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Zprávy z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
Ve středu 10. 11. 2010 se konalo v sále Lidového domu 
1. ustavující zasedání Zastupitelstva Městské části 
Praha 19. Jeho hlavním úkolem bylo složení slibu nově 
zvolených zastupitelů a volba vedení radnice. Dalšími 
body pak bylo ustavení výborů kontrolního a fi nančního, 
stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva či 
stanovení postupu při sestavování rozpočtu a nakládání 
s rozpočtovými prostředky.
Do kbelského 15 členného zastupitelstva se ze 7 volebních 
subjektů dostalo 5 v následujícím složení (v pořadí, jak 
byli uvedeni na hlasovacím lístku) : za KSČM – Miloslav 
Nevečeřal, za ODS – Pavel Žďárský, Ing. Vladimír Olmr, 
Ivana Šestáková, Jindřich Petrnoušek, Eva Černá, Leoš 

Biskup, Vladimír Olmr, Jan Kazda, Ing. Miroslav Šimek, 
za TOP09 – Ing. Mgr. Milan Oubram, za SNKK Mgr. Jan 
Hazlbauer, Mgr. Rastislav Švec, za ČSSD – Ing. Jan Štrof 
a Miroslav Šťastný. Tito si ze svého středu zvolili starostou 
pana Pavla Žďárského, zástupce starosty Ing. Vladimíra 
Olmra a Ivanu Šestákovou, dalšími členy rady Jindřicha 
Petrnouška a Mgr. Jana Hazlbauera. Ustavené výbory jsou 
pak obsazeny takto – Výbor kontrolní 2x ČSSD včetně 
předsednictví, 2x ODS a 1 bez politické příslušnosti, Výbor 
fi nanční je obsazen třemi zástupci ODS včetně předsedy 
a dvěma zástupci SNKK. Příští jednání zastupitelstva 
předpokládáme v polovině prosince s hlavním bodem 
programu návrh rozpočtu, resp. rozpočtového provizoria.
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OBYTNÁ ZÓNA
V poslední době dochází na našich stránkách 
k různým polemikám ohledně režimu dopravy 
v obytných zónách. Proto dovolte citaci z vyhlášky 
č.30/2001   Sb.   Ministerstva   dopravy  a  spojů   ze   dne 
10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích. Úsek obytné zóny se osazuje 
informativní dopravní značkou IP26a, konec obytné zóny 
dopravní značkou IP26b. Začátek a konec obytné zóny je 
doplněn o zpomalovací práh. V obytné zóně mohou být 
umístěny další zpomalovací prahy, které se již nedoplňují 
svislým dopravním značením, vzhledem k povolené 
rychlosti 20 km/hod. Vyhláška č.30/2001 Sb. pod pojmem 
Obytná zóna uvádí následující:
„Obytná zóna“ (č.IP26a) – Takto označená oblast 
výrazným způsobem preferuje chodce a na druhé straně 
omezuje provoz motorových vozidel.
Touto dopravní značkou se vyznačuje oblast, kde platí 

ustanovení § 39 zákona, jako např. ustanovení:
• odst. 3, podle kterého smějí chodci užívat pozemní 

komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně 
nevztahuje § 53 zákona (např. že chodec musí 
užívat především chodníku) a jsou dovoleny hry 
dětí na pozemní komunikaci 

• odst. 5, podle kterého v obytné zóně smí řidič jet 

rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát 
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí 
ohrozit, a v případě nutnosti zastavit vozidlo. 
Stání je dovoleno jen na místech označených 
jako parkoviště 

• odst. 7, podle kterého v obytné zóně musí chodci 
umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro hrající si 
děti.

Dopravní značka se umisťuje na začátku obytné zóny na 
všech pozemních komunikacích ústících do dané oblasti.
Konec obytné zóny“ (č.IP26b), která může být též 
umístěna vlevo při výjezdu z obytné zóny z opačné 
strany značky č.IP26a, umístění dopravní značky vlevo je 
v souladu s § 5 odst. 2 této vyhlášky, podle kterého se 
svislé dopravní značky podle svého významu obvykle 
umisťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou 
- není vyloučena možnost umístit je vlevo (pouze vlevo).
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že do obytné zóny se 
neumísťuje dopravní značka B29 zákaz stání, neboť zákaz 

stání v obytné zóně mimo vyznačené parkoviště upravuje 
právě dopravní značka IP26a.  
Doporučená   literatura:   Zákon   č.361/2000 Sb.  ze  dne 
14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích, 
Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
Vyhláška č.30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001. 

OŽPD – Bílek  
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ZLODĚJE UREN
Strážníci s pomocí starosty MČ Praha 19 
dopadli zloděje uren. O Dušičkách dohlédli 
na bezpečnost na hřbitovech.
Hlídky městské policie působící na území Prahy 19 
budou v týdnu okolo Památky zesnulých věnovat 
zvýšenou pozornost hřbitovům ve Kbelích, Vinoři 
a Satalicích. Na hřbitově ve Kbelích strážníci 
přistihli zloděje uren přímo při činu. 

Ze hřbitova ve Kbelích se přestaly ztrácet urny. Zasadili se 
o to kbelští strážníci spolu se starostou Pavlem Žďárským. 
„Protože urny mizely vždy v nočních hodinách, starosta 
nechal přistavit nákladní auto, ve kterém se vždy v 
noci dva strážníci skryli. Po několika dnech se podařilo 
pachatele chytit přímo při krádeži,“ vysvětlil Ivan Brouček 
z obvodního ředitelství Městské policie v Praze 9. 
Preventivní kontroly provádí na hřbitovech a v jejich okolí 
hlídky městské policie v průběhu celého roku.  

„V období Památky všech zesnulých jsou hlídky posíleny. 
Dohlíží na parkování v okolí hřbitovů. Zaměřují se na 
prevenci vykrádání automobilů a brání krádežím výzdoby 
hrobů nebo majetku návštěvníků hřbitova,“ uvedl první 
náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence 
bezpečnost v hlavním městě spadá.
Hlídkovou činnost strážníků na hřbitově lidé velmi vítají, 
dodává jim pocit většího bezpečí. „Pozitivně vnímají naše 
hlídky občané, kteří se třeba bojí sami navštívit hřbitov, 
protože na podzim je již brzy tma,“ dodal Ivan Brouček. 
Městská policie radí občanům, aby i přes přítomnost 
strážníků na hřbitově nezapomněli na běžnou ostražitost 
a nenechávali své věci bez dozoru. „Pomoci nám mohou 
návštěvníci hřbitova také tím, že si budou více všímat 
svého okolí. Většinou se mezi sebou znají, protože chodí 
léta ke stejným hrobům. V případě, že se na hřbitově 
pohybují neznámé osoby a chovají se podezřele, je lépe 
rovnou přivolat hlídku strážníků pomocí tísňové linky 
156,“ řekl Ivan Brouček.

DOPRAVA
Smyčka Letecké opravny 
bezpečně
V říjnu 2010 byla zprovozněna nová 
zastávka ve smyčce Letecké opravny. 
Vznikl zde nový nástupní ostrůvek a 
chodci spolu s cyklisty byli odděleni 
od automobilové dopravy. Vyřešil se 
tak i přístup od zastávky k přechodu 
přes ulici Toužimskou a dále k nové 
zástavbě.

Zklidnění Vrchlabské ulice 
V říjnu 2010 byla provedena změna 
přednosti v jízdě na křižovatce 
Vr c h l a b s k á × Ž e l e z n o b r o d s k á . 
Opatření umožnilo rovněž zakázat 
v obou směrech vjezd nákladní 
dopravy do ulice Vrchlabské. Toto 
řešení psychologicky odvádí dopravu 
z ulice Vrchlabské, kde jezdí auta 
přímo pod okny tamějších obyvatel. 
Jde o první krok, který bylo možné 
uskutečnit v krátkém čase, další 
opatření se připravují.

Ing. Bc. Jan Lípa, MBA, Vedoucí 
OŽPD  
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Služba e-UtilityReport - elegantní řešení pro podání žádosti o 
vyjádření existence inženýrských sítí
Služba e-UtilityReport je pro žadatele, tedy budoucího stavebníka, bezplatný a hlavně snadný a rychlý způsob, jak 
podat žádost správcům inženýrských sítí o vyjádření tak, aby žádný správce nebyl opomenut a aby žádosti nebyly 
odesílány nadbytečně a chybně.  
Městská část Praha 19 nově nabízí svým občanům, kteří se chystají stavět, bezplatnou službu, která má za cíl zjednodušit 
připravení a podání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Toto vyjádření je spojeno s procesem přípravy 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiného opatření stavebního úřadu. Na webových 
stránkách městské části Praha 19 je zřízen přímo odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport:
www.praha19.cz/documents/e_utilityreport.html. Zde je žadatel systematicky, krůček po krůčku, veden k vyplnění 
formuláře pro vytvoření žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Tento vyplněný formulář včetně zákresu 
stavby pak žadatel rozešle elektronicky všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně, tedy 
elektronicky, zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto 
formou, jsou vytvořeny (vygenerovány PDF) soubory pro možnost vytištění žádosti a doručení správcům buď osobně, 
nebo poštovní přepravou. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou a především jsou v programu 
uvedené všechny aktuální adresy správců inženýrských sítí. Žádost, vlastně formulář, se tedy vyplní pouze 1x a podle 
potřeby se vytiskne s různými adresami jednotlivých správců.
Ve spolupráci s provozovatelem služby byl pro působnost našeho stavebního úřadu (katastrální území Kbely, Vinoř, 
Satalice) sestaven registr správců, což je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území mohou 
vyskytovat. Tento seznam obsahuje 37 správců, tedy je to kompletní seznam všech, kteří v daném katastrálním území 
přicházejí v úvahu. Tento seznam však může být pro konkrétní stavbu, na základě konzultace s pracovníkem stavebního 
úřadu naší městské části, upraven.  
K přípravě, vyplnění a podání žádosti postačí žadateli připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání 
aplikace je jednoduché a je doplněno podrobnou nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších 
připojených městech se dozvíte na http://verejnost.mawis.eu. Samozřejmě se také můžete s dotazy obrátit přímo na 
pracovníky stavebního úřadu městské části Praha 19, kteří vám vaše dotazy zodpoví, či zprostředkují jejich zodpovězení 
a s vyplněním žádosti vám pomohou.   

Seznam katastrálních území a správců infrastruktury v působnosti Stavebního úřadu městské části Praha 19

Informativní seznam byl vyhotoven ve spolupráci se Stavebním úřadem a správci,
kteří se účastní služby. Úplnost a věcná správnost seznamu není garantována.

