy je čas začít 
se změnou a zlepšit svůj přístup k sobě a k druhým v rodině. 
Kontaktujte pracovníky centra VIOLA na 773 666 784 
každý den od 10 do 14 hodin.
A pro vás, které nebo kteří se spíš cítíte v ohrožení ze strany 
partnera nebo partnerky, přitom stále bojujete s vlastními pocity 
viny a strachu, je určena jiná služba – intervenční centrum 
pro osoby ohrožené domácím násilím. Stojí za to si přijít do 
intervenčního centra popovídat a možná dokonce poprvé probrat 
to, za co se vlastně stydíte a vlastně vůbec nerozumíte, proč 
místo klidného vztahu zažíváte strach, s jakou náladou partner 
večer dorazí a co vás čeká tentokrát. 
V tom případě volejte na tel. Intervenčního centra: 739440771 
nebo 604231085.  

SVĚTELNÁ KŘIŽOVATKA SEMILSKÁ

Po zprovoznění nové světelné signalizace v křižovatce Semilská-
Toužimská lze s uspokojením konstatovat, že nehodovost 
v prostoru této křižovatky byla zcela eliminována až na jednu 
dopravní nehodu krátce po spuštění signalizace, která se naštěstí 
obešla bez zranění. Součástí zprovoznění světelné signalizace 
byla instalace dopravních značek B32 Průjezd zakázán do 
obou ramen ulice Svijanské, do ulice Pelnářova z ulice Svijanské 
a do ulice Pelnářova z ulice Toužimské. Cílem umístění těchto 
značek je omezit průjezd vozidel čekajících na zelený signál 

na komunikaci Toužimská a Semilská a těmito ulicemi si 
zkrátit čekání. Městská policie má trvale za úkol kontrolovat 
dodržování tohoto dopravního značení. Přesto se najde mnoho 
neukázněných řidičů, kterým dopravní značení vůbec nic neříká 
vůbec toto dopravní značení nerespektují. Takovéto neukázněné 
řidiče městská policie pokutuje blokovou pokutou. Věřím, že je 
mezi námi většina řidičů, kteří toto dopravní značení dodržují. 

OŽPD - Bílek
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HISTORIE TJ SOKOL KBELY

Kbelská Tělocvičná jednota Sokol byla založena v roce 1912. 
Přesněji valná hromada tohoto spolku proběhla dne 18. srpna 
1912 v hostinci U Suldovských a zúčastnilo se jí jedenadvacet 
zakládajících členů. Této valné hromadě však předcházely ještě 
tři přípravné schůze, a to ve dnech 2., 11. a 21. července. S 

datem 3. srpna 1912 vystavilo 
C. a k. místodržitelství pro 
království České se sídlem v 
Karlíně listinu stvrzující ustavení 
spolku Tělocvičná jednota Sokol 
ve Kbelích na jméno Antonína 
Svobody, tamního sládka. 
Valná hromada zvolila prvním 
starostou Sokola právě toho 
Antonína Svobodu a zvolila ho 
jednohlasně. Jeho zástupcem se 

stal František Suchý, náčelníkem Jan Zeithamer a do výboru 
pak bylo ještě zvoleno dalších osm členů. Na valné hromadě 
byly také stanoveny výše členských příspěvků, a na tu dobu šlo 
o částky nemalé. Zakládající členové platili sto korun ročně, 
přispívající členové sedm korun za rok, činní sokolové 30 korun 
měsíčně stejně jako ženy a žactvo o deset korun méně.
Zde se také rozhodlo, že kbelská tělocvičná jednota bude zařazena 
do Sokolské župy Barákovy, která ji přijala oznámením z 11. září 
1912, mimochodem stále uchovávaným nynějšími členy spolku. 
Je v něm napsáno: „Bratří! Ohledně Vaší žádosti stran přijetí do 
župního svazku usneseno ve schůzi předsednictva dne 5. září t.r. 
toto doporučiti župnímu výboru ke kladnému vyřízení…“
Sokolové tedy mohli pracovat, ale začátky nebyly nikterak 
snadné. Ve Kbelích totiž chybělo místo, kde by mohli svoji 
činnost provozovat. Jako útočiště cvičencům musely posloužit 
sály zdejších hostinců. A tak například do září roku 1922 se 
cvičilo v hostinci U Suldovských, potom přibližně tři roky U 
Mornsteinů a dále v hostinci U Krausů.
O sokolské hnutí a činnost spolku byl mezi občany velmi značný 
zájem, což dokládá i založení ženského odboru, a tak se poměrně 
brzy muselo začít uvažovat o stavbě nové sokolovny. Stavební 
odbor Sokola pod vedením Aloise Millera začal pracovat už v 
roce 1922. Pět let poté byl slavnostně položen základní kámen 
nové kbelské sokolovny. Tato slavnost proběhla dne 17. dubna 
1927 za účasti bratrských jednot a jiných spolků a korporací. 
Obcí prošel početný průvod, proneseny byly projevy a den 
zakončila veselice U Karbidů, kde vyhrávala kapela TJ Sokol 
Hloubětín.
Stavělo se na pozemku, kde dříve bylo pole, a který jeden ze 
kbelských sedláků sokolům věnoval a stavělo se rychle. Už na 
podzim roku 1927 byla sokolovna otevřena.
Sokol však nepěstoval pouze kulturu těla, jeho posláním byla 
také výchova k vlastenectví a vzdělávání členů. Však také 
kbelští sokolové hráli divadlo, pořádali přednášky a dokonce 

měli vlastní spolkovou knihovnu.
Ve 30. letech minulého století se obec začala rozrůstat a tím také 
přibývali noví členové. Nacvičovalo se na sokolské akademie a 
slety. Právě v tomto období se objevují první snahy o diferenciaci 
sportů a malé skupinky členů se začaly více věnovat třeba 
atletice, odbíjené nebo basketbalu.
Sokolovna však nesloužila pouze pro členy. Ve druhé polovině 
třicátých let 20. století zde začalo fungovat veřejné kino. 
Promítalo se vždy v pátek, sobotu a neděli, vybrané vstupné 
bylo použito pro potřeby spolku. Kino zde zůstalo i během 2. 
světové války a také v době po jejím ukončení.
Vraťme se do osudového roku 1939, s ním přišla okupace 
Československé republiky. Vznikl protektorát Čechy a Morava 
a nedlouho poté byla zakázána spolková činnost a tím také 
Sokol. Zajímavé je, že právě v době protektorátu byla ke kbelské 
sokolovně přistavěna další část budovy a tím se značně zvětšila 
její kapacita.
Skončila druhá světová válka a původní členové sokola okamžitě 
začali pracovat, aby obnovili svoji jednotu. Opět se zahájilo 
cvičení a nejdůležitějším úkolem byla příprava sokolského sletu 
v roce 1948. Nikdo v té době netušil, že to na dlouhé desítky let 
bude slet poslední.
Po únorovém převratu již Tělocvičná jednota Sokol neměla 
dlouhého trvání a její činnost byla znovu zakázána, tentokrát 
nikoli nacisty, ale novým komunistických režimem, který 
rozhodl, že tělovýchova bude jednotná.
Fungující sportovní oddíly tělocvičné jednoty byly převzaty 
továrnou PAL a sportovalo se pod názvem TJ Spartak PAL 
Kbely, později jenom TJ Spartak Kbely, to v době, kdy se 
jednotlivé oddíly staly součástí československého svazu tělesné 
výchovy.
V té době ve Kbelích byly v činnosti oddíly košíkové, volejbalu, 
lehké atletiky, ale také se tady hrály šachy pod vedením Oldřicha 
Votického, šachový oddíl ukončil svoji činnost v roce 1992. 
Pracoval zde i velmi početný oddíl turistiky a orientačního běhu, 
jehož zakladateli byli Miroslav Škorpil a Václav Šedivý.
Po roce 1989 se tedy vlastně TJ Sokol Kbely zakládala 
znovu úplně od začátku, protože skoro padesátiletá přestávka 
představovala velké obtíže, také podmínky pro sokolské hnutí 
byly v nové době zcela jiné.
Dnes ve Kbelích pod Tělocvičnou jednotou Sokol sportuje 
kolem čtyř stovek členů a pracuje zde osm oddílů: kromě 
sokolské všestrannosti jsou to pozemní hokej, kopaná, stolní 
tenis, volejbal, cyklistika, košíková a atletika. A ještě jednu 
významnou změnu pro sportovní aktivitu ve Kbelích je třeba 
zaznamenat. Od roku 2004 je zde k dispozici hřiště s umělým 
povrchem.

cs.wikipedia.org

Sbírka materiálů o Kbelích
pokud máte jakékoliv historické materiály o Kbelích – fotografi e, odznaky a fotografi e místních spolků (členské nebo příležitostní), 
kontaktujte prosím redakci Kbelák Tel.: 284080852, e-mail: kbelak@kbely.mepnet.cz 
Hledají se například fotografi e: 

• kadeřnictví - Jan Havlíček 
• koloniál - Marie Šollová 
• drogérie - Jan Tejchman

Redakce Kbelák
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PRÁZDNINY OČIMA PRAŽSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ

Současné venkovní teploty na-
hrávají úvaze, že dlouho oče-
kávané léto je konečně tady. Po 
dlouhé a pěkně mrazivé zimě je 
většinou populace vítáno s nad-
šením. Převážnou část toho-
to období tvoří prázdniny – čas 
příjemných teplot, dlouhých 
dnů bez školních povinností, 
čas odpočinku a dovolených. 
Více příležitostí ke sportov-
ním aktivitám a nebezpečným 
hrám ovšem přináší pro děti 

z pohledu záchranářů i mnohá zdravotní rizika. Dlouhodobý po-
byt venku bez dostatečného dohledu dospělých, špatná nebo 

