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Zprávy Z rady mč praha 19

Dokončení první etapy propojovací komunikace 
Toužimská – Mladoboleslavská je prodlouženo. Stavba 
není dosud dokončena. Z důvodu dlouhého projednávání 
rozpočtu hl. m. Prahy a úspory ve financování budou práce 
pokračovat až po tomto zajištění. Starosta neustále atakuje 
magistrát naléhavými žádostmi o urychlené řešení, vedoucí 
k dokončení a zprovoznění komunikace. V návaznosti na 
budoucí zprovoznění propojky městská část zpracovává 
systém značení tak, aby maximálním způsobem odklonila 
nákladní dopravu a tranzit přes Kbely.
Rada se zabývala bezpečným řešením přechodu na 
Mladoboleslavské směr Košařova. Reálným řešením je 
opatření přechodu světelnými diodami, které upozorní 
na chodce. Realizace bude předána Technické správě 
komunikací, jež je vlastníkem komunikace.
Rada opakovaně řešila chybějící osvětlení zastávky u 
konečné 185, která je na pozemku s.p. LOM. Ze všech 
možných řešení, která vždy komplikovala majetkové 
uspořádání, se jeví jako nejlepší odkup tohoto pozemku, 
aby mohlo být vybudováno veřejné osvětlení. Městská 
část v tomto smyslu zahájí potřebné kroky.
Rada se zabývala již v předchozím období naznačenou 
variantou vytvoření konečné u hřbitova. Vytipovala 
pozemek vedle vjezdu, který je v majetku MČ a zadala 
návrh proveditelnosti. O jeho výsledku vás budeme 
informovat.
Rada dala pokyn k zahájení jednání s Ropidem o možnosti 
provozu Midilinky v naší lokalitě, která by zajistila krátké 
intervaly ve spojení s metrem, popř. obchodním centrem a 
také pokryla okrajové části Kbel, kde je dlouhá dochodová 
vzdálenost k běžným stanicím MHD.
MČ uzavřela trojstrannou smlouvu o spolupráci s MČ 
Praha 18 a majitelem a provozovatelem letiště Letňany 
o způsobu provozu, možnosti vstupu a participaci na 
aktivitách. Jelikož se jedná o průlomovou záležitost, 
přinášíme podrobnější informace o obsahu dohody uvnitř 
Kbeláku.
Rada jedná s potencionálním zájemcem o provoz sběrného 
dvora pod záštitou Pražských služeb, a to v prostorách 
bývalého PALu.
Na jaře, po zlepšení klimatických podmínek, budou 
doplněny lavičky do části Centrálního parku, vybudované 
v druhé etapě.
Podepsána nájemní smlouva s Městskou policií na 

prostory služebny, kdy očekáváme, že po schválení 
rozpočtu hl. m. Prahy bude moci být přistoupeno 
k realizaci stěhování do nového spolu s odpovídajícím 
zajištěním služeb.

Rada rozhodla, že Městská část Praha 19 se připojí 
k prestižnímu projektu Zdravé město, jehož 
prostřednictvím se budeme setkávat, přebírat zkušenosti, 
spolupodílet se na akcích či prezentovat Kbely.
V rámci jednání s investorem výstavby v okolí konce ulice 
Hůlkova bylo dojednáno vybudování nové komunikace 
s vyústěním na kruhový objezd u metra Letňany, a to bez 
možnosti tranzitu přes ulici Hůlkova.
Rada schválila plán kulturních akcí v tomto roce. Občané 
Kbel a jejich návštěvníci se mohou těšit na tradiční 
zavedené programy.
Rada schválila postup a kritéria přijímání dětí do 
mateřských škol.
Rada projednala v návaznosti na schválený rozpočet 
HMP rozpočet naší MČ. Tento bude projednán na příštím 
ZZMČ. 
Rada projednala v návaznosti na schválený rozpočet 
HMP rozpočet naší MČ. Tento bude projednán na příštím 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19, které se uskuteční 
23. 3. 2011, tentokrát od 17 hodin v sále Lidového domu. 
Tímto jsou Kbeláci srdečně zváni.