Kód k.ú. 731641 746134 782378
Název k.ú. Kbely Satalice Vinoř

BOHEMIATEL s.r.o. ● ● ●
Cabel Media, s.r.o. ● ● ●
ČD - Telematika, a.s. ● ● ●
ČEPRO ● x ●
ČEPS, a.s. ● ● ●
České Radiokomunikace a.s. ● ● ●
ČEZ ICT Services, a.s. ● ● ●
Dial Telecom, a.s. x ● ●
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost ● ● ●
ELTODO-CITELUM, s.r.o. ● ● ●
GTS Novera s.r.o. ● ● ●
Invitel International CZ s.r.o. ● ● ●
Kolektory Praha, a.s. ● ● ●
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 (teplovod) ● x x
Ministerstvo vnitra ČR,  správa kabelů ● ● ●
NET4GAS, s.r.o. x ● ●
NETPROSYS, s.r.o. ● ● ●
Pražská DS Elektro s.r.o. ● x x
Pražská plynárenská, a.s. ● ● ●

SLUŽBA E-UTILITYREPORT
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Pražská teplárenská, a.s. ● x x
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. ● ● ●
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ● ● ●
PREdistribuce, a.s. ● ● ●
Pro Thermic, v.o.s. ● x x
RIO Media,a.s. ● ● ●
RWE Distribuční služby, s.r.o. ● ● ●
SITEL, spol. s r.o. ● ● ●
Sloane Park Property Trust, a.s. ● ● ●
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ● ● x
Technická správa komunikací hl. m. Prahy ● ● ●
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ● ● ●
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. ● ● ●
T-Mobile Czech Republic a.s. ● ● ●
T-Systems Czech Republic, a.s. ● ● ●
UPC ČR, a.s. ● ● ●
Vodafone Czech Republic a.s. ● ● ●
VUSS Praha ● ● ●

Poseldní aktualizace seznamu: 14.10.2010 Vysvětlivky: ● je vyžadováno vyjádření
× není vyžadováno vyjádření

Ing. Zdeňka Nejedlá
stavební úřad Úřadu městské části Praha 19

BĚH NADĚJE
BĚH NADĚJE, aneb Běh Terryho Foxe ve 
Kbelích 
Starosta MČ Praha 19 společně s dalšími starosty okol-
ních městských částí uspořádali dne 9.10.2010 Běh nadě-
je. Start byl v každé ze zúčastněných městských částí, u 
nás se startovalo v Centrálním parku Kbely. Po registraci 
účastníků se pokračovalo do cíle určení, a to ve Ctěnickém 
zámku, kde následoval další program – Vepřové hody. 
Jednotlivé městské části podpořily celou akci i doprovod-
ným programem – např. ve Kbelích to byly Farmářské 
trhy spolu s tvořivou dílnou a vydlabávání dýní.
Běh naděje je sportovně společenská humanitární akce in-
spirující se úspěšnou akcí pořádanou na podporu výzku-
mu rakoviny – Běh Terryho Foxe, která v ČR probíhala 
v letech 1993 - 2007 a na níž Běh naděje volně navazuje. 
Běh naděje je dobrovolná akce spojená s veřejnou sbírkou. 
Jejím účelem je: 
absolvovat předepsanou trať (udělat něco pro své zdraví) 
získat z příspěvků účastníků fi nanční prostředky na vý-
zkum rakoviny 
solidární - vyjádření solidarity s nemocnými 
prevence - pravidelným pohybem a správnou životosprá-
vou udělat něco pro své zdraví a předcházet onkologickým 
i ostatním civilizačním onemocněním.
Běh naděje je během nesoutěžním. Mohl se jej zúčastnit 
každý bez omezení - občané všech věkových kategorií, 
od seniorů po novorozence. Trasa kopírovala cyklotrasu 
Kbelský okruh a ze Kbel se mohlo běžet oběma směry – 
jak přímo do Ctěnic, tak i delší trasou přes Satalice a Vi-

noř. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem - chů-
zí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na 
kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem - podle vlast-
ních sil a chuti.
Tato akce nabídla nejen udělat ušlechtilý čin, ale také spor-
tovní zážitek a zajisté i příjemnou zábavu, ať už při běhu 
samotném či během doprovodného programu. Ze Kbel 

sice nestartoval žádný závratný počet účastníků, měli jsme 
i tzv. průchozí či průjezdní účastníky ze sousedních MČ, 
přesto se podařilo vybrat 2.038,- Kč, které byly předány ve 
Ctěnicích zástupcům sbírky.

Ing. Bc. Jan Lípa, MBA
člen organizačního týmu
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Jan Jílek je autor píšící o lidském životě 
bez příkras a okolků. 

Ve  třetí části knihy, kapitole „Zachránci a nezachráněný“ 
je téma manipulace navázáno k problémům známých 
z terapeutické práce autora.  Jak sám autor píše, mezi 
závislými a spoluzávislými dochází k manipulaci 
nejtvrdšího ražení, a způsob obrany ukazuje na konkrétních 
příkladech z praxe. 

Jan Jílek – psychoterapeut 
MUDr. Jaroslav Skála nazval svého žáka Jílka terapeutem 
– solitérem. Pravda, Jan Jílek ve své psychoterapeutické 
praxi terapie závislostí není zastáncem „příliš laskavého 
zacházení“, když vede klienty k abstinenci, jež podle 
něj není cílem, ale cestou. Zdůrazňuje nutnost terapie 
rodinných příslušníků závislých a ve své soukromé 
praxi se intenzívně věnuje lidem chyceným do vztahů 
spoluzávislosti. Témata bolesti a trápení rodinných 
příslušníků závislých Jan otevírá s přímostí sobě vlastní, 
ale také s hlubokým pochopením.
Neříká správné ani jednoduché návody, ani univerzální 
pravdy, ale vede klienty k vlastnímu názoru, efektivnímu 
způsobu komunikace, učí je ovládat své emoce a reagovat 
přiměřeně situacím, orientovat se v konfl iktech a zvládat 
je. Jílkovy praktické nácviky jsou nejvýše hodnoceným 
faktorem jeho kurzů a terapie. 

Jan Jílek – spisovatel
Jan Jílek je autor píšící o lidském životě bez příkras a 
okolků. Do dnešního dne vydal tři knihy. Svoji druhou 
knihu „Ze závislosti do nezávislosti“ postavil nejen na 
vlastním životním příběhu, ale hlavně popisuje skutečné 
osudy lidí závislých na drogách i alkoholu, trápení jejich 
nejbližších i společné hledání cesty ke svobodě. 
V novince „Lidé a manipulace“  i nyní čekejte prosté věty, 
které silou a jednoduchostí svého sdělení vystřelí do mozku, 
a čtenář si jen stihne říct „vždyť je to tak jasné“, přikyvuje 
hlavou na znamení souhlasu, hledající tužku, aby si opsal 
na ruku tu větu, ten tahák, ten opěrný bod, jak zareagovat 
výhodněji v pro něj důležité situaci. Opět si uvědomit 
hodnotu a vědomí sebe sama jako samostatně myslící 
osobnosti, která nese za svá rozhodnutí odpovědnost. 
Autor se pak jednoduše ptá: „Co chci? Co nechci? Co je 
pro mne dobré?“  Zná odpověď každý sám, a nebo ti druzí 
vědí lépe, co je správné, dostatečné a vyhovující? Co je to 
tedy ta „manipulace“? 

Ve  třetí části knihy, kapitole „Zachránci a nezachráněný“ 
je téma manipulace navázáno k problémům známých 
z terapeutické práce autora.  Jak sám autor píše, mezi 
závislými a spoluzávislými dochází k manipulaci 
nejtvrdšího ražení, a způsob obrany ukazuje na konkrétních 

LIDÉ A MANIPULACE
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Pokračování již velmi úspěšné učebnice hry na 
kytaru. Bez pomocí učitele rozvíjí získané znalosti 
na vyšší technické i hudební úrovni. Seznámíte 
se zde se systémem durových stupnic, naučíte se 
spojovat akordy, 
dozvíte se, co 
jsou složené 
akordy, jak se 
hrají a naučíte se 
spoustu nových 
doprovodů. Tato 
kniha je na rozdíl 
od prvního dílu 
věnována spíše 
moderní pop/
rockové hudbě, 
takže zvládnete 
písně, které 
denně slýcháte 
v rádiu.

Ukázka z knihy: 
V momentě, kdy vím, že je pro mne něco dost dobré, dostá-
vám se z pasti manipulativního hodnocení a z pasti, která 
tvrdí: Druzí vědí lépe než já, co je správné, dostačující a 
vyhovující. Stávám se správcem svého života. Být správ-
cem svého života znamená opustit bezpečí tradice, smlou-
vy, kte-
rá je vždy 
k podpisu, 
s m l o u v y, 
která na-
šeptává, že 
když budu 
podle ci-
zích před-
stav, budou 
mě mít dru-
zí lidé rádi. 
Manipula-
ce jinými slovy říká: budeš-li podle našich představ, bu-
deme tě mít rádi a budeš žít v bezpečí naší přízně. Obvyk-
le za tím bývá skryta výhrůžka, že nás ti lidé opustí, po-
kud se nebudeme chovat podle jejich přání. Já sám ro-
zumím oněm pohrůžkám, že ztrátou jejich přízně ztratím 
něco nenahraditelného.
Ovšem při svých životních zkušenostech už vím, že lidé 
chovající se tímto způsobem rozhodně nesledují můj zá-
jem, ale především svůj. Pakliže tohle vím, nemám žád-
nou potíž zabývat se tím, co je pro mne důležité, a mno-
hem méně tím, co je důležité pro ně. Zabývám se svými 
věcmi a jsem přesvědčen, že se rozhodně nechovám jako 
sobec, jen se chovám jako člověk, který cizí zájmy nenad-
řazuje nad svoje a je smířený s tím, že jej za tuhle skuteč-
nost mnozí neobdivují  (str. 7)

příkladech z praxe.  

Jan Jílek a Česká televize
Právě kniha „Ze závislosti do nezávislosti“ byla inspirací 
pro stejnojmenný televizní cyklus. Díky dvouleté 
osvědčené spolupráci autora s Českou televizí na cyklu 
„Rodina a já“ vznikl cyklus reálných příběhů, který 
na základě rekonstrukce a terapeutových glos otevírá 
svět závislosti a spoluzávislosti, příběhů, jež se mohou 
odehrávat ve kterémkoli obývacím pokoji. Nikdo nemůže 
říct, že jemu se nic takového jako závislost na čemkoliv 
přihodit nemůže, že jeho samého ani jeho rodiny se drogy 
či alkohol a nebezpečí s jejich konzumací, workoholismus 
nebo hráčství nemůže týkat. 

Jan Jílek – chodec a člověk
Izrael, Nový Zéland, Portugalsko, Kanada. Tulákem se 
člověk nestává, tulákem se rodí. Jan Jílek každým rokem 
vyráží na svá pěší putování a píše o nich. Píše tak i o své 

cestě po poušti, na které nachází odpočinek a vrací se opět 
sám k sobě.  Než se Jan stal terapeutem, byl buď na cestách 
pěších, a nebo námořnických. Sám dodává, že v případě 
potřeby ovládá i námořnický slovník. 

Jan Jílek – vzdělání a praxe 
• PPF (Pražská psychoterapeutická fakulta) 
• Šestiletý psychoterapeutický daseinanalytický 

výcvik ve skupinové terapii, logoterapie, SUR, 
akreditovaný výcvik v asertivitě, dvouletý seminář 
„lege artis“ ve skupinové terapii 

• 17letá psychoterapeutická praxe v PL Bohnice – 
skupinová i individuální terapie závislosti 

• Poradenství v oblasti drogové a alkoholické 
závislosti 

• Poradenství s patologickým hazardním hráčstvím 
• Dlouholetá praxe v práci se závislými 

a spoluzávislými formou skupinové terapie, 
poradenství pro rodinné příslušníky závislých

DNE 11. 11. 2010
 oslavila 85. narozeniny 
paní Julie Mikšovská. 

Do dalších let přeje zdraví a 
spokojenost syn s rodinou.
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Informace o bezplatném pokrytí Centrálního parku
 Wi –Fi signálem pro připojení na Internet

Tak jak jsme slíbili občanům Kbel, zajistili jsme dne 10.11.2010 prostřednictvím fi rmy Kbeláknet bezplatné internetové 
připojení (PC či mobilní telefon) pro návštěvníky Centrálního parku. Síť je přístupná přes den a jsou blokovány nevhodné 
stránky. 

Návod na připojení 
počítače pomocí Wi-Fi 
(kbelak.net.freezone):

Kliknutím na ikonu bezdrátové karty v tray (na liště u hodin) 
vyvoláte konfi gurační okno, které umí oskenovat a zobrazit 
všechny dostupné sítě v dosahu karty.

Po oskenování kliknete na síť s názvem kbelak.net.freezone.
(access point který má slabý signál se zobrazí, ale připojení na 
něj nemusí být úspěšné, u pokusu o připojení zmizí a správce 
sítí začne novou detekcí vysílačů)

Na vybranou síť pak stačí v okně kliknout a připojit. Na AP je 
nastaveno automatické přidělování IP adresy (DHCP) takže 
nyní je již vše automatické.