žádná organizace volného času, chybějící bezpečnostní pomůc-
ky při sportu – to jsou hlavní příčiny následných dětských úrazů. 
Přesto, že úraz je v dětském věku nejčastější příčinou úmrtí, je-
jich počty se stále nedaří citelně snižovat. Bě-
hem loňských prázdnin zasahovaly naše po-
sádky u 433 úrazů dětí. Tento počet předsta-
vuje v meziročním srovnání nárůst o 5,3 pro-
centa. 
V porovnání počtu prázdninových dětských 
úrazů v letech 2008 a 2007 došlo dokonce 
k navýšení o 28 procent. Největší nárůst evi-
dujeme ve věkové skupině dětí do 3 let, kon-
krétně 14 úrazů. Nejčastěji dochází k poraně-
ní dětí při sportu a zábavě, se vzrůstající ob-
libou zahradního grilování stoupá i počet dět-
ských popálenin, barevná pestrost obalů dez-
infekčních prostředků láká děti k ochutnávce, 
která má za následek poleptání nebo intoxi-
kaci organismu. Osm dětí se během loňských 
prázdnin zranilo pádem z výšek, 13 dětí utr-
pělo řezná poranění. Měsíčně ošetří praž-
ští záchranáři přes 200 dětských úrazů. Díky 
skutečnosti, že většina pražských dětí tráví 
své prázdniny mimo hlavní město, nedochází během prázdnin 
k jejich navýšení. Pozitivní trend zaznamenáváme ve statisti-
ce dopravních úrazů. Přes zvýšený počet vážných zranění do-
šlo v loňském roce opětovně k poklesu jak celkového počtu na-

šich zásahů u dopravních nehod (o 47 zásahů), tak i k pokle-
su zraněných dětí při těchto nehodách (vloni 43 dětí, předcho-
zí rok 46 dětí). 

Skupinu s opačným vývojem tvoří již tradičně motorkáři. V loň-
ském roce bylo zraněno 142 řidičů motocyklů, což v meziroč-
ním srovnání znamená nárůst o 9 pacientů. Čtyři motorkáři ze-
mřeli, v 11 případech se jednalo o stav ohrožující život. 
K letnímu počasí patří i útoky bodavého hmyzu vyvolávají-
cí alergické reakce. Za období červenec – srpen 2009 eviduje-
me 45 případů těchto zdravotních potíží, ve srovnání s rokem 
2008 se jedná o 15procentní snížení. Školní rok pomalu, ale jis-
tě končí. Závěrečné vysvědčení mladiství často zapíjejí alkoho-
lem. Díky jeho nadměrné konzumaci skončí každoročně něko-
lik oslavenců v nemocničních zařízeních. V loňském roce vyjíž-
děli pražští záchranáři ke 12 opilým nezletilým ve věkovém roz-
mezí 15 – 17let.
Závěrem chceme popřát všem obyvatelům a návštěvníkům Pra-

hy pohodové léto podle jejich představ. A buďte na sebe a své 
děti opatrní. 

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy – 
územní středisko záchranné služby
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NEMÁTE JEŠTĚ PLÁNY NA LÉTO? CHTĚLI BYSTE SE NAUČIT NĚCO NOVÉHO?

Intenzivní kurzy českého znakového jazyka Léto 2010. Pro začátečníky vždy 5 x týdně 4 vyučovací hodiny v nabízených 
termínech: 

12.07. – 16.07.2010 1. Po/Pá od 17.00 do 20.30h
19.07. – 23.07.2010 1. Po/Pá od 09.00 do 12.30h. 2. Po/Pá od 13.00 do16.30h. 3. Po/Pá od 17.00 do 20.30h.
09.08. – 13.08.2010 1. Po/Pá od 09.00 do 12.30h. 2. Po/Pá od 13.00 do16.30h. 3. Po/Pá od 17.00 do20.30h. 
06.09. – 10.09.2010 1. Po/Pá od 09.00 do 12.30h. 2. Po/Pá od 13.00 do 16.30h. 3. Po/Pá od 17.00 do 20.30h. 

Standardní cena = 4.900,- Kč, cena pro studenty, důchodce = 4.165,- Kč 

Skupinové kurzy českého znakového jazyka ZÁŘÍ 2010 
Pro začátečníky vždy 2 x týdně 2 vyučovací hodiny v nabízených termínech: 

1. modul A      Po/St (15:30 – 17:00h.) 1. modul C      Po/St (19:00 – 20:30h.)
1. modul B      Po/St (17:15 – 18:45h.) 1. modul D      Út/Čt  (19:00 – 20:30h.)

Skupinové kurzy Po/St začínají 13.09.2010 a končí 19.01.2011, kurzy Út/St začínají 14.09.2010 a končí 25.01.2011. 
Standardní cena = 4.900,- Kč, cena pro studenty, důchodce = 4.165,- Kč 
Bližší informace a přihlášky najdete na www.pevnost.com, tel./fax.: 283 892 700, mobil: 728 586 857, e-mail: pevnost@pevnost.com

PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY A OMEZENÍ DOPRAVY

Kbely
Z důvodu výstavby zvýšené křižovatky Semilská - Pod Nouzo-
vem/Dalešická bude v termínu od 7.7.2010 do 20.8.2010 uza-
vřena komunikace Semilská. Objízdná trasa bude vedena uli-
cí Jilemnickou a Bohdanečskou, a to včetně 
linek MHD. V době uzavírky budou zrušeny 
zastávky MHD v ulici Semilská, a to zastáv-
ky Sovenická, Zamašská, Kbelský hřbitov. 
Vzhledem k šířkovému uspořádání komu-
nikace Jilemnická nebudou na objízdné tra-
se zřizovány žádné náhradní zastávky MHD. 
Součástí plánované stavby je dočasné odstra-
nění zpomalovacích prahů na komunikaci Ji-
lemnická, což bylo podmínkou DP Praha. Po 
dokončení stavby budou zpomalovací prahy 
opět instalovány. Stavba zvýšené křižovat-
ky je fi nancována Odborem městského inves-
tora MHMP, technický dozor zajišťuje fi rma 
ZAVOS a dodavatelem stavby je fi rma EKIS 
s.r.o., Náchodská, Praha-Horní Počernice.

Satalice 
Od 7.7.2010 do 30.7.2010 bude částečně ome-
zen provoz na komunikaci K Cihelně, kde 
bude probíhat výstavba kanalizace. Tato stav-
ba je rozdělena na čtyři etapy. Celá stavba je 
plánována v úseku od ulice Sovákova po vý-
chodní okraj zástavby Satalic. V každé etapě bude uzavřen jeden 
jízdní pruh v délce cca 130 m a doprava v protisměrném pruhu 
bude řízena světelnou signalizací. Výše uvedený termín je sta-
noven pro první etapu. Investorem stavby je Městská část Pra-
ha-Satalice. Dodavatelem stavby fi rma Polygas s.r.o. Náchod.

V termínu 7.7.2010 od 7.00 hod. do 8.7.2010 do 22.00 hod. 
bude probíhat oprava železničního přejezdu v ulici Budovatel-

ská v Praze-Satalicích. Z důvodu plné uzávěry bude linka MHD 
z Černého Mostu ukončena před železničním přejezdem, kde 
bude vytvořen přechod pro pěší, a cestující přejdou na opačnou 
stranu přejezdu, kde přestoupí na přistavený autobus, který bude 

pokračovat po své trase. Takto bude řešena autobusová doprava 
i v opačném směru.
Investorem opravy železničního přejezdu je SDC Praha a doda-
vatelem stavby je fi rma Chládek a Titěra Pardubice.
Děkujeme za pochopení při těchto dopravních omezení.

Ved.odd. dopravy ÚMČ Praha 19 Bílek
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ INFORMUJE

Na našem odboru  si můžete zažádat o tyto dávky: 
dávky sociální péče pro těžce postižené občany  pí. Uchytilová  tel. 286 01 01 45 (mimořádné výhody ZTP) 
příspěvek na péči     Bc. Buršová  tel. 286 01 01 52 
dávky hmotné nouze     sl. Stávková DiS. tel. 286 01 01 47 

(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávku mimořádné okamžité pomoci) 

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. Kocovou 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.ledna 2010 poskytuje i doprovod k lékaři nebo např. na nákupy. Informace o sociálních službách  Farní charity Neratovice  
poskytuje pí. Jarešová  - tel. 736 670 631. 
V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se uvedených dávek se prosím obraťte na pracovnice našeho odboru, které vám 
rády zodpoví vaše dotazy. 

Jaroslava Kučerová, Vedoucí OSVZ 

Ve stejné budově na Úřadu práce pracovišti státní sociální podpory v Praze 19 si můžete vyřídit tyto dávky: 
porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a dávky pěstounské péče. 

Se žádostmi o tyto dávky a informace o podmínkách  jejich vyplácení se obracejte na toto pracoviště. 
Klienti s příjmením začínajícím   A -  Mel  pí. Nováková tel. 950 178 967 

Men  -  Ž     pí. Čepelková  -  tel. 950 178 966 
Ivana Vaverková, Vedoucí pracoviště SSP Praha 19

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 2010

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

ČERVENEC  19.7.  Krnská x Slovačíkova 
SRPEN   16.8.  Železnobrodská x Pelnářova 

30.8.  Žacléřská x Veselá 
ZÁŘÍ    6.9.  Sychrovská x Svijanská 

13.9.  Katusická x Letců 
20.9.  Dalešická x Svijanská 

ŘÍJEN   4.10.  Martinická x Žacléřská 
18.10.  Semilská x Zamašská 
25.10.  Novákovo náměstí 

LISTOPAD  8.11.  Benecká x Hanušova 
15.11.  Hůlkova 
22.11.  Sojovická u parku 

PROSINEC  13.12.  Nymburská x Semčická 

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, 15.00 – 16.00 hodin ve dnech 

12. července 2010, 2. srpna 2010, 6. září 2010, 4. října 2010, 1. 
listopadu 2010,           6. prosince 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, 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 probíhá ve středu – každý 
sudý týden. 