Ivana Šestáková 
zástupce starosty
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční 
na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání 
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé 
v historii se budou sčítat všechny země  EU z nařízení 
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání 
lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu 
(tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto 
způsobu sčítání částka v  Evropské Unii obvyklá). 

Novinky sčítání lidu 2011 
•	 Český statistický úřad při sčítání 

lidu 2011 žádným způsobem 
nezjišťuje vybavenost domácností 
ani jejich příjmy a výdaje. 

•	 Nově bude možné vyplňovat 
elektronické sčítací formuláře 
na internetu a odesílat je on-line 
nebo prostřednictvím datových 
schránek. Tento způsob předávání 
informací patří v současnosti mezi 
nejbezpečnější vůbec. 

•	 Sčítacími komisaři budou asi v  95 
% případů pracovníci České pošty. 

•	 Právnickým osobám bude ČSÚ ve 
většině případů posílat domovní 
a bytové listy prostřednictvím 
datových schránek.

 
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším 
statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy 
obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily 
panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku 
zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší 
dochovaný soupis na českém území je považován 
soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který 
je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Za 
významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl 
vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním 

sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva 
v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 
1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém 
území soustátí. Rozsah informací i  kvalita dat se začala 
významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo 
první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, 
které se v novodobé historii Československa nekonalo, 
bylo v roce 1940  kvůli 2. světové válce.

Jak sčítání pomáhá:
hasiči, povodně, dopravní obslužnost, školy a školky, péče 
o seniory, vakcíny pro očkování dětí, nabídka a poptávka 
na pracovním trhu, peníze z EU, část výnosů z daní, 
která připadne obcím, naši poslanci v EU, hluk, faktické 
bydliště, živnostníci, podnikatelé a firmy.

Více informací na www.scitani.cz

ZmĚna provoZovatele mobilní obchodní kanceláře 

Restrukturalizací dceřinných společností Pražské 
plynárenské, a.s., v roce 2010 došlo k převedení provozu 
mobilní kanceláře ze společnosti Prométheus, energetické 
služby, s.r.o., na společnost Měření dodávek plynu, a.s., 
která je novým členem koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Provoz mobilní obchodní kanceláře zůstává zachován 
ve stejných termínech a časech podle harmonogramu a 
poskytované služby jsou i nadále k dispozici pro zákazníky 
Pražské plynárenské, a.s.

Mobilní kancelář i nadále poskytuje 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,

Bližší informace na tel.: 267 175 174, 267 175 202
V Praze dne 2.2.2011
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velkoobjemové kontejnery 2011

Kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin 7.3. v ul. 
Bakovská, 21.3. v ul. Huntířovská x Mladoboleslavská a 
odvezeny nejpozději v 17 hodin. 

KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE FYZICKÝM 
OSOBÁM BYDLÍCÍM NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ 
ČÁSTI (KBELY). PODNIKATELÉ MAJÍ POVINNOST 
ZE ZÁKONA č. 185/2001 Sb. SI ZAJISTIT ODVOZ 
SVÉHO ODPADU NA VLASTNÍ NÁKLADY. DO VOK 
NEPATŘÍ  NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD, 
SLOŽKY TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, sklo, plasty, 
nápojové kontejnery) 

Elektroodpad - kompletní TV, PC, pračky apod.) můžete 
zdarma odevzdat každé první pondělí v měsíci na dvoře 
Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9–Kbely, od 
15.00 do 16.00 hodin. 