Pokud by se Vám připojení nedařilo, můžete se 
obrátit o radu na informatiky Úřadu. Spojení na ně najdete na našich stránkách: http://www.praha19.cz/ 

JUDr. Josef Nykles, tajemník ÚMČ Praha 19
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POŽÁR STOHU 
23.10.2010 probíhala od brzkých ranních 
hodin likvidace požáru balíků slámy mezi 
Praha-Kbely a Praha-Ctěnice (ulice Jilemnická). 
Kyvadlová doprava vody byla prováděna od nové hasičské 
zbrojnice ve Kbelích. Na místě zasahovaly jednotky HZS 
hl. města Prahy st. 10 (Iveco+T815), SDH Kbely (T815), 
SDH Klánovice (T148+LIAZ 101), SDH Letňany (LIAZ 
101). Vzhledem k umístění stohu v silážní jámě a blízkosti 
skladu s obsahem 700 tun obilí nebylo možno použít běžný 
postup, kdy stoh se rozhrne či kontrolovaně nechá shořet. 
V průběhu noci došlo k lokalizaci požáru a následnému 
střežení požářiště. Bohužel v průběhu neděle se zdvihl 
čerstvý vítr, který slámu osušil a doutnající ohniska znovu 
rozfoukal. Majitel stohu tak okolo 10. hod. oznámil na 

linku 150 další požár. Vzhledem k poměrně silnému větru 
se požár rozšířil do jak již uhašených částí stohu, tak do 
míst, kam v průběhu soboty byla vyvážena nehořící sláma. 
Nedělního zásahu se až do 00.30 zúčastnily postupně 
profesionální hasiči HZS st.10 Satalice a dobrovolní hasiči 
z JSDH Kbely, Letňany, Řepy, Satalice, Horní Měcholupy, 
Kunratice, Kolovraty a dále nakladač, který hořící slámu 
vyvážel na pole, kde byla následně dohašována. 
V úterý 26.10. okolo 15.40 majitel stohu oznámil další 
požár na miste HZS 10 - Satalice a na žádost VZ jsou 
povolávány JSDH. Po příjezdu Tatry JSDH Kbely předal 
velitel zásahu požářiště veliteli JSDH Kbely. Na místě 
T815 Kbely, T815 Satalice, Liaz Kbely a Březiněves. 
Opět probíhalo rozhrabávání slámy pomocí nakladače 
a hašení ohnisek, veškerá sláma byla vyvážena mimo 
silážní jámu a dále dohašována. Po soumraku byla ještě 
povolána vozidla s osvětlovacím stožárem (JSDH Letňany 
a Satalice). Ve 23.00 provedena celková likvidace požáru 
a jeho defi nitivní uhašení. 
V souvislosti s tímto požárem se objevilo několik otázek v 
návštěvní knize MČ Praha 19, zejména kdo platí vodu při 

požárním zásahu a proč nebyla voda čerpána z kbelského 
rybníka. 

Zde jsou odpovědi: 
Zdolávání požárů bylo vždy považováno z principu za 
veřejný zájem a vždy bylo spojeno se spotřebou vody. 
Současně platný zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 
pozdějších předpisů, také obsahuje zmíněný princip 
dokonce ve dvou ustanoveních. § 8 zákona o vodovodech 
a kanalizacích, který stanoví „Práva a povinnosti vlastníka 
vodovodu a kanalizace“ obsahuje ustanovení odst. 9, ve 
znění: „(9) Vlastník vodovodu i provozovatel vodovodu 
jsou povinni umožnit přístup k vodovodu a umožnit 

bezplatný odběr vody jednotkám požární 
ochrany při likvidaci požáru.“ § 20 téhož 
zákona, který řeší „Vodné a stočné“, pak 
obsahuje ustanovení odst. 7, ve znění 
„(7) Povinnost platit vodné a stočné se 
nevztahuje na jednotky požární ochrany 
při požárním zásahu.“ 
Pro čerpání vody z vodního zdroje je 
třeba čerpadlo, které 1) spotřebovává 
palivo, 2) vylučuje zplodiny, 3) způsobuje 
hluk, 4) čas potřebný k naplnění 
cisterny je násobně delší vzhledem k 
převýšení hladiny a možného čerpacího 
místa pro cisternu. Nad rybníkem je 
umístěn betonový plácek, nicméně není 
bezprostředně napojen na příjezdovou 
komunikaci a vzhledem k váze cisterny 
CAS32 TATRA 815 - 22 tun by byly s 

velkou pravděpodobností zničeny obrubníky, značná část 
zeleně a pravděpodobně betonový plácek sám. Veškeré 
přírodní vodní zdroje jsou určeny jako nouzové, pokud 
se samozřejmě nenacházejí v malé vzdálenosti od požáru, 
ale čerpání vody z přírodního zdroje, pokud je možnost 
čerpání z hydrantové sítě, je neefektivní. Naplnění 8200 
litrové cisterny TATRY 815 trvá z hydrantové sítě cca 4 
minuty, při použití plovoucího čerpadla při převýšení 
cca 4 m přibližně 11 - 13 minut. Pro stejnou efektivitu 
čerpání by musela být tedy nasazena nejméně 3 čerpadla 
se spotřebou cca 4l/hod. Mimoto o způsobu dodávek vody 
rozhoduje velitel zásahu. 
Foto: http://www.pozary.cz/clanek/35040-pozar-stohu-
praha-ul-jilemnicka/ 

Závěrem bych rád vyzval mladé muže ve věku nad 18 
let, přidejte se mezi nás dobrovolné hasiče. Můžete přijít 
každé pondělí od 18.30 do hasičské zbrojnice Vrchlabská 
1042 a prohlédnout si zbrojnici, techniku, nebo se zeptat 
na to, co vás okolo hasičů zajímá. 

velitel JSDH Kbely Leoš Biskup
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Kbely
Nedávno jsem jela autobusem za svou 
kamarádkou, když v tom jsem najednou 
zahlédla plakát s titulem: „Kbely – nejlepší 
místo pro život občana v Praze“. To mě donutilo 
se zamyslet, zda-li je tomu skutečně tak. Přemýšlela 
jsem o tom, zda to mohu vůbec posoudit. Narodila jsem 
se ve městě jménem Pardubice. Po pár letech jsme se 
přestěhovali na vesnici, kde jsme žili více než 8 let. Ale i 
po této době přišlo další stěhování, a to do hlavního města 
naší republiky. Přestěhovali jsme se do Hostivaře a zhruba 
po roce do Kbel.
Když se podívám na Kbely objektivně, nezastřeně a 
bez toho, že tu bydlím a jsem tu spokojená, co více si 
člověk může přát? Kbely jsou čisté, bezpečné a je tu vždy 
místo pro zábavu a odpočinek. Mám spousty kamarádů 
z různých částí Prahy, se kterými jsem se tu seznámila. 
Když jsem ovšem někde řekla, že jsem ze Kbel, ptali se 
mě: „A kde to je? To je ještě Praha?“ Pravdou zůstává, že 
Kbely si s sebou pořád nesou status vesnice, ale podle mě 
to není až tak jednoznačné. Když jsem do Kbel pozvala 
své kamarády, abych jim ukázala, kde bydlím a že Praha 
nemusí být jenom centrum a obchodní domy, nečekala 
jsem dlouho a z jejich tváře mohl kdokoliv číst nadšení 

a překvapení. Když pak poznamenali: „Tak tohle jsou 
Kbely? Taková noblesní část Prahy?“. Bylo jasné, že se 
jim tu líbí a není se čemu divit. Ano, takové jsou Kbely, 
moje Kbely, vaše Kbely – naše Kbely. Jsou krásné, čisté, 
příjemné.
Ve Kbelích žiji se svou rodinou už 4 roky a nemohla 
jsem si nevšimnout, že zdejší městský úřad tu pořádá 
různé kulturní a zábavní akce. Počínaje pozvání známých 
autorů knih a rozhovory s nimi přes farmářské trhy, konče 
různými akcemi v místním centrálním parku, jako je 
například pouť, Den dětí a mnohem, mnohem víc. O to 
se samozřejmě nejvíce zasluhuje již zmiňovaný městský 
úřad. Jak jsem mohla poznat, většina zaměstnanců, ne-li 
všichni, opravdu dbají na to, aby nám občanům bylo ve 
Kbelích dobře. Usuzuji tak z toho, že jsem na městském 
úřadě měla praxi. Měla jsem tu možnost poznat lidi, kteří 
tam pracují a které zajímá, co se ve Kbelích děje. Jsou 
to opravdu poctiví a pracovití lidé, kteří dělají pro Kbely 
maximum.
Kdybych měla učinit závěr z toho, co jsem tu viděla, 
prožila a jakých akcí jsem se zúčastnila, mohu s čistým 
svědomím říci: „Ano, Kbely jsou skvělé místo pro život a 
jsem moc ráda, že tu mohu bydlet.“ 

Ester Rezková, 19let

90. LET EXISTENCE KBELSKÉ KNIHOVNY
V úterý 19. 10. 2010 jsme oslavili 90. let 
existence kbelské knihovny, kdy paní 
knihovnici přišel popřát známý spisovatel 
a historik V. Vondruška a P. Traxler. 

Velice zajímavé talk show s oběma osobnostmi se 
dotýkalo témat středověku, starých českých tradic, 

mluvilo se mravech a zvycích českých lidí v minulosti. 
Celý výklad byl protkán středověce laděnými písničkami 
a velmi příjemným hlasem známého zpěváka Traxlera. Na 
této akci se pobavila více jak stovka návštěvníků, kteří si 
žádali opětovnou návštěvu pana Vondrušky s podobnou 
zajímavou tématikou.

Šárka Egrtová, public relation MČ Praha 19

Velký dík patří panu ing. Milanu Končíkovi z fi rmy Gesto Computers s.r.o., 
která u příležitosti tohoto výročí věnovala knihovně významný sponzorský 
dar - osobní počítač.
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FARMÁŘSKÉ TRHY 
Na základě poptávky místních obyvatel 
byly uspořádány městskou částí farmářské 
trhy počínaje pondělím - 18.říjnem 2010 od 
8-16h. 

Tento pondělní termín byl uzpůsoben dle časových 
možností prodejců – především kvalitních zelinářů, 
sadařů a různých farem – kteří všechny 
ostatní dny měli bohužel již plno 
(vzhledem k aktuálnímu „boomu“ 
těchto akcí se farmářské trhy konají ve 
všech možných pražských čtvrtích a je 
o ně obrovský zájem).
Na uspořádané trhy se dostavila řada 
Kbeláků a setkali jsme se s příznivými 
reakcemi nejen od seniorů a maminek 
na mateřské. Z nabízeného sortimentu 
zde nechybělo: koření a bylinky, čerstvé 
ovoce a zelenina, domácí čerstvá 
vajíčka, pekárenské dobrůtky, maso 
a masné výrobky - domácí výroba 
(včetně domácího sádla, paštik, 
tlačenek, prejtů a dalšího), mošty a 
přírodní šťávy, rakytník, babiččiny 
čaje a léčivky, med a medové výrobky, 

sýry ovčí i kravské, čerstvé mléko a tvarohy přímo z 
farmy, květiny a sušené dekorace, dušičkové zboží i 

textilní produkty - dekorace, vína a medoviny, netradiční 
občerstvení a další. Letošní farmářské trhy ukončíme v 
pondělí 22.11. (8-15h)  a na další se můžeme těšit opět až 
na jaře. 

Šárka Egrtová, public relation MČ Praha 19

 

Váno ní tip nejen pro malé vynálezce 
www.stavebnice.com/eshop 

 
 
 

  
slevový kod na fischertechnik 10%: 3942 
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V Centrálním parku byl dne 6. 10. 2010 
v rámci II. etapy jeho výstavby dokončen a 
zpřístupněn tunel pod tratí. Zhotovitel – fi rma 

Prominecon group a.s. se postarala o příjemnou slavnost 
k této události pro širokou kbelskou veřejnost. Jelikož 
se nejedná o zcela běžnou věc, neškodí si připomenout 
několik technických údajů o této unikátní stavbě:
Tunel, neboli „podchod pod tratí“ (pod tímto názvem byla 
stavba vedena) je umístěn pod železničním náspem na 
okraji MČ Praha 19 a slouží pro pěší a cyklisty. Propojil 
dvě doposud oddělené parkové plochy na obou stranách 
náspu v jeden rozsáhlý celek (Lesopark Kbely vybudovaný 
roku 2005 a Centrální park Kbely, jehož II. etapa byla letos 
dokončena). 
Podchod pod tratí byl prováděn hornickým způsobem. 
Jedná se o betonovou kruhovou klenbu s rovnými stěnami 
a rovným dnem tvořenou primárním a sekundárním 
ostěním o délce 23,9 m, světlého rozměru 3,0 x 3,0m 
ve sklonu 0,95% východním směrem z výškové úrovně 
264,489 m n.m. na východní straně do úrovně 264,716 m 

n.m. na západní straně. Ostění plní statickou funkci – je 
dimenzováno na zatížení od vlastní tíhy a horninového 
prostředí železniční dopravy.
Na obou stranách podchodu jsou portály, které zajišťují 

násep drážního tělesa proti sesuvu. Tvoří 
je dvakrát zalomená železobetonová 
stěna – čelo a dvě šikmá křídla proměnné 
výšky doplněné přizdívkou z lomového 
kamene. Oba portály jsou ukončeny 
římsou. Vrcholy portálů jsou opatřeny 
trojmadlovým ocelovým zábradlím 
z úhelníku ukotveným do betonu přes 
patní plechy chemickými kotvami. Dno 
podchodu je ve složení betonová deska 
a asfaltový beton.
Podchod je osvětlen 3ks zářivkového 
osvětlení parkových svítidel se 
sodíkovými výbojkami.   
Do západního portálu v ose nad 
podchodem byla umístěna nika se 
soškou svaté Barbory, která původně 
bděla nad bezpečím dělníků během 
stavby ze svého původního místa na 

východní straně tunelu. Byla vysvěcena již při slavnostním 

zahájením ražby tunelu františkánským farářem Jiljí 
Přibylem. 
Otevření tunelu umožnilo také vyznačení nového systému 
cyklotras ve Kbelích. Tunelem vede nově cyklotrasa A44 
z Letňan přes letňansko-kbelský lesopark do Kbel a přes 
centrální park dále do Satalic. Nové vedení cyklotrasy je 
mimo hlavní komunikace a díky tunelu lze nyní bezpečně 
přejet ulici Mladoboleslavskou. Další cyklotrasa A 265 
spojuje zatím centrální park s ulicí Mladoboleslavskou. 
V příštích měsících budeme nadále pracovat na dalších 
úsecích cyklotras do Čakovic a Kyjí.