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

B. Pokorná
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Když se řekne………. 

 

 

 

 

 
...  pouhá tři slova, 

 
 

ale jejich obsah skrývá mnohé – v tomto případě pomoc spoluobčanům v seniorském věku 
 a spoluobčanům s mentálním a kombinovaným postižením. Máme příležitost podat těmto lidem ruku 

 a pomoci jim, i jejich nejbližším, dát všem, tedy i sobě, více radosti. To je posláním všech programů  
Ruky pro život – občanského sdružení. 

 
Naše občanské sdružení začíná na území hlavního města Prahy poskytovat službu  

osobní asistence.  Kvalifikovaní pracovníci Ruky pro život poskytují klientům podporu 
 a pomoc jak v domácím prostředí, tak v terénu (doprovody, vycházky aj.) 

 
 
 

Nabízíme služby osobní asistence pro spoluobčany 
 
 

 
Služba osobní asistence je nabízena spoluobčanům: 

 s mentálním a kombinovaným postižením,  
 v seniorském věku. 

 
      

Poskytované služby mají podpořit klienta zejména: 
 ve zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 v předcházení pocitům samoty a opuštěnosti, 
 v hodnotném naplňování volného času, 
 při jednání s úřady i třetími osobami.         

Adresa pro zasílání žádostí o poskytování asistenčních služeb:  
Ruka pro život – občanské sdružení 
Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8  

Lenka Janištinová, ředitelka, tel. 733 158 496, 283 881 666  
Internet www.rukaprozivot.cz; e-mail info@rukaprozivot.cz 
bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1978381309/0800   
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PORADENSTVÍ PRO OBČANY PO POŠKOZENÍ MOZKU A JEJICH RODINY

Každých pět minut jeden člověk v České republice utrpí poškození 
mozku, jehož následky mohou být lehké až velmi těžké. Podle 
závažnosti poškození mozku je ovlivněn život postiženého, ale 
také i jeho nejbližších. Tito lidé potřebují komplexní včasnou 
rehabilitaci, zdravotně sociální péči, dostupnost následných 
služeb, podporu rodiny a hlavně dostatek informací.  Vzhledem 
k tomu, že osobám po poškození mozku a jejich rodinám často 
chybí důležité informace a podpora, CEREBRUM nabízí 
osobní, telefonické, nebo e-mailové poradenství a od září navíc 
e-poradnu na  www stránkách CEREBRA. 
Na našem webu www.cerebrum2007.cz můžete po 
zaregistrování vkládat do jednotlivých kategorií online poradny 
své dotazy, připomínky, doporučení či naopak poradit lidem, 
kteří se nacházejí v podobné situaci jako vy. Na vaše dotazy 
budou mimo jiné odpovídat naši spolupracující odborníci 
(neurologové, neurochirurgové, psychologové, ergoterapeuté, 
fyzioterapeuté, sociální pracovníci, logopedi,…) či pracovníci 
CEREBRA. V rámci e-mailové poradny a e-poradny se 
nejčastěji setkáváme s dotazy týkajícími se služeb po poškození 
mozku, rehabilitace, obtíží v oblasti fyzických a smyslových 
defi citů, poruch kognitivních funkcí, emocí a chování. 
Rodinným příslušníkům i lidem po poškození mozku dále 
nabízíme možnost individuálních konzultací s psycholožkou 
Mgr. Slávkou Škvarkovou a také možnost konzultací se sociální 
pracovnicí Mgr. Terezou Žílovou.
Od začátku poskytování služby psychologického poradenství 
začali službu využívat hlavně příbuzní osob po poranění 
mozku, ale i po cévních mozkových příhodách. Nejčastějším 
problémem je složitá problematika motivace osob po poškození 
mozku k rehabilitaci a vůbec nějaké aktivitě. V poradenství 
pomáháme rozklíčovat jednotlivé faktory motivace a zkoušíme 
hledat možnosti a způsoby, jak člověka po poškození mozku 
motivovat. Důležité je, aby se vnější motivace postupem času 
měnila na vnitřní a aby byla nenásilná. 
Dalším velice častým problémem je únava u pečujících osob 
a pocit že “nejsem schopný/á zvládat náročné situace“, které 
přináší péče o blízkého po poškození mozku. Příbuzní pečují 
dnem i nocí o svého nejbližšího, a tak jim často chybí odpočinek. 

V poradenství se zkoušíme dívat na nutnost sebepodpory a péče 
o sebe tak, aby výdej energie byl vhodně kompenzován příjmem 
a nenastávala únava. Velice častá je i otázka „jak zvládat agresi“, 

která je v některých případech symptomem po poškození mozku. 
Zkoumáme způsoby zvládání jednotlivých situací, které agresi 
vyvolávají a zjišťujeme způsoby, jak se v jednotlivých situacích 
zachovat. Součástí poradenství může být i nácvik relaxace. 

V rámci konzultací se sociální pracovnicí se nejčastěji 
setkáváme s dotazy týkajícími se služeb následné péče a 
odkazů na ně, a se žádostmi o rehabilitační ústav a dávkové 
politiky. Konzultace jsou poskytovány zdarma. V případě 
zájmu o osobní poradenství se můžete objednat na níže 
uvedených telefonních číslech nebo e-mailové adrese.

Tereza Žílová, Mgr. Slávka Škvarková                                                                                
CEREBRUM-Sdružení osob po poranění mozku a jejich 

rodin
                                                         Tel.: 226 807 049, 

773 540 589,  www stránky: www.cerebrum2007.cz

STRÁŽNÍCI CHRÁNÍ PŘED KRIMINALITOU DĚTI I DŮCHODCE

Ochránit děti, ale i starší občany před kriminální činností 
a sociálně negativním jednáním, se snaží pražští strážníci. 
Pomáhají jim v tom speciální programy a semináře. Řadě 
problémů je totiž možné se vyhnout účinnou prevencí.

„Při ochraně před kriminální činností a sociálně negativními 
jevy se soustředíme hlavně na ty nejslabší a nejzranitelnější, tedy 
děti a starší spoluobčany. Odborníci připravují specializované 
přednášky či dlouhodobé vzdělávací programy,“ uvedl první 
náměstek pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož 
kompetence bezpečnost v hlavním městě spadá. Pracovat je ale 
nutné i s mladistvými, kteří mnohdy neví, jak naložit s volným 
časem, tráví čas u počítačů či televize a mnohdy vzrůstá jejich 
agresivita. 
Důkazem může být zásah hlídky městské policie, kdy musela 
čelit hrubým slovním i fyzickým útokům ze strany dvou mladíků 
ve věku 14 a 15 let. Chlapci krátce před tím napadli příslušníka 
bezpečnostní agentury v supermarketu v Tupolevově ulici 
v Praze 19. Patřili k ženě, kterou příslušník ochranky zadržel 
kvůli podezření z krádeže zboží. Přivolaná hlídka městské 
policie situaci uklidnila a zabránila dalším fyzickým útokům 

ze strany rozzuřených výrostků. Následně strážníci celou věc 
předali Policii ČR k dalšímu šetření.
„Městská policie je vždy připravena pomáhat lidem v řešení jejich 
nesnází. Obyvatelé i návštěvníci tuto skutečnost vědí a při setkání 
s problémovými osobami, ve chvílích, kdy se cítí ohroženi, se na 
městské strážníky obracejí. Role strážníků při ochraně bezpečí 
Pražanů je proto nezastupitelná,“ zdůraznil Rudolf Blažek. 
Podle něj je ale v mnoha případech možné se problémům 
vyhnout účinnou prevencí. Jelikož k nejohroženějším skupinám 
obyvatel patří senioři, Městská policie hlavního města Prahy 
organizuje dlouhodobé školící programy, tzv. Senior akademie. 
V nich se zájemci dozvídají důležité zásady k ochraně osobního 
bezpečí a majetku. „Například při pohybu po městě je třeba, 
aby lidé, nejenom ti starší, věnovali pozornost svým zavazadlům 
a nenechávali na vrchu ležet peněženku, či doklady. Také je lépe 
nosit u sebe jen nejnutnější hotovost. Ostražití by měli být lidé 
i při výběru peněz z bankomatu nebo v pobočce banky,“ dodal 
Rudolf Blažek.

Václav Kodým 
Mediaclar
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INDIÁNSKÁ REZERVACE VE KBELÍCH?

Co to? Kde by se tu vzali indiáni? Říkal jsem si, když 
jsem si přečetl velký nápis na oploceném hřišti ve kbelském 
centrálním parku. Jak jsem již jednou psal, jsem velmi zvídavý 

ježek, takže vím, že indiáni patří do Ameriky a ne do Prahy! Ale 
i tak mi to nedalo a šel jsem to tam obhlédnout, hlavně proto, že 
se tu sobotu, 5. června 2010, slavil dětský den a já mám děti moc 
rád. Dodupkal jsem nenápadně na hřiště a vylezl na klouzačku, 
abych měl náležitý přehled. Koukám a poznávám – opravdu 
indiáni! Nebo spíš indiánky – nějaké maminky zamaskované 
k nepoznání, každá umístěná někde jinde a pomáhají dětem 
k překonání různých překážek. Jedna, zřejmě Ta, co se netrefí 

šípy, podává chlapečkovi kukuřici a ten ji zkouší prohodit 
opeřeným kruhem! Druhá copatá nabádá děti, aby míčky 
prohodily dírami v plátně, na kterém je namalovaný bizon, 
hlavně, aby ho prý netrefi ly! Zřejmě jsou Kbelapači, jak si říkají, 
vegetariánský kmen, jinak nechápu, proč ho chtějí ušetřit. Další 
tajtrdlíkuje okolo papírového ohniště a tančí s dětmi originální 
ua ua indiánský tanec za doprovodu exotických chrastítek. 
Čtvrtou jsem zahlédl u stolečku, jak předává holčičce brčko, 

ta pak brčkem foukáním přemisťuje lentilky z jednoho konce 
tácku do druhého, prý se jedná o zkoušku síly dechu. A poslední 
usměvavá indiánka pomáhá dětem osedlat koníka a ony na něm 
odklusají k místu, kde hodí jakýmsi oštěpem. Děti za každý 
splněný úkol dostávají barevné korálky (obarvené penne) a 
navlékají si indiánský náramek. Když už ho mají celý, dostanou 

od dalších dvou milých indiánek za odměnu pravý indiánský 
talisman a indiánské jméno. A tak odcházejí Spící medvěd, Velký 
náčelník, Šedý vlk, Čiperná veverka, Březový hájek, Burácející 
hrom...