Ing. Bc. Jan Lípa, MBA

ZAJÍMAVÁ DATA O KBELSKÉM TUNELU
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V úterý 12.10.2010 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná mateřská školka Albrechtická. 
Pozvání přijal i pan premiér, který přijel s námi vychutnat tuto neobyčejnou chvíli. 

VÍTE ŽE...
 V Hloubětíně na adrese Hloubětínská 55, poblíž 

plaveckého bazénu, by měl být postaven objekt 
sloužící občanům a lepší občanské vybavenosti. 
Nezapomene se ani na seniory, sokoly nebo různé 
místní společenské organizace.
 Nejlepším místem co se týká bydlení oceněné 

dle soutěže Město pro byznys 2010 v týdeníku 

Ekonom si pravděpodobně špatně vysvětlili dva 
bezdomovci, kteří se usadili v plechové boudě 
blízko rybníka ve Kbelích. Nemajíc původních 
klíčů od zámku, osadili si dveře zámkem vlastním. 
Nápravu zjednali až městští strážníci, kteří oba 
podnájemníky vystěhovali, náhradní bydlení však 
neobdrželi.

OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
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ORL ambulance Kbely  
MUDr. Robert Jatel  

NOV  ordina ní doba každé  
pond lí 1600 - 1900 hod  

 
Pond lí   730 - 1400  1600 - 1900 (MUDr. Veronika Šírová)  
Úterý   730 - 1400   
St eda   730 - 1200   

tvrtek   730 - 1400   
Pátek   800 - 1200   

 
K vyšet ení není nutné objednání ani doporu ení 

praktického léka e. 

Vazba květin na objednávku 
Svatební kytice 

Smuteční vazby 

Vánoční dekorace 

Adventní věnce 

Tel: 605 246 337, 603 877 942 

www.kvetinyandrea.cz 

 

 

NEJVĚTŠÍ GALERII ZNAKŮ MĚST A OBCÍ ČR R. 2010
ZŠ Albrechtická se zapojila ve spolupráci 
s MČ P19 do projektu tvořícího největší gale-
rii znaků měst a obcí ČR r. 2010
Na základě podnětu Agentury Dobrý den Pelhřimov, kte-
rá se pokouší o světový rekord v galerii znaků měst a obcí 
ČR vyrobených z odpadových materiálů, se do soutěže 
přihlásily taktéž Kbely. Paní ředitelka základní školy ten-
to projekt aktivovala mezi svými žáky již od května tohoto 
roku a nyní je již erb, velice chytře vyrobený z všelijakých 
odpadových materiálů, hotov a je připraven k zaslání do 
soutěže. Erb je nyní vystaven přímo v budově ZŠ, kde je 
možnost si ho veřejností vyfotit. Následně v prosinci pro-
běhnou v jednotlivých krajských městech výstavy místně 

příslušných znaků   měst   a   obcí   a   začátkem    ledna 
(13.-16.1. 2011) se všechny sebrané erby vystaví na br-
něnském výstavišti BVV. 
Úkolem celé akce je informovat širokou veřejnost o nut-
nosti třídění odpadu a o možnostech jeho dalšího zpraco-
vání, dále prezentovat společnost a logo EKO-KOM. Rea-
lizátory jednotlivých znaků budou nejčastěji dětské kolek-
tivy ze základních a základních uměleckých škol, ale in-
formována bude prostřednictvím médií rovněž široká ve-
řejnost.
Více najdete na www.znakymestaobci.cz 

Šárka Egrtová, public relation MČ Praha 19
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Víkend 18. - 19. září 2010 
strávila většina Kbeláků i 
přespolních v duchu tradiční-
ho posvícenského veselí. Ani 
tentokráte program nezklamal dle mno-
ha kladných ohlasů návštěvníků. Sobot-
ní staročeská muzika v podání skupiny 
TŘEHUSK roztančila i ty nejmenší a na 
závěr pokřtila svou novou píseň o Kbe-
lích s názvem „Ajroplán“. Krom dětské-
ho loutkového divadélka překvapila svým 
tanečním umem paní Sarah s živým ha-
dem, kterého si nejen zvídavé děti mohly 
ke konci vystoupení pohladit. Sobotní ve-
čer doprovodila skupina LACHOUT hra-
jící povětšinou hity legendární skupiny 
Olympic. Krásným zážitkem, na který se 
těšily davy přihlížejících, se stal obrovský 
ohňostroj věnovaný k 880ti letému výročí 
Kbel, který sponzorovala fi rma Janeček a 
my tímto velice děkujeme! 
Nedělním programem nás doprovodil 
Pražský salonní orchestr, jehož klasic-
ké i swingové melodie spolu s odborným 
výkladem v každém vstupu nás přenesly 
pozvolna do neotřelého světa lázeňských 
promenád. 
Také děti z kroužků fl étny vedených uči-
telkou Monikou Ulrichovou ukázaly, že 
za sebou mají opět obrovský kus práce, 
stejně jako obě družstva vysočanských 
mažoretek, jež potěšily svým pestrým vy-
stoupením nejedno oko a byly příjemným 
zpestřením již takto vyvedeného sluneč-
ného dne. Na konec si pro své fanoušky 
připravila známé skladby dechovka Dvo-
řanka.
Krom cukrové vaty, bonbónů, malová-

KBELSKÉ POSVÍCENÍ
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ní na obličej, propagačních dárečků, ba-
lonků ve tvaru zvířátek i koláčků - to vše 
od dalšího štědrého sponzora - místního 
sdružení ODS Kbely, byly po oba slav-
nostní dny připraveny zaměstnanci úřa-
du zajistit všelijaké atrakce a soutěže pro 
děti. Nelze nezmínit i sponzorství fi rmy 
HERO, která mnoho dětí zaujala zajiště-
ním skákacího hradu zdarma pro všechny. 
Odměnou za všechny tyto náročné přípra-
vy nám byly rozesmáté tváře dětí i jejich 
blízkých.
Oba takto slavnostně pojaté dny se ovšem 
pro mnoho návštěvníků stala vítaným 
místem uzenářská dílna pana Radka Čer-
ného - dalšího ze sponzorů našeho po-
svícení - prodejna uzenin a masa v Katu-
sické ulici, který před zraky návštěvníků 
předvedl své řemeslo, tj. jak vypadá prů-
běh pravé domácí zabíjačky, výsledkem 
toho byly jitrničky, guláš, jelítka a mnoho 
dalších dobrot. I malé dobové tržiště ved-
lo ke zpříjemnění procházky naším krás-
ným - novým parkem - dobré pivo, víno/
burčák, posvícenské koláče či koření, tr-
delníky a další zajímavé stánky dotvářejí-
cí charakter naší slavnosti. 
Věřím, že se všichni příští rok opět u tra-
dičního posvícenského veselí opět se-
tkáme a pro ty, kteří se chtějí podívat na 
mnoho krásných fotek z akce a přesvědčit 
se o tom, že naše akce doopravdy stojí za 
to navštívit, přidávám i odkaz na stránky 
s fotodokumentací. 

Krásné babí léto všem příznivcům 
kultury přeje Šárka Egrtová, public 

relation MČ Praha 19
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Oční ordinace MUDr. Tomáš Vido
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malá neobyčejná školička

nově otevřeno 
pro vaše děti

 každý den od  8.00 h do18.00 h
 bio strava

 6-8 dětí ve třídě ve věku 3-6 let
 aromaterapie

 angličtina
 etiketa

 hudební,výtvarný a pohybový rozvoj
 jóga

 zdravý životní styl
 večerní a víkendové hlídání

adresa:
Filipovského 20, Praha 9 – Satalice, www.studiokulicka.cz,

tel. 776 369 036, e-mail  info@studiokulicka.cz
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NÁSADA RYB DO KBELSKÉHO RYBNÍKA
Jako již tradičně, i v letošním roce byla doplněna obsádka kapra do kbelského rybníka. 
17. října 2010 zde bylo vysazeno 7 metráků kapra o velikosti 45 až 60 cm.
 Obsádku kapra dodal český rybářský svaz Vinoř. V letošním roce byl kbelský rybník po nasazení ryb poprvé uzavřen 
na jeden týden, aby měla ryba možnost se přizpůsobit novému prostředí.

Dne 23. října 2010 pak proběhly na tomto rybníku rybářské závody „3. Kbelská louže“, pořádané rybářským svazem 
Vinoř v úzké spolupráci se členy rybářského klubu „Čudla tým“. Závodů se zúčastnilo 12 dorostenců a 13 dospělých 
členů rybářského cechu.
Pro všechny účastníky byly připraveny hodnotné ceny v podobě drobného rybářského náčiní, nástrah, diplomů, medailí 
a putovního poháru.

Umístění v dorostu: Umístění v dospělých:
1. místo Tomáš Spilka 1. místo Karel Zaibert mladší
2. místo Karel Zaibert nejmladší 2. místo Milan Mlejnek
3. místo Kryštof Soviš 3. místo František Vondráček

Závody byly úspěšné jak počtem úlovků, tak i počasím, které se v tento den nebývale vydařilo. Všechny ulovené ryby 
byly až na jednu výjimku vráceny zpět vodě. Pro všechny účastníky závodu bylo připraveno občerstvení, které zajistil 
rybářský svaz Vinoř a členové Čudla týmu. Nutno podotknout, že závodů se nezúčastnili jen samotní rybáři, ale i 
maminky a manželky rybářů, které přispěly svými gurmánskými výtvory ke zdaru celého dne. 

Na závěr bych chtěl 
poděkovat všem zúčastněným 
organizátorům za pomoc a 
podporu při organizaci těchto 
závodů. 

PS: Vzhledem k tomu, že se 
blíží čas vánoční, apeluji na 
rybáře, aby dodržovali rybářský 
řád, který stanovuje možnost 
přivlastnění maximálně dvou 
ušlechtilých ryb za den, mezi 
něž vánoční kapr samozřejmě 
patří.
S pozdravem „Petrův zdar“.

Za Rybářskou stráž Vinoř, 
Ladislav Spilka
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OČKOVÁNÍ PROTI LIDSKÝM PAPILLOMAVIRŮM
Očkování proti lidským 
papillomavirům 
Každoročně onemocní v ČR 
na karcinom děložního hrdla 
více jak 1100 žen., téměř 450 
jich zemře. 
Celosvětově je karcinom děložního 
hrdla druhá nejčastější malignita žen 
za karcinomem prsu. Když jsem před 
léty začal pracovat na gynekologic-
kém oddělení, téměř každý kvartál ze-
mřela minimálně jedna žena na rako-
vinu děložního čípku. Byly to tragic-

ké situace. I když člověk získá časem 
jistou míru odolnosti, pokaždé to bylo 
velice depresivní a smutné. Na mno-
hé situace nelze zapomenout. Spous-
ta zoufalství, pláče, osamění. Člověk 
si pokaždé velmi výrazně uvědomil 
křehkost života. 
Můj první primář Dr. Iva Gutwirth 
mi tenkrát řekl: „Málokdo chce při-
pustit, že se umírá i na gynekologic-
kém oddělení. Že lidé zemřou na in-
terně, chirurgii – to se připouští. Kde 
jinde by se mohlo umírat – tam je na 
to nárok, ale na ženském oddělení?  
Ergo – představte si, že někdo publi-
koval jakousi zvláštní práci o tom, že 
by příčinou rakoviny hrdla děložní-
ho by mohl být virus.“ Netušil jsem, 
proč by to měla být zvláštní předsta-
va, ale připustil jsem to – první pri-
mář je něco jako první láska, nelze na 
něj zapomenout. Ohledně příčin pře-
drakovinových stavů (prekanceróz) i 
rakoviny čípku děložního tehdy byla 
spousta domněnek. Nyní je zřejmé, že 
u karcinomu děložního hrdla a karci-
nomu jater má nepochybně dominant-
ní roli virová kancerogeneze. Příči-
nou je virus. Nejčastější typy virů ne-

sou označení 16 a 18, dále jde o typy 
31,33,45,52 a 58 – úhrnem jsou zod-
povědné za 90 % všech rakovin čípku 
děložního. Typy 16 a 18 jsou nejčas-
těji nacházeny u prekanceróz. Typy 6 
a 11 převažují zase u bradavičnatých 
výrůstků (kondylomatozních lézích) 
genitálu. Osud těchto infekcí a jich 
vyvolanými změnami je trojí: Infekce 
přetrvává, zanikne nebo progreduje. 
Papillomaviry (HPV) jsou přenáše-
ny především pohlavním stykem. Je-
jich výskyt stoupá od začátku sexuál-
ního života, ve věku 20 – 25 let se vy-
skytuje minimálně u 40 % žen. Na in-
fekci reaguje tělo produkcí protilátek, 
rozhodující vliv mají ale T-lymfocyty. 
Proto v 70 – 80 % případů má infek-
ce HPV jen přechodný charakter. Ri-
zikovým faktorem pro vývoj k rako-
vině děložního čípku je právě přetrvá-
vající HPV infekce a odpověď orga-
nismu na ni. Délky vývoje do invaziv-
ního karcinomu je přes 10 let a bývá 
asi u 3% infi kovaných. 
Když byla zjištěna příčina této nemo-
ci, mohl začít vývoj léků. V součas-
nosti jsou dostupné dvě profylaktic-
ké vakcíny, jejich efektivita je mimo-
řádně vysoká. Aplikují se tři injekce 
v rozmezí sedmi měsíců ženám v ČR 
ve věku 13–25 let. Jinde ve světě se 
očkuje od 10 – 55 let. V ČR je dopo-
ručená vakcinace kolem 15 let do 26 
let. Ideální je, když je v době vakci-
nace děvče virgo. Tolerance vakcín je 
velmi dobrá. Nelze ji podávat těhot-
ným. Otevřená je otázka opakované-
ho podání novou revakcinační dávkou 
– předpokládá se, že účinnost očková-
ní je minimálně 5 let. Předpokládá se 
také zkřížená protektivita  proti dal-
ším virům. Vakcíny nechrání před po-
škozením hrdla dě-
ložního spojeným 
s jinými typy HPV 
a nejsou určeny 
k léčbě již existují-
cích prekanceróz a 
rakoviny, ani k léč-
bě genitálních bra-
davic. 
Vakcinace mužů 
má své teoretic-

ké předpoklady. Cena vakcíny (za tři 
dávky) je 10 500 Kč. Může se to zdát 
hodně peněz, ale to je jen zdání. 

Jakou cenu má lidské zdraví a ži-
vot? 
Kolik stojí následné operace, léčba, 
a případné riziko předčasného poro-
du a péče o předčasně narozené děti? 
Málokdo má o tom reálnou předsta-
vu. Kolik stojí běžná dovolená nebo 
cigarety, tetování, piercing, kadeřník, 
benzin, sekačka na trávu a podobně? 
Cena vakcíny bude určitě limitují-
cí pro rozvojové země, které se pře-
devším podílejí na vysokém výsky-
tu karcinomu děložního čípku v celo-
světovém měřítku. V současné době 
je záležitostí každého jednotlivce, zda 
se nechá očkovat. Do konce toho-
to roku některé zdravotní pojišťovny 
přispívají – hradí 1 dávku. Více kaž-
dému sdělí jeho lékař. Přistání člo-
věka před lety na Měsíci bylo úžas-
né. Ale mnohem úžasnější se mi zdá  
zjištění příčiny a možnosti, jak takové 
příšerné nemoci  jako rakovina dělož-
ního čípku předejít. Trvalo to roky tý-
mům vědců na celém světě. Pracovali 
tiše, trpělivě, bez humbuku. Možnost 
nechat se očkovat proti rakovině dě-
ložní čípku je fantastické, o tom sni-
ly celé generace lékařů, ale i rodiny, 
které se s touto nemocí setkaly. Lep-
ší věno pro dceru není, nežli podání 
vakcíny. Snad všichni, když si kupu-
jeme auto, pořizujeme si automobil 
jen s airbegem. Přitom víme, že air-
bag nebudeme nikdy potřebovat, ale 
nedej Bože - co když ano?? 
Očkování proti HPV je něco jako air-
bag proti Ca hrdla děložního. 

MUDr. Jaroslav Brabenec
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HLEDAJÍ SE „SVIŠTI“ PRO SOKOL KBELY
Rozhovor s Jiřím Cebakem (20) o košíkové ve Kbelích
Díval ses na mistrovství světa v košíkové mužů nebo žen?
„Samozřejmě. A také mí spoluhráči. Hodně jsme se bavili a diskutovali. Byla to pro nás i určitá škola. O nápady nebyla 
nouze. Určitě přispějí i naší hře.“
Co tebe nebo tvé kamarády nejvíce zaujalo?
„Shodli jsme se, že ta utkání potvrdila, že basket je hra krásná. Vyžaduje rychlost pohybu i myšlení. Nabízí krásné 
kombinace, zakončené úžasnou střelbou z různých pozic, zejména ty trojkové hody jsou obdivuhodné, precizní technické 
fi nty, které znásobují krásu hry. Je to mimo jiné i jakási sportovní show, která baví jak hráče, tak diváky. Ve které jiné 
hře uvidíte za 40 minut skóre třeba 92 ku 87? Na kopané za 90 minut často ani jeden gól. Není divu, že basket je snad 
nejrozšířenější hrou na světě.“
Máš ještě nějaké jiné poznatky?
„Třeba: potvrdilo se, že americký basket je vskutku nejlepší – jak u mužů, tak u žen. Ovšem i evropské a asijské týmy 
hrají výborný basket. České ženy jsou na druhé příčce mistrovství světa. V mužích za Američany jsou tři evropská 
mužstva. To také o něčem vypovídá!“
Říká se, že basket je hra pro dlouhány…
„Jistě, výška je tady určitou výhodou. Ale v každém týmu najdete několik menších hráčů, kteří jsou stejně dobří a platní 
jako ty „tyčky“. I mezi mými spoluhráči je takový mix. Příkladem můžou být asijští hráči a hráčky. Jejich postavy jsou 
znatelně menší, ale tento handicap nahrazují ohromně rychlým pohybem, mrštností, výskokem, bojovností, zejména 
v obraně.“ 
Vraťme se však ze světového pódia na kbelský parket. Jak ses k basketu dostal?
„Mým sousedem byl chlapec, který hrál basket. Jeho trenérem byl p. Šedivý, který i dnes trénuje ty nejmladší hráče. 
Chlapec mě pozval – a tak už od 8 let ten basket hraji. Jsem rád, basket mě zcela chytil. Dnes trénuji dorostence. Kromě 
toho se věnuji i sportovní lukostřelbě…“
Jak vypadá basketbalový trénink mladých?
„Každý začíná rozcvičkou, rozbíháme se po postraních lajnách dopředu i pozpátku, učíme se zvládat driblink a tzv. 
dvoutakt, nacvičujeme střelbu zblízka i zdálky, přihrávky, fi nty atd. Pak si spolu zahrají.“     
Před léty se ve Kbelích hrála 2. basketbalová liga. Může se ta doba vrátit?
„Proč ne? Naděje je vždycky. Musí se však pro to něco udělat. U počítače ne. Chce to věnovat se sportu už odmala. 
„Svišti“ jsou základem.  Mám na mysli kluky, kteří se narodili kolem roku 1999.  Sokolovna je jim k dispozici a pan 
Šedivý je výborný trenér.
Stačí se rozhodnout, nebýt líný, vytrvat. Možná by neškodilo i takové menší a dobré popostrčení rodičů, chtějí-li mít 
kluka zdravého a připraveného sportem i pro život. A bez jakékoliv nadsázky: jsme výborná parta i mimo tělocvičnu. O 
tom všem, co jsem řekl, se přesvědčíte na vlastní oči, když mezi nás přijdete. Uvítáme i ty zájemce, kteří nejsou ze Kbel. 
Trénujme nejen ve Kbelích, ale také na Proseku a v Hloubětíně. Moc se na vás, hoši, těšíme.“ 
A kde mohou zájemci najít nějaké bližší informace?
„Prostřednictvím e-mailu na adrese cebakjiri@seznam.cz, druhou možností je podívat se na www.sokolkbely.ic.cz  
nebo přijít na trénink a zeptat se trenérů. Chlapci, přijďte, nebudete litovat…“                                                                                   

 Kde a kdy se konají pravidelné tréninky 
Ročník narození Kde Den Hodiny

2001 - 2002 Kbely-sokolovna úterý 15,30 - 16,45
Kbely-sokolovna středa 15,30 - 16,30

1998 - 2000 Hloubětín - ZŠ Mochovská pondělí 17,30 - 19,00
Kbely - sokolovna středa 16,30 - 17,30
Kbely – ZŠ Albrechtická čtvrtek 17,00 - 18,30

1995 - 1997 Kbely – ZŠ Albrechtická úterý 17,00 - 18,30
Prosek –ZŠ Litvínovská 500 čtvrtek 17,00 - 18,30

1993 - 1994 Kbely – ZŠ Albrechtická úterý 18,30 - 20,00
Prosek –ZŠ Litvínovská 500 čtvrtek 18,30 - 20,00
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NOVÁ GALERIE PRO OBČANY KBEL
V pátek 8. října 2010 zahájila slavnostní 
vernisáží provoz nová galerie. Nové a možná 
nečekané je umístění galerie uvnitř areálu Letiště Praha 
Letňany. V případě, že o provoz Galerie Letiště Praha Let-
ňany bude mezi návštěvníky zájem a v průběhu první vý-
stavy nevzniknou žádné kolize s leteckým provozem, spo-
lečnost SIT Prague a.s. spolu se svými partnery předpoklá-
dá, že se galerie stane trvalou součástí letiště.  
Samotná vernisáž byla i společenskou událostí, které se 
zúčastnila celá řada osobností. Jako symbolickou poctu 
našim letcům se představila ve vystoupeních řada letců 
současných, včetně letošního zlatého medailisty na Mis-
trovství světa v letecké akrobacii Marka Hyky. O vernisá-
ži samotné informovala i média, například 
http://www.ct24.cz/domaci/103736-na-letnanskem-letis-
ti-ozivaji-valecni-letci/ nebo 
http://www.novinky.cz/domaci/213642-mistr-sveta-v-ak-
robacii-krouzil-v-praze-nad-fotografi emi-valecnych-hrdi-
nu.html 

V současnosti zde probíhá výstava fotografi í Ladislava Si-
tenského ze života 312. československé stíhací squadro-
ny RAF. Výstava je připomínkou úspěšné československé 
účasti v Bitvě o Británii. Symbolické bylo i datum vernisá-
že této výstavy - přesně před sedmdesáti lety tři piloti 312. 
československé stíhací squadrony bojující v rámci britské-
ho královského letectva sestřelili německý bombardér a 
dosáhli tak prvního z celé řady svých vítězství. Návštěvní-
ci výstavy si mohou prohlížet fotografi e z prostředí našich 
letců bojujících proti nacismu jen několik desítek metrů od 
vzletové a přistávací dráhy, na které probíhá čilý provoz.
Fotografi e ze své sbírky a speciální stojany na jejich pre-
zentaci zapůjčila společnost PPF Art. Vojenský historický 
ústav Praha a Historická letka Republiky československé 
pak připravily koncept výstavy. Reprodukce fotografi í za-
jistila společnost Plotters & Displays.