Kromě soutěží jsem si všiml i indiánského kvízu na 
plotě s obrázky, originálního zvířátkového totemu, který si děti 
mohly stavět, a dvou nástěnek, kde jsem se dočetl, že občanské 
sdružení CoByDup rekolauduje byt, který mu velmi výhodně 
poskytla MČ Praha 19, určený pro mateřské centrum, a 
hledá nejen aktivní rodiče na mateřské dovolené a nové 

členy, ale také dárce, sponzory, bez jejichž přispění nebude 
možné centrum otevřít. Já osobně přispěji hned – zvěčním se 
na jejich logu a napíši článek do místního tisku o tom, že i přes 
velké vedro se indiánská rezervace vydařila a pobavila kbelské 
rodiče a jejich děti!

Váš všudypřítomný Cobydup, vlastní packou
Více informací na www.mc-cobydup.cz nebo info@mc-
cobydup.cz

Alena Nezbedová
O. s. CoByDup
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2010

Stejně jako tradičně každý rok se uskutečnilo Pálení čarodějnic, 
tentokráte v novém jarním kbelském parku. Tyto tradiční akce 
navštěvuje stále více občanů od dětí až po babičky a i tentokráte 

přišla spousta rodin. 
Letošní rok jsme se rozhodli udělat velkolepou akci s klasickým 

táborákem, což oproti minulému roku prostory nového parku 
umožnily, program s příjemnou muzikou, kejklíři a chrliči ohně, 
zábavou pro různé kategorie dětí, ať už tématické sportovní 

soutěže, malování na obličej, kadeří malých čarodějnic se 
profesionálně ujala paní Pešková ze Salonu Anna, velký zájem 

byl i o čarodějnický kosmetický 
Salon Sylvia, kde se tvořily nové 
drápky a další image té které 
malé čarodějnice. Očekávaný 
velký slet všelijakých 
čarodějnic a čarodějů se 
uskutečnil přímo v amfi teátru 
parku a jejich nejdůmyslnější 
převleky byly předsedkyní 
kbelských čarodějnic řádně 
odměněny, stejně jako i vybrané 
a dětmi vyrobené čarodějnické 
loutky. Mnozí si užili u mnoha 
zajímavých stánků a s ohnivou 
vikingskou bitkou přišla po 
setmění šermířská skupina 
MERLET. S hudební skupinou 
Country Mix a Holokrci se 
zpívalo, tančilo a veselilo a i 
letošní rej čarodějnic se protáhl 
do dlouhých nočních hodin.
Toto vše pro všechny příchozí 
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zařídila naše radnice zdarma za pomoci místních organizací i 
jednotlivců. Děkujeme jmenovitě zástupcům Místního sdružení 
ODS Kbely, kadeřnickému Salonu Anna, kosmetickému Salonu 
Sylvia, Řeznictví a uzenářství Katusická pana Černého, fi rmy 
Gesto Computers, panu Korenčíkovi, kbelským dobrovolným 
hasičům, paní Heleně Kratochvílové, fi rmě Prinsitt, zástupcům 
OS Hodnoty života a dalším, jež přispěli k dotvoření příjemné 
atmosféry. Nemalou měrou přiložil ruku k dílu při přípravě a 
organizaci „Čarodejnic“ i zástupce starosty Ing. Vladimír Olmr.
Věřím, že se tato tradiční kbelská akce opět pěkně vydařila a 
přijďte opět příště. 

Šárka Egrtová
Odbor public relations ÚMČ Praha 19
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ŽIVOT VE KBELSKÝCH ŠKOLKÁCH

V letošním roce dojde k rekonstrukci mateřské školky Albrech-
tická. Rekonstrukce potrvá několik měsíců, proto jsme muse-
li promyslet vážnost situace a najít nejschůdnější řešení. Stej-
ně jako v roce 2006, kdy byla provedena rozsáhlá rekonstruk-
ce MŠ Letců, jsme věděli, že nebude lehká, ale že ji společný-
mi silami musíme zvládnout. Jsme jeden právní subjekt, proto 
si obě školky vzájemně pomáhají. V MŠ Albrechtická se zvět-
ší kapacita ze stávajících 3 tříd na 5 tříd. Bude to budova mo-
derní, splňující veškeré podmínky pro chod školky. Vznikne 
tam vedle běžných tříd, heren a šaten prostor pro tělocvičnu, 
jídelnu, keramickou dílnu apod. Kuchyň bude splňovat všech-
ny moderní technologie a bude vybavena nejnovějšími přístro-
ji, např. konvektomatem. Tomu všemu předcházelo velké úsi-
lí všech zaměstnanců. Celý březen se vyklízelo, třídilo a stěho-
valo, za což patří poděkování zaměstnancům MŠ Albrechtická. 
Ani druhá školka nezůstala pozadu, všichni se museli uskrovnit 
a poskytnout prostory pro děti z Albrechtické. Vždy je pro nás 
na prvním místě důležité, aby děti nestrádaly. Od konce břez-
na se všechny děti, tj. 3 třídy z Albrechtické se svými učitelka-
mi, zabydlely v MŠ Letců. V kuchyni se muselo přizpůsobit va-
ření pro řádově 80 strávníků více, což jistě nebylo jednoduché. 
Díky obětavosti, píli kuchařek a jejich vedoucí se vše zvládá. 1. 
a 2. třída připravily herny pro mladší děti a jídelna se přizpůso-
bila třídě pro předškolní děti z MŠ Albrechtická. Děti ze 3. tří-
dy Letců, kterým jídelna patří, se stravují v prvním patře, rozdě-
lené v dalších třídách. Vidíte tedy, že jsme udělali opravdu ma-
ximum pro to, aby se situace zvládla a chod školky byl narušen 
co možná nejméně. V budově i na zahradě respektujeme všich-
ni stanovená pravidla. Věřte, že děti opravdu nestrádají, pláno-
vané akce jako např. výlety, vystoupení v DPS, účast při vítá-

ní občánků, koncert v ZUŠ Čakovice atd. toho všeho se děti se 
svými učitelkami zúčastnily či zúčastní. Zároveň jsme ponecha-
li v běhu kurzy plavání a výuku angličtiny pro předškolní děti. 
Všichni se do nové školky těší, „ chvíli“ si sice ještě počkáme, 

ale uteče to jako voda. O tom, jak máme ve kbelských školkách 
kvalitní, přizpůsobivé a obětavé učitelky včetně ostatních za-
městnanců, jako jsou ekonomka, kuchařky a uklízečky, se právě 
teď můžeme přesvědčit. 
Všem zaměstnancům, zřizovateli a rodičům děkuji za pochope-
ní, za jejich pomoc, vstřícnost a nám všem přeji hodně sil a pev-
ných nervů. 

Kamila Kyralová – ředitelka MŠ

100 LET

Dne 17. 5. 2010 oslavila úctyhodných 100 let obyvatelka 
Domu seniorů v Mladoboleslavské 20 v Praze 9 -  Kbelích 
paní Anežka Kramulová! Žije zde od roku 2003 a stále je velmi 
vitální. K životnímu jubileu přišli paní Kramulové popřát 

starosta MČ Praha 19, pan Pavel Žďárský, místostarostové ing. 
Vladimír Olmr a Ivana Šestáková spolu se zástupkyní odboru 
občansko správního. Paní Kramulové byla předána pamětní 
jubilejní medaile k stému výročí, květiny a dárkový koš. Dalším 
dárkem paní Kramulové bylo splnění jejího přání – návštěva 
v nemocnici Vysočany, kde je hospitalizována její spolubydlící 

z DS a přítelkyně, paní Fráňová. Ta následujícího dne, tj. 18. 5. 
2010, oslavila 94 let. Pan starosta okamžitě tedy zařídil dovoz 
do nemocnice Vysočany osobním autem a paní Kramulové bylo 
přislíbeno, že kdykoliv bude chtít opět svojí přítelkyni navštívit, 

bude jí opět stejným způsobem vyhověno.  Dopis z Ministerstva 
práce a sociálních věcí o zvýšení důchodu při dovršení 100 let 
přišla osobně předat a zároveň popřát k jubileu paní Kramulové 
pracovnice  Pražské správy sociálního zabezpečení.

Libuše Ložková
vedoucí odboru občansko správního 



Informace z radnice  11informace z radnice 19

PODCHOD POD TRATÍ ANEB TUNEL VE KBELÍCH

 Tunel ve Kbelích? Tak to tu skutečně ještě nebylo. Sice 
bychom měli stavbu označovat jako podchod pod tratí, ale 
na způsobu její realizace to nic nemění. Stavba je opravdu 
prováděna ražbou, tedy stejnou důlní činností jakou se hloubí 
tunely a doly. Když začala městská část před cca 4 roky 
plánovat nový Centrální park v místech zahrádkářské kolonie, 

byl vybrán nápad realizace tunelu jako ideální forma propojení 
Centrálního parku a lesoparku, ale také dvou částí Kbel do té 
doby oddělených valem železniční trati. Její překonávání, ať 
už pěšky či na kole s sebou neslo jistá bezpečnostní rizika. A 
právě tato rizika budou po zprovoznění podchodu pod tratí 
zcela eliminována. 
Vše vyvrcholilo 16.6.2010, kdy byla naším františkánským 

farářem  Jiljí Přibylem, za přítomnosti místostarostky MČ 
Praha 19 Ivany Šestákové a zástupců realizačních fi rem, 

vysvěcena kaplička se Sv. Barborou. Ražba tunelu tak mohla 
pod patronací svaté okamžitě začít. Doba prací na proražení 
tunelu byla naplánována na pouhých 14 dní intenzivních 
činností, avšak samotná stavba až do fi nální podoby bude 
pochopitelně trvat o něco déle…. 
Na přiložených fotografi ích můžete vidět jak prostor stavby, 
tak i okamžiky ze slavnostního ceremoniálu. 