Výstava potrvá od 8. října 2010 do 8. ledna 2011.
Letiště Praha Letňany, vstup z Hůlkovy ulice (u Aeroklu-
bu) Praha 9
Vstup zdarma, denně od 10.00 do 17.00
www.letnany-airport.cz
Ladislav Sitenský
* 7. srpna 1919 † 14. listopadu 2009
Jeden z nejvýznamnějších českých fotografů dvacátého 
století. Fotografovat začal ve čtrnácti letech. Mezi veřej-
ností jsou nejznámější jeho cykly fotografi í od českoslo-
venských leteckých i pozemních jednotek pořízené během 
bojů druhé světové války ve Francii a Velké Británii. Jeho 
stěžejními tématy však byly hory, sníh a mraky, tedy téma-
ta, kterým se věnoval od skončení války do konce svého 
života. Kromě fotografi í krajiny se obsáhleji věnoval ještě 
hlavnímu městu Praze. Kromě řady vojenských vyzname-

nání a státních ocenění je po něm od roku 1986 pojmeno-
vána planetka číslo 5998.

312. československá stíhací squadrona RAF
Jednotka vznikla ve druhé polovině roku 1940 a skláda-
la se především z českých stíhacích pilotů, působících ve 
francouzském letectvu, kteří po prohrané bitvě o Fran-
cii postupně odpluli do Velké Británie. Stalo se tak vět-
šinou oklikou přes severní Afriku, kam piloti jedno-
tek GC I/4, II/4, I/5 a II/5 se stroji Curtiss P-36 Hawk 
a jednotek GC I/3, II/3 a II/3 se stroji Dewoitine D.520 
přelétli. Do Anglie odešli také piloti jednotek CG III/5, I/9 
a I/10 operující do té doby na letounech Morane-Saulnier 
MS.406 přímo v severní Africe. Zpočátku byly velitelské 
funkce zdvojeny a kromě československých je zastávali 
i britští důstojníci. Prvním československým velitelem se 
stal S/Ldr Ján Ambruš. Jednotku tehdy tvořili piloti s vel-
kým množstvím bojových zkušeností a desítkami sestřelů, 
například Alois Vašátko, František Peřina či Josef Stehlík. 
Během války jednotka vykonala 17 472 bojových letů v 
délce 10 364 operačních hodin. Během války v řadách 
312. perutě sloužilo 141 pilotů (132 Čechoslováků, osm 
Britů, jeden Američan). Ztráty jednotky činily šest zaja-
tých a 17 mrtvých.

Bitva o Británii
Je souhrnný název pro střetnutí mezi německou Luft-
waffe a britskou Royal Air Force nad Británií a kanálem 
La Manche v průběhu léta a podzimu roku 1940. Jedna-
lo se o první významné střetnutí v dějinách válek vybo-
jované výhradně prostřednictvím leteckých sil. Smyslem 
této vzdušné bitvy, kterou rozpoutala německá strana, bylo 
zničit nebo alespoň výrazně oslabit Royal Air Force a zís-
kat tak jednoznačnou vzdušnou převahu nad kanálem La 
Manche a Británií, což německé velení považovalo za nut-
nou podmínku pro uskutečnění invaze do Anglie. Bitva o 
Británii skončila po necelých třech měsících porážkou ně-
mecké Luftwaffe.

První vítězství
V 16:15 byl ve Speke,  toho dne již po třetí,  vyhlášen po-
plach. Kvílení sirény umístěné na jednom baráku, kde se-
děla hotovostní trojice v plovacích vestách, se slilo s ra-
chotem protiletadlových Boforsů, které zahájily palbu. 
Někde v okolí se potloukal nějaký bandita. Z jedněch dve-
ří vyrazili mechanici, z druhých hotovostní piloti; brit-
ský velitel B letky F/L Dennys E. Gillam, dále P/O Alois 
Vašátko a Sgt. Josef Stehlík. Jen co doběhli k parkujícím 
Hurricanům a vsoukali se do kabin, už jim mechanici uta-
hují kurty. Zapojují mikrofony radiostanic a otevírají kys-
lík. Kabiny se zavírají. Vrtule Hurricanů se roztáčejí a prv-
ní dva už rolují na start. Se Stehlíkovým starým L1807 
jsou však potíže. Vrtule je hnána startérem, motor však ne 
a ne zabrat. Hurricany P2575 (DU-P) a L1926 (DU-J) Gil-
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lama a Vašátka nemohou čekat. Nechtějí propást příleži-
tost. Odlepují se od travnaté plochy a rychle nabírají výš-
ku. Z výfuku Stehlíkova stroje najednou vyráží dlouhý 
plamen, vzápětí druhý, třetí a další. Hurricane se zahalu-
je do oblaku namodralého dýmu. Merlin běží! Konečně!
V tom se nad východním okrajem letiště objevila kontura 
dvoumotorového stroje. Junkers Ju 88! Ve výšce 400 met-
rů vypadl přímo z mraků. 
Stehlíkovo zpoždění na 
startu se teď rázem mění 
v nejlepší šanci. Startu-
jícímu Hurricanu, visící-
mu na vrtuli, jehož výš-
koměr ukazuje už 200 
metrů, jde Junkers přímo 
do rány. Čtyřčlenná ně-
mecká osádka už protiv-
níky spatřila. Střelec stá-
čí svůj kulomet MG 15 
proti Hurricanům a mač-
ká spoušť. 
„Velmi krátce po startu 
jsem spatřil protiletadlo-
vou palbu a asi 50 yardů 
nad jejími rozprasky také 
jeden nepřátelský le-
toun,“ napsal po přistání 
do svého combat repor-
tu Stehlík.  Letěl velmi 
pomalu západním smě-
rem ve výšce kolem 1200 stop. Jakmile nás osádka nepřá-
telského letounu spatřila, začala ostře stoupat a pokou-
šela se dosáhnout mraků. Byl jsem asi o 1200 stop pod 
ním vzadu. Ještě než nepřátelský letoun zmizel v mracích, 
okamžitě jsem vypálil dlouhou dávku. Pokračoval jsem ve 
stoupání skrze mraky asi 15 sekund a spatřil jsem jeho si-
luetu asi 50 yardů nad sebou vpředu. Okamžitě jsem vy-
pálil druhou dávku. Nepřátelský letoun přestal stoupat a 
klouzal směrem k levému břehu Mersey. Vypálil jsem po-
třetí, dokud jsem nespotřeboval veškerou munici. Spatřil 
jsem, jak jeho pravý motor hoří. Uhnul jsem, abych se ne-
dostal do kontaktu s balonovou baráží a protože jsem byl 
bez munice, vrátil jsem se domů. 
Do boje mezitím zasahují i zbylé dva Hurricany, narych-
lo přivolané operačním sálem. Navzdory prudké odvetné 
palbě česko-britský tým Němci nedopřává oddechu. Jeho 
osud se načíná naplňovat. „…zaútočil jsem na nepřítele 
zezadu a shora asi dvousekundovou dávku ve vzdálenos-
ti asi 100 yardů,“ hlásil po přistání Vašátko. „Hned potom 
jsem uviděl žlutého 1 (F/L Gillam), jak na nepřítele útočí 
zespodu. Uhnul jsem prudce doprava a spatřil jsem Jun-
kers s bíle kouřícím pravým motorem, jak směřuje k zemi. 
Přibližuje se k nepříteli, sledoval jsem ho ze vzdálenosti 
1200 až 1500 stop. Nemohl jsem však útočit, protože prá-
vě pálil žlutý 3 (Sgt. Stehlík). Pak jsem vystřelil krátkou 
dávku a horní střelec opětoval palbu. Nepřítel pak letěl 

v hladině 200 yardů a já na něho zaútočil zezadu dávkou 
trvající tři sekundy. Potom začal nepřítel klesat a stáčel se 
doleva. Pak letoun nouzově přistál u okraje balonové ba-
ráže dopravované ve vodě…“
Vítězné utkání s velkým zájmem sledovalo celé osazen-
stvo letiště i místní civilní obyvatelstvo z domů a ulic li-
verpoolského předměstí. Všichni pozorovali, jak skrzna-

skrz prostřílený Junkers bezmocně klouže k zemi. Nako-
nec nouzově dosedl na břicho na břehu zátoky asi čtyři ki-
lometry jihovýchodně od Birkenheadu. Přistání bylo tvr-
dé a levý motor se při něm urval z lože. Junkers pak ještě 
chvíli klouzal po zemi a pak se zkroucenými vrtulovými 
listy náhle znehybněl. Bylo po všem. 
Pouhých jedenáct minut po svém startu hotovostní troji-
ce opět přistála. Od vyhlášení poplachu, navedení stíha-
čů na protivníka, jeho sestřelení a přistání – pouhých jede-
náct minut, což byl patrně nejrychlejší sestřel v dějinách 
Fighter Comand.
Po přistání mechanici své piloty doslova vytáhli z jejich 
kokpitů. Ovšem i Němec se bránil a každý Hurricane si 
odnesl něco šrámů. Gillamova stíhačka to dostala přímo 
do předního skla. Všichni tři však byli v pořádku a za vše-
obecného jásotu je odnesli na ramenou přímo do pilotního 
sálu. Letištní bránu musela stráž okamžitě uzavřít, protože 
davy místních obyvatel, sužovaných neustálými němec-
kými nálety, se valily dovnitř. Lidé chtěli vidět na vlast-
ní oči ty chlapce, kteří jim tak ukázkově předvedli své ře-
meslo. 
Podle britských pravidel připadla každému ze tří vítěz-
ných pilotů jedna třetina sestřelu. Pro Gillama to byl jeho 
osmý potvrzený úspěch, pro Vašátka třináctý a pro Steh-
líka sedmý.
K havarovanému Junkersu mezitím přiběhli perutní me-
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chanici. Z nepěkně vyhlížejícího vraku se potácely tři po-
stavy. Otřesení, zranění a krvácející němečtí letci, pilot 
Oblt. Helmut Brückmann, navigátor Lt. Zur See Hubert 
Schlegel a radista Uffz. Helmut weth. Čtvrtý člen osád-
ky zůstal někde uvnitř. Střelci Sonderführerovi Horstu Le-
hmanovi už nebylo pomoci. Jeho bezduché, kulkami pro-
střílené tělo leželo zhroucené v tratolišti krve uvnitř vra-
ku. Jeden z těch tří, kteří přežili, byl mladý německý chla-
pec. S krvácejícími ústy vrávoral z trosek. Vytáhl gumový 
záchranný člun a bombou se stlačeným vzduchem se ho 

pokoušel nafouknout. Chtěl na něm uplavat, ostatně moř-
ská zátoka byla nedaleko. Jakmile spatřil přibíhající Če-
chy, sáhl na pistoli a malátně na ně zamířil. 
„Nech toho chlapče,“ volá na něj německy jeden z čes-
kých mechaniků, „je konec, jsi v Anglii“. Německý letec 
odhodil zbraň, rezignovaně usedl na nafouknutý člun a ná-
hle se rozplakal. Válka pro něj skončila v půl páté odpo-
ledne 8. října 1940. 

Text připravil Jiří Rajlich

POKRAČOVÁNÍ ...   NOVÁ GALERIE PRO OBČANY KBEL

MČ PRAHA 19 PODPORUJE HANDICAPOVANÉ SPORTOVCE 
Ve dnech 15.-17.10.2010 se 
konalo Otevřené mistrovství 
ČR v paradrezuře (Všetice – 
DS Pelican), jejímž pořadate-
lem byl Klub Kvítek. Finanční 
podpora pro tyto aktivity handi-
capovaných sportovců byla i od MČ 
Praha 19 (viz foto z akce). Tak letos 
bylo opravdu nakonec všechno úpl-
ně jinak, než jsme si všichni předsta-
vovali. Příprava dá vždy docela práci, 
ale tentokrát bylo té práce (a starostí) 
v posledních dnech ještě mnohem víc. 
V pondělí k večeru jsme se dozvědě-
li, že na Císařském ostrově je karanté-
na a všechny akce se musí zrušit. Již 
v úterý měli přijet zahraniční jezdci 
s koňmi na závody – no, nebylo nám 
do smíchu. Měli jsme dvě možnosti – 
závody zrušit hned, nebo se pokusit je 
narychlo přesunout jinam. Změna ter-
mínu nebyla možná vůbec. Po krátké 
poradě jsme se rozhodli pro to druhé 
a první, koho jsme oslovili, byli man-
želé Vašaryovi. Jarní soustředění, kte-
ré pro paradrezurní jezdce uspořáda-
li, bylo krásné a proto byli, chudáci, i 
první, na koho jsme se obrátili. A stala 
se báječná věc – do půl hodiny Han-
ka Vašáryová zavolala, že s tím oba 
souhlasí a poskytují paradrezurním 
jezdcům areál i pomoc. Ještě v pon-
dělí večer jsme dohodli některé věci 
kolem přesunu akce, dali jsme vědět 
všem přihlášeným jezdcům a zaháji-
li „záchranné práce“. Bohužel kvůli 
karanténě a změně místa zrušili účast 
němečtí jezdci a neozval se jezdec 
z Rakouska. Ze zahraničních jezd-
ců nakonec potvrdila účast jen Kata-
rina Jobbagyová (Slovensko) a čeští 
jezdci. Díky sekretářce ČJF L.Spiwo-
kové situaci pochopili i na FEI a sta-

tut závodů změnili z důvodů karanté-
ny bez obvyklých sankcí z meziná-
rodních závodů na otevřené MČR a 
vzali na vědomí i změnu místa. Ostat-
ně s pochopením a pomocí jsme 
se setkali všude, kde bylo potře-
ba - na České jezdecké federa-
ci, u veterinářů, u sponzorů, na 
úřadech i u rozhodčích a dalších 
delegátů. Jezdce hodnotili roz-
hodčí Sarah Leitch z Anglie a 
naše Ing.Ludmila Vítková v pá-
tek, v sobotu a v neděli se k nim při-
pojila Hana Štěpánová. Klasifi kátor-
kou byla tradičně MUDr. Jana Kuli-
chová, letos spolu se Charlottou von 
Arbin – SWE. MČR nakonec dopadlo 
dost překvapivě  když v součtu obou 
kol byla první a mistrovský titul zís-
kala nejmladší a nejkratší dobu 
jezdící účastnice MČR 15ti letá 
Anastasja Vištalová s Buráč-
kem z pořádajícího Klubu Kví-
tek. Ten, kdo viděl tuto dvojici v 
květnu na prvních závodech, by 
to asi nečekal. Nasťa však byla 
po celou sezonu velmi pilná a 
tady se jí povedlo jet v klidu a 
předvést po všechny dny vyrov-
nané výkony, čímž překvapi-
la všechny z Klubu Kvítek, Bu-
ráčka i sebe. Druhá se umístila 
Jana Berušková s Narcisem, které se 
velmi vydařila nedělní volná sestava, 
třetí skončil Honza Rous s Dowerem 
a čtvrtá Zuzka Fialová s  Laverem. A 
tak jako v sobotu i v neděli předve-
dl slibný výkon malý Lukáš s Raráš-
kem. Čekání na vyhlášení výsledků 
byl pro diváky opět zážitek - Hanka 
Vašáryová předvedla krásnou drezur-
ní ukázku s velmi nadějnou La Fleu-
rett. Pro paradrezurní jezdce byly zá-
vody zpestřeny dekorováním na ko-
ních. To se některým z nich ještě ne-

stalo a všichni si to užívali. Význam-
nost dekorování MČR byla umocněna 
i tím, že medaile jezdcům předal vice-
prezident ČJF Ing.Vladimír Šretr. Na-

konec tedy vše dobře dopadlo – díky 
H.a T.Vašáryovým a jejich týmu, kte-
ří měli kvůli nám spoustu práce navíc 
a úplně jiný pracovní i soukromý pro-
gram, díky nadšení jezdců a jejich do-
provodu, díky divákům, kteří se přišli 
podívat na inspirativní přístup jezd-

ců ke svému handicapu a podpořit je-
jich výkony v sedlech koní… a vůbec 
všem, kdo jakkoliv přiložili ruku k 
dílu a pomohli s přípravou nebo prů-
během závodů. A v neposlední řadě 
děkujeme těm, kdo závody podpořili 
fi nančně nebo formou služeb (v abe-
cedním pořadí): Arcdata Praha, Česká 
jezdecká federace, hlavní město Pra-
ha, MČ Praha 7, MČ Praha 19, Minis-
terstvo zemědělství, U-Invest fond a 
Vála, stavební chemie. 

Helena Kratochvílová



29

KKK
Spíše než na globální oteplování to venku 
vypadá na pořádně dlouhou a chladnou 
zimu…
Tentokrát vám nabídnu jeden velký tip, který ovšem platí 
celoročně a za každého počasí.
 
Městská knihovna v Praze
Samozřejmě ve Kbelích máme krásnou knihovnu, která 
také nezahálí a věnuje se kulturním programům, ale měla 
jsem příležitost navštívit besedu v Městské knihovně a byl 
by zločin se o to s vámi nepodělit…
Městská knihovna toho má hodně co nabídnout. 
Samozřejmě v první řadě spousty knih, periodik a 
ostatního, ale také například útulnou kavárnu a dva sály. 
Tyto sály nabízí besedy, fi lmové projekce, koncerty, 
přednášky či dokonce divadelní a taneční představení. 
Programy se tvoří vždy na měsíc dopředu a je možné si je 
prohlédnout například na www.mkp.cz. Vstupné se platí 
pouze symbolické.
Beseda, které jsem se já zúčastnila, byla ze souboru Hovory 
bez hranic a nazývala se Guatemalská dobrodružství. Ale 
aby vám vše dávalo smysl, začnu od začátku…
Od roku 1991 vychází časopis Český dialog, jehož 
záměrem bylo zrušit bariéru mezi lidmi, kteří za 
komunistického režimu zůstali a kteří odjeli do zahraničí, 
což tenkrát znamenalo zločin a nemožnost vrátit se kdy 
zpět. Vznikl i další projekt – dokumentární fi lm České 
kořeny ve Švédsku, který představuje životy, osudy a 
aktivity našich krajanů „tam venku“.

Říkáte si, co má toto všechno společného?? Stejnou 
osobu, která je jedním z protagonistů dokumentu, přispívá 
do časopisu Český dialog a zároveň v Městské knihovně 
uspořádala besedu o jejím putování Guatemalou, je to 
Češka žijící ve Švédsku – Míla Drunecká…
O paní Drunecké se více dozvíte ze zmiňovaného 
dokumentu, ale krátce pro představení: Narodila se v Praze 
a již více než 25let žije ve Švédském městě Göteborg. Je 
výtvarnicí, učí děti keramiku a pohybuje se v oboru grafi ky. 
Jejím největším koníčkem je cestování. Procestovala již 
bezmála půl světa. Naposledy to byla Guatemala, která 
byla i předmětem besedy. 
Guatemala je fascinující země, plná mnoha druhů 
exotických zvířat, vegetace, ale také zemětřesení a 
spousty činných sopek. Od paní Míly jsme se dozvěděli 
základní informace o této zemi, které byly ale doplněny 
daleko zajímavějším vyprávěním z vlastní výpravy a 
svých zkušeností. Nechyběly krásné fotografi e. Beseda 
byla přátelská a příjemná, na závěr nechyběla společná 
diskuse.
Tyto besedy si myslím jsou velice přínosné, ať už se do 
dané země chystáte nebo se rozmýšlíte, že byste se tam 
vypravili a nebo naopak pokud víte, že se vám tam nikdy 
podívat nepovede. Upřímně, kdo z nás si sbalí batoh, koupí 
letenku a na dva měsíce zmizí do Guatemaly?? :)

Barbora Andělová, referent OŽPD
 

KONTAKT

KONTAKT je informačním a 
poradenským střediskem, které 
prostřednictvím své činnosti 
napomáhá v orientaci a hledání 
řešení složitých životních situací.

SOCIÁLNÍ PORADNA a JOB KLUB pro nezaměstnané jsou otevřeny po celou provozní dobu, pro návštěvu 
JOB KLUBU je nutno se objednat. Právní poradna úterý 9-12. Právní poradna zaměřená na rodinné a občanské 
právo středa dopoledne Poradna pro osoby ve fi nanční tísni úterý a středa dopoledne. Poradna pro osoby 
ohrožené domácím násilím čtvrtek (pro objednané). Poradna pro osoby se zdravotním postižením pondělí, pátek 

PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO BEZPLATNĚ
PROVOZNÍ DOBA Telefony PORADNA: 222 515 400,
Po   8 – 12  13 – 17 739 824 749,731 056 708 
Út   8 – 12  13 – 16 JEČNÁ 3, PRAHA 2 – 120 00 
St    8 – 12  13 – 17 Telefony JOB KLUB: 222 517 781,
Čt    8 – 12 774 745 762
Pá   8 – 12 iis@csspraha.cz www.csspraha.cz
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Z NAŠÍ KNIHOVNY...
Vážení a milí čtenáři,
v průběhu měsíce října knihovna obdržela velké množství knihovních přírůstků, a to nejen vlastním nákupem 
z fi nančních zdrojů MČ P-19, ale i zapůjčením 260 nových titulů z fondu Městské knihovny. Doufám, že si tudíž v těchto 
podmračených podzimních dnech, které přímo vybízejí k četbě, vyberete z lákavé knižní nabídky nejen beletrie, dětské 
lit., ale i z žánrů literatury naučné. 

V níže uvedeném statistickém přehledu předkládám 
vývoj a nárůst čtenářské obce ve Kbelích za posledních 5 
let a informace o stavu knihovního fondu v jednotlivých 
letech. Je velmi patrný zvyšující se nejen nárůst čtenářů, 
ale hlavně obrovský počet nově nakoupených knižních 
titulů, což pro mnohé menší obecní knihovny v současné 
tíživé ekonomické situaci není jistě běžným jevem.  
Kbelská knihovna má to štěstí, že vedení radnice na ni 
skutečně nezapomíná a fi nanční prostředky poskytuje 
v dostatečné míře, aby byla pokryta poptávka čtenářů 
po nových aktuálních titulech. Naše knihovna také 
umístila značné množství vyřazených knih – hlavně 
duplikátů, které zbyly po revizi knihovny a nejsou 
ještě tolik opotřebovány, aby nenašly své čtenáře, do 
budovy Domova seniorů - Mladoboleslavská 20. Pro 

imobilní občany v tomto zařízení můžeme zajistit bezplatnou donáškovou službu vybraných knih z našeho fondu – stačí 
kontaktovat knihovnu na tel. čísle: 284 080 878. Do 
DS také průběžně dodáváme i časopisy, které jsou 
všem obyvatelům k dispozici. Tímto děkuji všem 
laskavým čtenářům, kteří nám časopisy a knihy, 
pro které již doma nemají uplatnění, dodávají. 

Z kulturního dění bych ráda informovala o 
současném výstavním projektu, kdy je v prostorách 
kbelské knihovny umístěna fotografi cká výstava z 
tvorby amatérského fotografa a malíře Miroslava 
Béma, který žije převážně v USA.  Jeho fotografi e 
s názvem „Po dešti“ se dostala v roce 2007 až do 
fi nále fotografi cké soutěže National Geographic. 
Úžasné záběry detailů přírodních krás zajisté potěší 
každého návštěvníka. Výstava bude k vidění až 
do konce letošního roku. Klidné a hlavně četbou 
pěkných knih naplněné podzimní dny přeje za 
knihovnu Kbely 

Iveta Novotná

Místní knihovna Kbely v letech 2005 - 2010
ROK Počet registrovaných 

čtenářů
Z toho dětí do 15 
let

Počet knihovních 
jednotek celkem

Počet přírůstků 
za dané období

Úbytky ve 
svazcích

2005 401 175 10674 455 2124
2006 507 214 9257 463 1880
2007 538 208 8370 720 1607
2008 656 202 8842 689 217
2009 753 249 9636 931 137
2010 

(stav k 31. 8. 
2010)

774 254 10146 510
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Nejzajímavější knižní přírůstky - Září - Říjen 2010

Knihy pro děti a mládež: Knihy pro dospělé:
Drijverová M.-Sísa Kyselá Granger A.- Květiny na jeho pohřeb
Lawrencová C.-Tajemný Vesuv Plaidy J.-Válka královen
Lindgrenová A.-Petr a Petra Larsson S.-Dívka, která kopla do vosího hnízda
Peroutková I.-Anička u moře Fieldingová J.-Ještě mě nezabíjej
Vávrová I.-O čarodějce, která zaspala století Reinerová L.-Lodní lístek
Žáček J.-Krysáci Kessler L.-Hitlerova mládež útočí

Kinney J.-Deník malého poseroutky.Poslední kapka
Srnský S.-Pražské drobnosti aneb Kouzelné 
maličkosti

Krolupperová D.-Josífkův pekelný týden Cartland B.-Hudba je duší lásky
Sfar J.-Malý upírek Borská I.-Poutník pod hvězdami
Blytonová E.-Tajemství ztracené kočky Murakami H.-Norské dřevo
Ovečka Shaun - Zátiší a Velké prádlo Kovář M.-Celebrity ve zvláštních službách
Deary T.-Shwindlova zločinecká akademie - Přepadení pro 
pokročilé Ivanov M.-Královraždy aneb Český pitaval
Žáček J.-Čertovská pohádka Suchý J.-Šlitr J. - Zpěvník - největší hity
Nesvadba M.-Pohádky o dveřích Vondruška V.-Strážce boleslavského mysteria
Boehme J.-Nejchytřejší poník na světě Gunston B.-Válečná technika - od oštěpu po stíhačku

Provozní doba knihovny v průběhu vánočních prázdnin:
Od 23. 12. 2010 – 2. 1. 2011 ZAVŘENO

HODINOVÝ MANŽEL 
S ím Vám m žeme pomoci? 