Ing. Bc. Jan Lípa, MBA
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

1. června 2010 proběhla v ZŠ Albrechtická v krásném prostředí 
gymnastického sálu idylická slavnost „Pasování prvňáčků na 

čtenáře“. Po slavnostních famfárách pozdravil starosta MČ 
Praha 9 pan Pavel Žďárský „královnu“, přivítal paní ředitelku, 
paní učitelky, děti prvních tříd a jejich rodiče. Poděkoval všem 
za jejich společné úsilí 
v uplynulém školním 
roce. Všechny děti zdárně 
ukončily 1.třídu a naučily 
se to nejdůležitější, co 
budou v každodenním 
životě potřebovat, číst 
a psát. Dětem popřál 
všechno dobré a krásné, 
zasloužené prázdniny. A 
pak už začal slavnostní 
obřad.
Paní královna 
(místostarostka paní Ivana 
Šestáková) přednesla 
formuli před pasováním. 
Děti se jednotlivě 
představily a přednesly 
kolektivně slavnostní 
slib, vypracovaný paní 
knihovnicí, který s nimi 
nacvičily jejich paní 
učitelky. „Budou číst, mít 

knihy rády a budou o ně pečovat“. Jednotlivě pak předstupovaly 
před královnu, oblečené do pážecí pláštěnky, s klobouku 
si vytáhly písmenko, které určilo krátký text z knihy Táni 
Pastorkové: Veršovaná abeceda, a ten pak přečetly. Pak poklekly 
před královnu a ta je starobylým mečem položeným na rameno 
pasovala na členy obce čtenářské. Od paní královny dostaly 
knihu Vojtěcha Steklače „To nejlepší z Boříkových lapálií“, 
od paní knihovnice pak záložku a lízátko. Diplom na památku 

této slavnosti dětem předaly jejich paní učitelky. Po celý průběh 
slavnosti byly děti soustředěné, prostě vzorné. Zazněly famfáry 
a slavnosti byl konec.
Tuto krásnou akci již podruhé připravila naše knihovnice paní 
Iveta Novotná. Děkuji jí za její aktivní a tvořivý přístup k dětem 
a za to, že pro děti kbelských mateřských škol a základní školy 
pořádá každý měsíc v knihovně „literární programy“. Pasováním 
prvňáčků na členy obce čtenářské a snahou všech, aby opravdu 
četli, mají děti šanci, že literatura obohatí jejich život.

Antonie Beránková
členka Školské komise MČ Praha 19 
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INFORMACE O ZÁVĚREČNÉM KONCERTU

Tradiční závěrečný koncert žáků hudebních kurzů hry na zob-
covou fl étnu a na klavír u příležitosti ukončení školního roku 

2009/2010 úspěšně proběhl v úterý 15. června 2010 v kulturním 
sále LD Kbely. Úspěšně můžeme psát proto, že v letošním roce 
děti hrály moc krásně, se zanedbatelným množstvím chyb a u 
většiny dětí bylo znát, co všechno se v uplynulém školním roce 

naučily. Před přibližným počtem 180 diváků se nebálo vystou-
pit celkem 21 dětí, klavíristů i fl étnistek. Samozřejmě se u něko-
lika výjimek projevila tréma, se kterou si však nakonec bravur-
ně poradily. V průběhu koncertu zazněly zejména u menších dětí 

klasické lidové písničky, jako např. Měla jsem holoubka, Ztra-
tila jsem kanafasku nebo Beskyde, Beskyde. Bylo slyšet i zná-
mé pohádkové melodie, jako jsou např. večerníčkoví Kluci ko-
čičí nebo Nes mě, loďko z pohádky Zlatovláska. Dětem se i přes 
celkem krušné přípravy moc povedlo tříhlasé provedení známé 

Beethovenovy Ódy na radost za účasti 4 zobcových fl éten s do-
provodem příčné fl étny. Určitě každý známou melodii poznal. 
Kulturním zážitkem byla již tradičně hra Pavlínky Novákové, 
jejíž Svit Luny C. Debussyho byl důstojným závěrem celého ve-

čera. V letošním roce se zahájení koncertu a následného mode-
rování celého programu se ctí zhostila místostarostka MČ Praha 
19 pí. Ivana Šestáková. Velké poděkování patří samozřejmě po-

řadateli, kterým není nikdo jiný, než MČ Praha 19, bez jejíž ze-
jména fi nanční pomoci by hudební kurzy nebylo možné provo-
zovat. Za pomoc s organizací večera po technické stránce děku-
jeme rovněž pí. Antonii Beránkové, která se postarala o nádher-
nou květinovou výzdobu.

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury, tel. 284 080 850
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BESTIE NEMÁ PRÁVO ŽÍT – SMRT A POMSTA ZA SMRT HEYDRICHA

Psal se rok l942. Pro naši zem byly osudné dny května a června, 
ale současně se blížil i den odplaty nad jednou z největších 
lidských zrůd nacismu. Tehdy v německé hierarchii byli tři 
nejvýše postavení muži nacistické Německé říše – Hitler, 
Himmler a právě Heydrich, jehož místo se snažil získat 
Bormann. Tomuto nejobávanějšímu hrdlořezovi se postavili 
čeští vlastenci na odpor. Dne 27. května 1942 byl překvapen celý 
svět skutečností, že stateční parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík 
vykonali akt pomsty nad třetím mužem Hitlerova Německa – 
SS Obergruppenfuhrerem a generálem policie, Reinhardem 
Heydrichem, vedoucím RSHA (Říšský bezpečnostní úřad), 
pověřeným protektorem Bohmen und Mahren, autorem konečné 
otázky židů a prosazovatelem vymazání českého národa dle jeho 
názoru z odvěkého prostoru Velkoněmecké Říše. Český 
národ měl být kategorizován, a to jednak na schopné a 
ochotné k poněmčení, se zbytkem uvažoval s prostorem 
Sibiře. Plán konečného řešení židovské otázky (deportace) 
přednesl na přísně tajném shromáždění nejvyšších 
nacistických lidí ve Wannsee. Právě tato tajná akta, která 
měl připravená k přednesení Hitlerovi, měl u sebe. Přestože 
byl vážně zraněn bombou vrženou Kubišem, nechtěl 
tyto dokumenty při odvozu do nemocnice Bulovka pustit 
z rukou. Proč asi? 
Proč atentát na takovou osobnost? O Heydrichovi odborné 
prameny mluví, že měl mysl a mentalitu kalkulačky, 
nikdy nezapomínal, neupadal do sentimentu a nikdo u něj 
nedostal šanci ani milost. Sám Hitler o něm prohlásil, že 
má srdce ze železa. V historických pramenech se málokdy 
uvádí, že pokud jde o rozpoutání války s Polskem, byl 
jedním z aktérů i Heydrich, který zinicioval známé 
přepadení gliwické vysílačky v srpnu 1939, jenž bylo 
záminkou k napadení Polska. Současníci netuší, že než 
přijel Heydrich do českomoravského prostoru, tak se velmi 
neslavně proslavil krutovládou v Norsku a Holandsku, 
kde prakticky totálně zničil podzemní hnutí a pokrokové 
síly. Proto byl na podzim roku 1941 vyslán do našich 
zemí, aby zde zavedl „ nacistický pořádek“. Jeho první 
čin bylo zavedení stanného práva (rozsudek bez soudu). 
To stálo ministerského předsedu Eliáše odsouzení k smrti 
a další řadu poprav generálů, politiků, literátů, vlastenců 
– jednoduše těch, kteří mohli národ povzbuzovat. Po této 
první vlně zastřelení či odvlečení osob do koncentračních 
táborů nastala začátkem r. 1942 politika Heydricha – ,,bič 
a cukr“. V tom roce Heydrich zvýšil počet potravinových 
lístků a cigaret dělníkům a těžce pracujícím z důvodu 
větší efektivnosti válečné výroby. Bylo zavedeno sociální a 
nemocenské pojištění (pro zbývající vrstvy). Dělníci vykazující 
vyšší výkony než ostatní dostávali kromě peněz i poukazy do 
lázní či hotelů, aby si je nacisté získali. Takto se H. snažil zvýšit 
válečnou výrobu pro potřeby Německa. Pro nacistům oddané 
nabízeli různé výhody i německé občanství. 
Pro současníky, kteří by si možná řekli - ideální sociální 
podmínky. Jenže byla válka a po dobytí ostatních národů 
byli pro nacisty pouze otroci. Již v té době se připravovalo 
rozdávání statků válečným nositelům Ritterkreuzu. Právě 
v Panenských Břežanech (okres Praha – východ) zařizoval 
Heydrich zámek pro svou rodinu. Ostatní  spolustraníci se 
nechtěli zahanbit (projekt Sedlčansko). Nacisté se snažili 
terorizovat i hrůzou. Každý den byly vylepovány rudé vyhlášky 

oznamující  trest smrti, a to včetně rodinných příslušníků. 
V této atmosféře se Heydrich připravoval na odchod 
z protektorátu Čech a Morava a nástup ve Francii. Tentokrát 
chtěl rozbít maqies – hnutí odporu. Ke štěstí obou částí 
Francie se již toto nestalo. Je dosti příznačné, že k samotnému 
historickému aktu atentátu kata se nikdo nechtěl desítky let 
po válce  objektivně vyjadřovat. Tehdy ze strany západu byla 
ještě rána pozůstalých otevřená. V důsledku vlivu komunistů 
bylo v tehdejším Československu uznáváno pouze  osvobození 
Rudou armádou a lidé ze západu nebyli v oblibě vlády. Navíc 
se jednalo o jednu z nejvýznamnějších akcí podzemního hnutí 
odporu v Evropě, ale již tehdy začínalo být zřejmé dělení na 
Východ a Západ dané politickým vztahem. Akce totiž byla 