Se vším, co souvisí s provozem Vaší domácnosti. 
Nap íklad s opravou kapajících kohoutk , elektrické 

zásuvky, zámku na dve ích, vým nou svítidel, 
p ivrtáním poli ky, pov šením záclon, smontováním 

nového nábytku a pod.  

Naší specialitou jsou také po íta e a sít  

Volejte na tel. 732-777-052 
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V naprosté většině případů ovlivňuje kvalita a skladba podlahy 
životnost podlahové krytiny, proto je z pohledu investora velmi 
důležité se problematikou podlahy pečlivě zabývat. V zásadě 
se podlahové systémy rozdělují na mokré a suché. Mezi mokré 
systémy patří betonová podlaha a litý potěr,  mezi suché systémy 
se řadí sádrokartonová či sádrovláknitá podlaha. Společnost 
Knauf je dodavatelem všech uvedených podlahových systémů. 
Kritérií, která jsou důležitá pro výběr podlahy, je několik. 
V zásadě výběr nejvíce ovlivňuje požadavek na rychlost 
pokládky, tloušťka vrstvy, únosnost, stavebně fyzikální 

parametry, jiné technické požadavky a samozřejmě i cena.

Mokré podlahové systémy
Základním problémem každé mokré podlahy je doba vysychání, 
která jak v případě betonu, tak v případě litého potěru trvá cca 
měsíc. Vysychání nelze prakticky ničím ovlivnit, pouze u litých 
potěrů je možné dostačeným větráním dobu zkrátit na 3 týdny. 
V celkovém bilancování nabízí litý potěr výhodu rychlosti, 
odvozené z technologického postupu aplikace. To rovněž souvisí 
i s cenou. Z pohledu investora je cenový rozdíl mezi betonovou 
podlahou a litým potěrem srovnatelný. Zatímco betonová 
podlaha je sice v první fázi o polovinu levnější, ve druhé je 
naopak dražší. Betonová podlaha vyžaduje několikanásobnou 
přítomnost zpracovatelské fi rmy, protože po samotné pokládce 
a vyschnutí je zapotřebí často odstranit nerovnosti, povrch 
napenetrovat, vystěrkovat a zaplnit vytvořené smršťovací spáry. 
Tento „vícekrok“ je nezbytné provádět pouze u cementových 
potěrů. Umožňuje kontrolovaný vznik smršťovacích trhlin. 
Vzdálenost smršťovacích spár je nutno zvolit podle konzistence 
potěru, hutnosti, místních podmínek a teplot. Rastr spár 
pro podlahy v bytové a občanské výstavbě je vhodné zvolit 
pravoúhlý s poměrem stran max. 1:2. Obvykle jsou to čtverce 
o velikosti 3 x 3 metry pro potěr pevnostní třídy C20/25. 
Smršťovací spára se provádí vložením vhodných vymezovacích 
profi lů nebo prořezáním. Prořezání se provádí do 24 hodin, 
řezným kotoučem do 1/3 tloušťky potěru, přičemž nesmí být 
porušena vložená výztuž. Smrštění za obvyklých podmínek 
odeznívá do 28 dnů, po této době je možno smršťovací spáry 
zmonolitnět. U průmyslových podlah jsou nároky na provedení 
spár výrazně vyšší a musí být vždy zohledněno plošné a 
pohyblivé zatížení dané konstrukce. Zpracování litého potěru 

je proto daleko rychlejší, protože po jeho aplikaci je prakticky 
hotovo. Firma Knauf doporučuje povrch lité podlahy lehce 
„zbrousit“ kartáčem, samozřejmně pouze v případě následného 
lepení dlažby. Svoji roli hraje určitě i skutečnost, že litý potěr 
nepotřebuje armovací síť a tloušťka vrstvy může být obyčejně 
menší, než u betonu. To všechno jsou argumenty hovořící pro 
lité potěry. 
Na druhou stranu se betonové podlahy hodí do vlhkostně 
namáhaných prostor, jako jsou například garáže. Protože jsou 
lité potěry vyráběny na bázi sádrových materiálů, jsou primárně 
určeny do suchých prostor, mezi které řadíme i důkladně 
odizolované sociální zařízení a kuchyně. K dalším výhodám 
litých potěrů, které lze aplikovat prakticky na jakýkoliv 
podkladový materiál, se řadí nižší hmotnost a možnost pokládky 
prakticky všech druhů podlahových krytin včetně plovoucích 
podlah. Ve většině aplikací se litý potěr používá také v případě 
instalace podlahového vytápění, zejména u rodinných domků. 
Firma Knauf nabízí ve svém portfoliu betonové podlahy v 5 
provedeních a různých aplikačních tloušťkách, pak také velký 
výběr tenkostěnných stěrek a kromě toho i dva druhy litých 
potěrů, které se liší podle pevnosti v tlaku a ohybu (FE 50 Largo 
respektive FE 80 Allegro).   

Suché podlahové systémy
Pokud se investor rozhoduje o druhu podlahového systému a 
nemůže si dovolit z technologického hlediska čekat měsíc na 
vysychání, s čímž se můžeme setkat například u rekonstrukcí 
obchodů, butiků, ale i dřevostaveb apod., a pokud může 
akceptovat skutečnost, že únosnost suchého podlahového 
systému je nižší než u mokré podlahy (jestliže mokrá podlaha má 
únosnost cca 70 kg/m2, tak suchá podlaha 25 kg/m2), pak je pro 
něj ideální suchý podlahový systém. Jeho nespornou výhodou 
je komfort, rychlost a jednoduchost aplikace. Suchý podlahový 

systém je navíc lehký a má menší tepelnou setrvačnost, což se 
dobře hodí do podkroví a ložnic, kde je zapotřebí velmi rychle 
dosáhnout určité teploty a naopak po vypnutí topení se vyžaduje 
rychlejší pokles. Velkou výhodou suchých podlahových systémů 
je nejen možnost přerušení technologického procesu pokládky, 
ale hlavně rychlost, protože je-li podlaha hotova, je možné na 
ni okamžitě instalovat podlahovou krytinu. Pokládka suchých 
systémů nevyžaduje víceméně náročnou mechanizaci, jako 

Podlahové systémy KNAUF
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Podlaha pro každého, aneb nová 
sádrokartonová deska F 146 
Společnost Knauf uvádí na trh novinku 
v podobě sádrokartonové desky F 146, 
která je určena pro suché podlahové 
konstrukce. Největším přínosem 
tohoto nového podlahového systému 
je kombinace velmi jednoduchého 
zpracování a příznivé ceny. Přitom je 
však zachován hlavní atribut suchého 
podlahového systému Knauf, a tím je 
vysoký uživatelský komfort. Nová deska 
F 146 se vyrábí v závodě Počerady. Její 
cena oproti ostatním systémům je zhruba 
o 15 % nižší. Knauf si slibuje, že díky 
tomuto argumentu nová deska osloví i 
ty investory, kteří dříve s montáží suché 
podlahy Knauf váhali, právě díky ceně. 
Konstrukce podlahy se skládá ze dvou 
12,5 mm tenkých sádrokartonových desek 
ze speciálního tvrzeného sádrokartonu, 
které se vzájemně slepí sádrovým tmelem 
a následně se sponkují. Dvouvrstvý 
systém vytváří na první pohled dojem, 
že pracnost je naopak složitější, ale díky 
daleko rychlejší možnosti zpracování 
dílů podlahového systému, neboť řezání 
tenkých desek nevyžaduje žádné speciální 
nářadí (lze snadno řezat kvalitním 
nožem), pak při průřezech, zejména u 

rekonstrukcí podkroví, je časová úspora 
velmi výrazná. Pokládka druhé vrstvy 
(desky) je následně ještě rychlejší, než 
první. Celkový montážní čas je dokonce 
o dvě minuty na metr čtvereční pokládky 
rychlejší než suchých podlah z továrně 
slepených elementů na polodrážku.
Podlahový systém využívající nové 
desky F 146 je určen primárně do 
suchých obytných místností, ale je 
možné jej úspěšně využít i do prostor 
s vyšší vzdušnou vlhkostí, například u 
konstrukcí podlah v koupelnách, pokud 
bude vhodným způsobem provedena 
hydroizolace. Podlaha vytvořená za 
pomocí desek F 146 je velmi lehká, 
zároveň tvrdá a je možné ji použít i 
v případě instalace podlahového vytápění. 
Její další předností je malá tepelná 
setrvačnost, která je výhodná zejména u 
podkrovních místností, ložnic apod. 

Společnost  Knauf Praha, s. r. o., je 
významným dodavatelem stavebních a 
sádrokartonových 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

v případě mokrých podlah. 
Jestliže se realizace podlah týká staveb, kde jsou používány 
převážně suché stavební procesy, pak je v podstatě nemožné 

aplikovat mokrou podlahu, neboť by mohlo dojít k nežádoucímu 
pronikání vlhkosti do jiných stavebních postupů. Tím se pak 
rozhodování o druhu podlahového systému zjednodušuje.     
V kombinaci s plovoucím podlahovým systémem a 
sádrokartonovými podhledy, zejména v případě patrových bytů 
a domů, poskytují suché podlahové systémy vysoký komfort 
v podobě nízké zvukové neprůzvučnosti. 

 Společnost Knauf nabízí několik podlahových systémů (na bázi 
sádrokartonu i sádrovlákna), mezi kterými vyniká především 
systém Brio. Jde o sádrovláknitou podlahovou desku, která 

se vyznačuje robustností, vysokou tvrdostí, přesností 
a stálostí. Proto se hodí do uživatelsky náročnějších 
prostor, zejména obytných místností, včetně těch 
s podlahovým vytápěním. Desky Brio přinášejí nejvyšší 
uživatelský komfort a jsou prioritně vhodné do suchého 
prostředí. 
Pro případ vlhkostně namáhaných prostor nabízí Knauf 
vhodnější řešení v podobě desky AQUAPANEL® 
Cement Board Floor. Tato deska nabízí svým uživatelům 
naprosto stabilní a především suchou cementovou 
podlahu, která je 100% odolná proti vodě a plísním. 
Je vhodná pro všechny druhy podlahových konstrukcí 
v interiérech a to i ve velmi vlhkém prostředí. Systém 
AQUAPANEL® Cement Board Floor je jediný systém 
osvědčený pro masivní parkety i pro podlahové 
vytápění. Specialitou, která velmi dobře řeší možnost 
překrytí podlah ze dvou různých materiálů, je deska 
AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay, 
která je velmi tenká a stabilní. Díky nízké konstrukční 
výšce 6 mm tak zaručuje hladký a bezproblémový 

přechod mezi například fi nální dlažbou a kobercem.  
Současnou novinkou na trhu je sádrokartonová deska F 146, 
která kromě komfortu a výhod suchých podlahových systémů 
těží z velmi přijatelné ceny a jednoduchosti zpracování. Viz 
také tisková zpráva „Podlaha pro každého, aneb nová 
sádrokartonová deska F 146.“ 
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INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle - plošná inzer-
ce

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.

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

Žaluzie, rolety

Nabízím k pronájmu nebytové prostory v nově 
rekonstruovaném domě na Toužimské ve Kbelích. Dvě 
místnosti o celkové ploše 37m2 kolaudované jako obchod 
upravené jako kancelář, výloha, vytápění AKU, možnost 
světelné reklamy, Wi-Fi. informace na 608030000

Nabízím k pronájmu nebytové prostory

květinářství a chovatelské potřeby
Mladoboleslavská 11, Praha 9 - Vinoř 
www.kvetiny-vinor.cz
těší se na Vás KVĚTINKA A PACINKA

Nově otevřeno květinářství
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