motivována k upevnění československé samostatnosti po 
válce. Akcí Antropoid byli londýnským odbojem pověřeni 
hrdinní parašutisté Josef Gabčík (selhal mu samopal) a Jan 
Kubiš (hodil bombu na auto). Celkové přípravě atentátu se 
věnovali půl roku. Bez pomoci českomoravských vlastenců by 
však akci nemohli vykonat. Nelze  vyjmenovat desítky 
odbojářů,  kteří nasadili životy své i svých rodin. Zejména 
prosečtí Sokolové, prostí občané ze Žižkova, pardubičtí, ČČK, 
církev českopravoslavná a další, včetně parašutistů shozených 
z Anglie. Přitom jejich osudy byly popsány nejspíše ve třech 
knihách, z nichž nejlepší byla – Heydrich, Sluha smrti (Ch.
Whitinng) a Dva proti Říši (Jiří Šulc, kniha doporučená 
naší knihovnicí p. Novotnou). Poté co Heydrich zemřel na 
následky bomby, neuvěřitelný teror vyvolaný Němci nastal 
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hned 4. června. Byl okamžitě vydán zákaz vycházení po 21. 
hodině. Prapory SS, gestapo, pěchota wehrmachtu celkem o síle 
cca 21 tisíc mužů, která mimo stálou posádku stále křižovala 
Prahou. Díky konfi dentce, která pátrala po 15-leté Jindřišce 
Novákové, se vědělo, že nějaká dívka odnesla kolo, kterým 
odjel Jan Kubiš do dolní Libně. Proto později SS hermeticky 
obsadili vytipované ulice, udělali prohlídku a všechny děvčata 
odvezla na pražské gestapo. Ke zvýšení hrůzy a teroru vojáci 
stříleli jak do otevřených oken, tak také i na půdy a na rozích 
měli rychlopalná děla. 
Obyvatelé pak mohli vyjít ven až k polednímu, přičemž se 
nevědělo, jak dál. Hitler v prvním záchvatu vzteku pohrozil 
odstřelením deseti tisíců obyvatel. Penězi se při tom nešetřilo, 
byla vypsána odměna 1 milionu Marek (1 M = 20 Kč). Když 
byly vypsány jidášské odměny i na Valčíka,  kromě několika 
donašečů, které lákala jak vypsaná odměna, tak i vyřízení 
sousedských sporů, neuspěli. Stačilo pouze nahlásit, že někdo 
schvaloval atentát a druhý den již i s rodinou nebyl. Obrat v 
situaci však nastal, když továrník Palla - Slaný, zachytil dopis 
dívce od mládence, který se vychloubal, že zná někoho. I 
přesto se zjistilo, že se jednalo o ženatého muže,  pražské 
gestapo si vymyslelo pro větší represi příběh o anglických 
agentech. K tomu jim navíc posloužilo, že dva vojáci z Lidic 
odešli do zahraničí. Podvrhli pár falešných důkazů a Lidice 
přestaly existovat. Všechny muže včetně 15letých chlapců 
popravili, ženy odvlekli do koncentračních táborů a děti - pár 
dětí schopných poněmčení dali do německých rodin. I když 
místnímu osmdesátiletému faráři nabídli milost, odmítl a 
podstoupil rovněž smrt zastřelením. Lidice byly srovnané se 
zemí a dokonce i místní potok byl odveden. 
Němci zuřili, protože se blížil termín K.H. Franka k nalezení 
parašutistů, ale pořád marně. Až těsně před ukončením lhůty se 
přihlásil zrádce Čurda, který za královskou odměnu zradil své 
kamarády, se kterými se zúčastnil výcviku v Anglii. Gestapo po 
daných adresách začalo s razií pátrat. Pan Zelenka, který znal 

ubytovací strukturu, spolkl jed s okamžitým účinkem. Totéž 
i paní Moravcová, která před manželem spolkla taktéž jed. 
Rozlíceným gestapákům pak mlácený syn Aťa stále odolával, 
aby sdělil místo, kde atentátníci byli ukryti. Od  zrádce Čurdy 
věděli, že jsou ukryti v kostele, ale nevěděli, ve kterém. Pak 
gestapáky napadlo zvěrstvo, které snad ani v pralese Borneo 
nebylo obvyklé. Mlácenému synovi dali před obličej akvárium, 
kde plavala ve vodě odříznutá hlava jeho matky. Toto nervově 
nevydržel, složil se a se sípotem zašeptl jméno. Tohle učinili i se 
7 parašutisty, kteří se po nerovném boji  zastřelili. Všem oddělili 
hlavy, aby je mohli ukázat rodičům a spolupracovníkům. 
V nerovném boji více jak s 660 vojáky SS a SD padli až po 14 
hodinách a nikdo nepřežil. Na německé straně se přiznalo asi 
14 mrtvých a 21 raněných. I když většina odbojářů se zastřelila 
nebo se otrávila, byly vypáleny také Ležáky. Krutá daň byla 
vybrána od příbuzných přímých účastníků, kde bylo popraveno 
na 230 osob, kteří měli jméno Kubiš nebo Valčík. 
A závěr? Po válce se vrátili letci Horák a Stříbrný. Tehdejší  MNV 
rozhodlo, že na bojovníky za svobodu nevyšly domky 
postavené ze sbírky anglických horníků. Problematického 
profesora Jindru (profesor Vaněk), přestože pramen uvádí 
jeho kolaboraci a nesouhlas s atentátem, nechal tehdejší režim 
dožít. Protože nebyl politická vůle, zatímco Hendrichovi do r. 
1945 nechali  pomníček, tak teprve vloni po 60 letech byla hl. 
m. Prahou odhalena socha parašutistů a jejich spolubojovníků. 
Umučené 15-leté Jindřišce a jejich rodičům dali alespoň desku 
na dům. Česká republika je zvláštní země, která si váží pouze 
někoho! Snad si jich naše děti po uklidnění země budou vážit 
více. Zatím mají přednost nevýznamné shromažďovací tábory 
za války. Co na to naši představitelé? Nebo to bude pouze nudná 
povinnost a vláčení jednou za rok věnců těm, kteří za naši 
svobodu obětovali to nejcennější – životy své a většinou i svých 
nejbližších. V z p o m í n e j t e  ! 

Ing. Menšík Vladimír

O FARNÍ CHARITĚ NERATOVICE

Farní charita Neratovice byla založena v roce 1991 p. Aloisem 
Kubým jako experiment Ministerstva zdravotnictví. Příští rok 
uplyne 20 let naší činnosti. A co že za tímto experimentem stálo?  
Domácí zdravotní péče, ke které časem přibyla i péče sociální. 
Začínali jsme od plenek a dnes je z našeho miminka dospělá 
žena – agentura domácí zdravotní a sociální péče. Naším cílem 
je poskytovat klientům odbornou kvalitní službu tak, aby byly 
zajištěny všechny jejich potřeby a oni mohli co nejdéle setrvávat 
ve svém domácím prostředí.  
Naší cílovou skupinou jsou klienti, kterým tuto péči předepsal 
ošetřující lékař, klienti, kteří již nezvládají plně zabezpečit chod 
své domácnosti, klienti v péči své rodiny, která se v důsledku 
nemoci, dovolené apod. o ně nemůže dočasně postarat. Naším 
klientem může být kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, 
zdravotního stavu a sociálního postavení. Možná se ptáte, proč 
se nejmenujeme jinak, jako spousta jiných agentur, které najdete 
v ,,Adresáři agentur domácí péče,, od České asociace sester? 
Odpověď zní – naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské a 
Farní charita Neratovice je soukolím Arcidiecézní charity Praha, 
stejně jako FCH Praha Holešovice, FCH Praha Stodůlky, FCH 
Praha Chodov, FCH Příbram, FCH Vlašim a FCH Starý Knín. 
Celkem má ADCH Praha 42 farních charit, ale výše jmenované 
mají stejné zaměření jako my – vysoce specializované na odborné 

úrovni! Toto je projekt ADCH Praha – Farní charity. Dalšími 
projekty jsou Rozvojové středisko-Adopce na dálku, Azylový 
dům sv. Terezie v Praze, Dům pro tělesně postižené Fatima, 
Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad 
Labem, Dům Gloria-stacionář pro seniory a další projekty, které 
najdete na www.charita-adopce.cz. Chceme svoji práci nadále 
vykonávat svědomitě, na 100 %!! Ve svém volnu se snažíme 
našim klientům zpestřit dny posezením u kávy, setkáním klientů 
s programem, jezdíme na výlety, výstavy, kde výrobky klientů 
prezentujeme, připravujeme ples, Tříkrálovou sbírku…….. 
Farní charita spolupracuje s úřadem práce, Probační a 
mediační službou ČR, která zajišťuje obecně prospěšné práce 
pro odsouzené. Chceme se nadále plně věnovat naší cílové 
skupině i přesto, že je od nás očekávána spousta jiné činnosti. 
FCH Neratovice je čistě profesionální a dobrovolné akce jsou 
součástí spolupráce s ADCH Praha (např. sociální šatník, různé 
krizové situace a ostatní činnosti). Po devatenácti letech se FCH 
Neratovice přestěhovala do nových prostor v ulici U Závor 
1458, které dne 23.června 2010 požehnal a posvětil pan biskup 
Karel Herbst spolu se zástupci ADCH Praha. 
Děkujeme městu Neratovice za podporu a těšíme se na další 
spolupráci! 

FCH Neratovice
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ZMĚNA POSUZOVÁNÍ INVALIDITY

od 1.1.2010 došlo ke změně posuzování invalidity a změnilo se 
také pojmosloví z částečně a plně invalidních osob na osoby I., 
II. a III. stupně invalidity. Ke změnám došlo také v zákoně o 
pomoci v hmotné nouzi. 
První změna byla účinná od 1.1.2010 do 31.5.2010, kdy částka 
živobytí u osoby, která byla uznána invalidní ve třetím stupni, ale 
neměla nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 

činila částku existenčního minima bez možnosti navýšení částky 
živobytí podle § 25 až 30 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Druhá změna je účinná od 1.6.2010 a týká se osob invalidních 
v I., II. a III. stupni invalidity (nezkoumá se, zda mají nárok na 
invalidní důchod), kdy se u těchto osob po 6 měsících pobírání 
příspěvku na živobytí nesnižuje částka na existenční minimum. 

P. Beck MPSV
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Z  N A Š Í  K N I H O V N Y … .

Nejzajímavější knižní přírůstky za druhé čtvrtletí roku 2010
Knihy pro děti a mládež: Knihy pro dospělé:
Braunová P.- Ema a kouzelná kniha Okamura-Novák Večerníček - Tomio Okamura Český sen
Eliášová Z.- Jak voní svět koní Braunová P.- Kamila Moučková Nejsem žádná lvice
Brezina T. - Klub záhad Úkryt hraběte Drákuly Reiner-Viewegh-Šrut - Tři tatínci a maminka
Bauerová I. - Doba kamenná Monyová S. - Bloďatá stíhačka
Reiderová K.- Dobrodružství malého ledního medvídka Sheldon S. - Nebezpečí pravdy
Schröderová P. - Mirella a tajemství mořských víl Clarková M.H. - Zrychlený tep
Léblová J. - Krákorčina abeceda Fairsteinová L.- Zlá krev
Pozor, jede Noddy Dobré ráno, Noddy! Verity H. - Přistávali jsme za měsíčního světla
Kuvertová A. - Zrada mezi Vikingy Runge M. - Roztrhnout závoj bezmoci
Masini B. - Staří a noví přátelé - Baletní střevíčky Eagles-Harrod C. - Válečné pole (Morlandi 31)

Vážení a milí čtenáři, 
končí nám další školní rok, který jsme letos již podruhé ve 
spolupráci se Základní školou Albrechtická  úspěšně zakončili 
krásným slavnostním obřadem – Pasováním prvňáčků na čtenáře 
(viz.článek + fotogalerie na www.praha19.cz). Vzhledem 
k tomu, že kbelská knihovna na podzim tohoto roku oslaví 90 
let své existence, dovoluji si Vás již nyní pozvat na slavnostní 
odpoledne pořádané při této výjimečné události, a to v úterý 
19. října 2010, kdy přivítáme opravdovou osobnost literárního 
světa, historika a spisovatele pana PhDr. Vlastimila Vondrušku 
CSc., kterého hudebně doprovodí pan Petr Traxler. Oba panové 
pro všechny zájemce připravili dvě různá literární pásma: 
1. Lidový rok aneb zábava ve středověku (uskuteční se 

v budově Domova seniorů ve Kbelích od 15.00 hod.), 
2. Láska ctná a nectná (opět v prostorách budovy Domova 

seniorů ve společenské místnosti od 18.00 hod.). 
3. vyprávění na věčné téma - žena a láska. O vztazích mezi 

mužem a ženou ve středověku i o milostném životě před 
svatbou a v manželství. Na základě původních historických 
dokumentů nejen z českých zemí zazní veselé i vážné, ale 
vždy skutečné historky a příběhy, které umí napsat pouze 
život. 

Pan spisovatel Vondruška je nejen mezi čtenáři historické 

literatury velice oblíbeným a čteným autorem, a v naší knihovně 
se jeho knížky půjčují takřka“ z ruky do ruky“!! Proto doufám, 
že všechny čtenáře tato vzácná návštěva opravdu potěší. 

Během letních měsíců bude knihovna uzavřena, neboť nás 
čeká úplná revize knihovního fondu, kterou je vždy nutno 
provést po pěti letech provozu knihovny. Pro všechny čtenáře 
bude knihovna opět otevřena od 30. srpna 2010. Děkujeme za 
pochopení. 

Za knihovnu Kbely krásné letní prázdninové dny přeje
 Iveta Novotná

Vítání občánků

Ve dnech 20. 4., 22. 4. a 27. 4. 2010 proběhlo již tradiční vítání 
kbelských občánků v Obřadní síni v Praze 9 Kbelích. Bylo 
přivítáno 55 dětí narozených ve druhém pololetí roku 2009. 
Slavnostní akce již musela poprvé probíhat ve třech dnech a 
ve dvou hodinových intervalech. Nové občánky přivítal za 
Městskou část Prahy 19 místostarosta pan ing. Vladimír Olmr, 
místostarostka paní Ivana Šestáková a člen zastupitelstva MČ 
Praha 19 pan Jindřich Petrnoušek. Celá slavnostní akce byla 
doplněna velmi pěkným vystoupením dětí z  mateřské školy 
Letců pod vedením paní učitelky Srbové. V roce 2009 se narodilo 
a bylo slavnostně přivítáno 103 dětí. Vítání dětí narozených v 1. 
pololetí roku 2010 proběhne v říjnu 2010. 

Libuše Ložková 
vedoucí odboru 
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SMRŽI V CENTRÁLNÍM PARKU

… NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT po prázdninách 
- plánované akce MČ Praha 19

18-19. 9.2010  ZPÁTKY DO ŠKOLY aneb PRAVÁ 
POSVÍCENSKÁ POUŤ VE KBELÍCH 
znovuobnovená dvoudenní akce určená dětem i dospělým, 
soutěže, zábava i atrakce pro děti, dále trhy, posvícenské – 
zabijačkové dobroty a mnoho zajímavých stánků v prostorách 
parku a v okolí kbelského rybníka. Vystoupí kapela Třehusk 
a mnoho dalších umělců. Pozvánka bude zveřejněna na www.
praha19.cz. 

19.10. 2010  OSLAVA 90LETÉHO VÝROČÍ EXISTENCE 
KBELSKÉ KNIHOVNY 
prezentace místní knihovny při příležitosti 90letého výročí 
jejího vzniku + talk show a autogramiáda Vlastimila 
Vondrušky, oblíbeného spisovatele a historika včetně 
hudebních vstupů do středověku naladěného písničkáře a 
zpěváka Petra Traxlera. 
Slavnostní odpoledne bude uspořádáno dne 19.10. 2010 v 
Domově seniorů Mladoboleslavská 20 

• první vystoupení od 14h - Lidový rok aneb zábava 
ve středověku 

• druhé vystoupení od 18h pro širší veřejnost - 
Staročeský Dekameron aneb láska ctná a nectná.

 Možná jste si při jarních procházkách novým parkem v cent-

ru Kbel všimli „podivných“ hub vyrůstajících na místech po-
krytých mulčovací kůrou, která zde byla použita při rozsáh-
lých výsadbách nové zeleně na podzim loňského roku. Jedna-
lo se o smrže. Pravděpodobně šlo o smrže pražského (Morchella 
pragensis) a smrže kuželovitého (Morchella conica). Tyto druhy smržů 
s oblibou vyhledávají stanoviště ovlivněné člověkem – dvory, stave-
niště, rumiště, příkopy a hojně právě plochy zamulčované kůrou. Po-
kud se zamulčuje terén na podzim předchozího roku, můžeme v násle-
dujícím roce čekat, že se plodnice objeví zpravidla ve velkém množ-
ství. V dalším roce je výskyt plodnic podstatně nižší a třetím rokem se 
smrže na lokalitě prakticky nevyskytují. Tedy v případě, že se kůra opě-
tovně nedosype. 

Přesto, že smrž svým vzhledem většinu lidí od sběru odrazuje, před-
stavuje velice ceněnou jarní houbu, která se dříve u nás prodávala 
i na trzích. Smrže jsou oblíbené zejména v Itálii, Francii, ve 
Švýcarsku, ale i v USA, kde jsou považovány za delikatesu a je-
jich cena se na trzích pohybuje velmi vysoko. 

Smrži patří mezi vřeckovýtrusé houby. Smržů je řada druhů a vy-
značují se velkou variabilitou. Jejich druhové určení proto nemusí být 
vždy snadnou záležitostí. K nejcharakterističtějším znakům výše 
zmíněných druhů patří černohnědě zbarvená žebra a hrany ja-
mek. Plodnice jsou nejčastěji šedohnědé, hnědé až černohnědé 
a jsou duté. Vyrůstají zpravidla od dubna do května a jsou stej-
ně jako ostatní druhy smržů jedlé. Smrž pražský může za příz-
nivých podmínek dorůst do výšky až 30 cm. K tomu, aby do-
rostl do takovýchto rozměrů, potřebuje dostatek vláhy a místo, 
kde na plodnice nedopadá přímé sluneční světlo. I když se ten-
to druh smrže objevil v centrálním parku ve velkém množství (v 
řádu mnoha set kusů), do těchto rozměrů nedorostl. Konec dub-
na a počátek května, kdy vrcholil výskyt těchto smržů, byl to-
tiž ve znamení slunného počasí s poměrně vysokými teplotami 

a minimem srážek. V takovýchto podmínkách docházelo k je-

jich zasychání.
Mgr. Daniel Majtner

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
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MISTR SVĚTA NAVŠTÍVIL ZÁKLADNÍ ŠKOLU VE KBELÍCH

Roman Červenka 
Narozen: 10.12.1985
Výška: 181 
Váha: 85
Pozice: útočník 
Držení hole: levá                               
Počet odehraných 
zápasů: 492
Počet vstřelených 
branek: 198
Mistr světa 2010

Milan Antoš 
Narozen: 05.03.1970
Výška: 186 
Váha: 92
Pozice: útočník 
Držení hole: pravá                            
Počet odehraných 
zápasů: 475
Počet vstřelených 
branek: 127
Spolukomentátor 
Mistrovství světa

Dne 7. června 2010 úderem desáté hodiny ožil gymnastický sál 
nad tělocvičnou v Základní Škole Albrechtická naplněný žáky 
nižších a poté i vyšších stupňů. Kbelák Milan Antoš, odkoje-
nec této školy stejně tak jako nyní i jeho děti, přivedl na bese-
du se žáky svého slávistického kamaráda, mistra světa z Němec-
ka 2010 - Romana Červenku. Po krátkém 
Milanově úvodu dostal slovo Roman a na 
řadu přišly zvídavé otázky. Roman skrom-
ně odpovídal, takže už víme, že s hokejem 
začal někdy ve 3-4 letech, což ale bylo po-
chopitelné, neboť pochází z hokejové rodi-
ny – hrál táta i strejda. Hokej ho opravdu 
baví, protože jinak by to ani nešlo. Dotazy 
typu kolik jste dal gólů, na kolik jste nahrál, 
kolik máte medailí a podobně, briskně dopl-
ňoval Milan, který má průpravu právě z ko-
mentování Mistrovství světa v České televi-
zi a tabulky má v malíčku. 
Romanova skromnost se projevovala při 
otázkách jako „komu nejraději nahrává-
te“ kdy odpovědí bylo, že hokej je týmový 

sport a sám hráč na ledě nic nezmůže. Bezprostřednost prvňáčků 
se projevila další otázkou “jaký máte plat?“, Roman s Milanem 
na sebe mrkli a Roman šalamounsky s úsměvem na rtech odpo-
věděl, že vysoký. Další zábavnou otázkou bylo „jaký máte ta-

lisman?“, odpovědi se ihned šibalsky ujal Milan, že Roman má 
plnou postel plyšáků, ale dotaz pokračoval “Máte tam taky kr-
tečka jako náš pan učitel?“. Už víme – krtečka, oblíbenou to ve-
černíčkovou postavičku, nemá. Milan poté uvedl věc na pravou 
míru, že si dělal s plyšáky legraci a pokud ví, Roman žádný ta-
lisman nemá. Romanova nejoblíbenější pohádka je Tři oříšky 
pro popelku, oblíbený předmět na základní škole byl kupodivu 
tělocvik, z fotbalových klubů se mu líbí Barcelona a na otázku 
zda se těší do důchodu, odpověděl, že to je opravdu ještě dale-
ko. Na závěr žáci oběma hokejistům poděkovali potleskem a ti 
se rázem ocitli ve velkém chumlu, neboť téměř každý ze zúčast-
něných chtěl podpis. Zatímco se oba hokejisté podepisovali na 
všechno možné od pijáků po penály, paní ředitelka nostalgicky 
zavzpomínala na Milanova školní léta, „ Takový to byl syčák a 
mám radost, že z něj vyrostl takový frajer“. 
Na závěr nám Roman pochválil naši čtvrť, protože za Milanem 
do Kbel jezdí už asi 6 let, a že je vidět, jak Kbely rostou, vyví-
její se a zelenají, ale na Vršovický ďolíček, kde bydlí, nedal po-
chopitelně dopustit. 

-SezNet-
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Vážení Kbeláci,
léto je konečně v plném proudu. Samé polehávání u vody a do-
volené na pláži…☺
Abych Vás u těchto parádních aktivit a v tropickém vedru donu-
tila alespoň trošku myslet na kulturu, vybrala jsem dva typy, kte-
ré jsou pro léto jako stvořené – kniha – například k vodě, a letní 
kino – třeba na dovolené.
Letní kina bývají hodně na dovolených v Čechách – například 
na Slapech, na „Mácháči“ a v cizině by se v nějakých kempech 
taky určitě našla. Ale pokud má někdo rád atmosféru letních kin, 
nemusí kvůli nim jezdit na dovolené ☺. U nás v Praze jich je 
více než dost. Pěkné a za „kačku“ je letní kino v Karlíně, na 
Střeleckém ostrově už je trochu luxusnější. Koukněte se na web, 
zadejte letní kina v Praze a už můžete vybírat… ☺

kniha
Škola noci – Vyvolená         (P. C. Castová)                                    
   
 
V tomto čísle mám pro Vás 
skutečně „lahůdky“. Když 
jsem Vás informovala o 
Škole noci, byl u nás (už 
dva roky) pouze první díl. 
Dva měsíce poté, co vychá-
zelo další číslo Kbeláku, se 
na pultech objevil druhý díl. 
No a teď, když opět vychází 
další číslo Kbeláku, zrovna 
vyšel třetí díl ☺ Tak buď je 
to hezká náhoda a nebo ku-
pujete a čtete jak diví a díky 
úspěchu k nám konečně po-
sílají další díly…
Další pokračování upír-
ské učednice velekněžky – 
Zoey. Potom, co ji upírský 
stopař označil, byla odvezena do internátní upírské školy noci a 
rodiče s ní nechtějí ani mluvit. Zjistila, že ji škola moc baví, ka-
marády má lepší nežli dříve a navíc u ní byly objeveny schop-
nosti, které ještě nikdo nikdy neměl. Také o nápadníky nemá 
Zoey nouze a z posledního dílu už se o ni zajímají rovnou tři! 
Bohužel poslední díl končí smrtí její nejlepší kamarádky Ste-
vie Rae a právě tam začíná 3. díl. Zoey si dělá starosti o přítel-

kyni, která sice vstala z mrtvých, ale moc se změnila. Nechce si 
ale připustit, že by nebylo cesty zpět a snaží se Stevie zachrá-
nit. Také si stále víc rozumí s nejotravnější holkou na škole, kte-
rou ostatní nemohou ani cítit. Náhle Školou noci otřese hrůz-
ná vražda…

kino
The Twilight Saga – Elipse (sága Stmívání – Zatmění)        
(předloha Stephe-
nie Meyer)         
                    
1. července 2010 
přichází do kin již 
předposlední 3. 
díl světově úspěš-
né „upíří“ ságy 
Stmívání. Opět se 
v hlavních rolích 
představí Robert 
Pattinson jako Ed-
ward Culen, Kristen 
Stewart jako Bel-
la Swanová a Tay-
lor Lautner jako vl-
kodlak Jake. Četla 
jsem všechny díly 
této ságy a alespoň 
podle knihy by měl 
být tento díl nejvíce 
akční. Vlci se ten-
tokrát budou mu-
set spojit s upíří rodinou Cullenů, aby společně přemohli invazi 
mladých upírů, které v pomstě stvořila Victorie (v 1. díle jí Cul-
lenovi kvůli Belle zabili druha). Do toho se opět objeví Volturi-
ové – mocný upíří rod, který představuje jediný zákon, a kterým 
ve druhém díle (Nový měsíc) Cullenovi slíbili, že z Belly stvo-
ří upírku. Ta si musí v tomto díle vybrat mezi láskou vlčí nebo 
chladnou upíří. V městečku Forks se mezitím schyluje ke krva-
vé bitvě. Bella si musí vybrat – život či smrt, láska nebo přátel-
ství…
Krásné a slunečné léto všem přeje      
                                                                                                                 

Barbora Andělová
        referent OŽPD

POHOTOVÝ ZÁSAH KBELSKÉHO SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Mnozí z nás mají ještě dobře v paměti cyklickou bouřku, 
která v úterý 8. 6. 2010 v podvečer řádila nad naším územím. 
Kbely byly opakovaně bičovány mohutnými přívaly srážek. 
Chodníky se ocitly pod vodou, jelikož dešťová kanalizace 
nestačila pojímat ono neúměrné množství vody, jak v čase, 
tak v množství. Svou zásluhu na tom měla i skutečnost, že 
bouřka přicházela a po krátkém čase opět udeřila s nezměněnou 
intenzitou.  Na tuto živelnou událost nejvíce doplatila oblast 
ulic Herlíkovická a Semilská u přejezdu na Čakovice. Z důvodu 
obrovskému návalu vody do kanalizace, která v těchto místech 
musí být přečerpávána, došlo k zahlcení systému a tím zatopení 
garáží obytných domů v Herlíkovické.  Avšak díky pohotovému 

zásahu našich kbelských dobrovolných hasičů byla do 10 minut 
katastrofa zažehnána a dovolím si použít slova předsedkyně 
výboru vlastníků z dotčených domů: „ ..nastoupili opravdoví 
PROFESIONÁLOVÉ a svojí prací a nasazením předešli dalším 
škodám na majetku“.
Dovolím si tedy ještě použít jednu parafrázi: „Hoši děkujem“ a 
přidávám – Jsme na vás pyšní!

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Pan starosta následně na jednání Rady navrhl SDH Kbely udělit 
za tento počin medaili 2. stupně za zásluhy. Gratulujeme.
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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 + 20 % DPH = 2380,- Kč
1/2 strany A4 1100,- Kč + 20 % DPH = 1309,- Kč
1/4 strany A4   600,- Kč + 20 % DPH =   714,- Kč
1/8 strany A4   400,- Kč + 20 % 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.

Praha 9 – Satalice, Budovatelská 427 (naproti Českému plynu)
Nově nabízí:
výkup papíru, novin a letáků a zanechání kartonů
Otevřeno denně: Po – Pá 8:30 – 16:30, So – Ne 8:30 – 15:00
Tel.: 606 275 917

VÝKUP SUROVIN

Prodám urnový hrob číslo 74 na hřbitově ve Kbelích. 
Hrob je ve velmi dobrém stavu, materiál tmavá leštěná žula, 
cena dohodou na tel. č. 286 85 14 89.

Prodej urnového hrobu

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

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA 2010/2011

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

Žaluzie, rolety

v Praze nebo Středočeském kraji. 
Platba hotově! 
Tel. 722 550 792

Koupím byt nebo dům
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MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
- dne    21.07.10   od  14,30    do  17,00   hod.          
- dne    19.08.10   od  11,00    do  13,30   hod.
- dne    24.09.10   od  12,30    do  15,00   hod.
- dne    24.10.10   od    9,00    do  11,30   hod. 
- dne    29.11.10   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 dceřinnou společnos-
tí  Prometheus, energetické služby, s.r.o. a městským úřadem 
v Praze – Kbelích  nabízí  
odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní ob-
chodní kancelář“ , jejímž prostřednictvím si stávající i potenci-
ální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitos-
ti, související s odběrem zemního plynu  bez návštěvy kontakt-
ních 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 tlf. číslech  267175174  a  267175202 
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