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 (trubicové) zářivky, zdroje 
s LED diodami můžete odevzdat do speciální nádoby 

umístěné  ve vestibulu hl. budovy ÚMČ Praha 19 

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

- v přízemí detašovaného pracoviště Železnobrodská 
825 

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

764, Praha 9 – Kbely 

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

Svoz bioodpadu (soukromé nádoby na bioodpad) – svoz 
bude probíhat ve středu sudý týden, poprvé tedy 6.4. 2011 

Bližší informace podá odbor životního prostředí, 
dopravy a místního hospodářství ÚMČ Praha 19  – tel.: 

286 850 184  Bc. B. Pokorná

výmĚna řidičSkých průkaZů

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje 
udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel 
zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny 
řidičského oprávnění. V současné době je vydáván řidičský 
průkaz ve formátu plastové karty. Definici řidičských 
průkazů stanovuje vyhláška 31/2001 Sb. Ministerstva 
dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, o řidičských 
průkazech a o registru řidičů. V současné době jsou platné 
řidičské průkazy typu 6 a 7. Typ 6, který byl vydáván 
od roku 2001 do 30. dubna 2004, je nutno vyměnit 
do 31. prosince 2013, kdy končí jeho platnost. Typ 7 
je posledním typem řidičských průkazů, které se v České 
republice vydávají (od 1. května 2004). Výměna tohoto 
typu řidičského průkazu není nutná. 
Výměna řidičského průkazu se provádí následovně: Na 
příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo magistrátu města na území ČR (v Praze 
provádí pouze Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravně 
správních agend Jungmanova), se vyplní žádost a předloží 
jedna barevná nebo černobílá průkazová fotografie (35x45 
mm). Přestože je k dispozici ke stažení ukázka žádosti, 
je nutné vyplnit originální tiskopis - nelze použít 
vytištěný formulář. Nový řidičský průkaz je obvykle 
vyhotoven do 15 až 20 dní. Původní řidičský průkaz se 
úředně znehodnotí při vydání nového řidičského průkazu 
a výměna je prováděna ZDARMA.

K návštěvě přepážky registru řidičů se také můžete 
objednat přes internet a rezervovat si termín odbavení 
dle vašich časových možností 
http://magistrat.praha-mesto.cz 

Právní postup vyřízení žádosti je stanoven Zákonem 
č.361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) 
a vyhláškou č.31/2001 Sb. (o řidičských průkazech a o 
registru řidičů). 
A na závěr ještě upozornění na nutnost mít od 1.1.2011 
ve vozidle lékárničku s novou výbavou. 

OŽPD - Bílek
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mÚk veSelSká - kbelSká letňany

Přibližně rok a půl potrvá rozhodující 
část stavby mimoúrovňové křižovat-
ky Veselská-Kbelská na severu hlav-
ního města. Dopravu to na dlouhou 
dobu ovlivní hned ve čtyřech měst-
ských částech: v Praze 8, 9, 18 a 19. 

Změny začaly už v so-
botu 22. ledna 2011. 
Na křižovatce ulic Veselská-Kbel-
ská-Cínovecká-Liberecká je přeruše-
no průsečné křížení Liberecká-Vesel-
ská ve směru z centra i do centra. Ob-
jížďka uvedených směrů je v 1. eta-
pě vedena po dvou trasách: 1. Kbel-
ská-Prosecká-Tupolevova a 2. Cíno-
vecká-Kostelecká-Tupolevova. Dále 
je ve směru do centra uzavřena uli-
ce Veselská v úseku od výjezdu z ob-
chodního centra areálu Tesco po ulici 
Kbelská. Objížďka pro tuto uzavírku 
je vedena po dvou trasách: 1. Vesel-

ská-Tupolevova-Prosecká-Kbelská a 
2. Kostelecká-Veselská-Tupolevova-
Cínovecká.
Dopravní opatření od soboty 22. led-
na 2011 až do ukončení stavby re-
spektuje základní podmínku, kte-

rou je Průmyslový polokruh (Cíno-
vecká-Kbelská). Tah na silnici E55 
bude vždy průjezdný bez objízdných 
tras, bude umožněno pravé odboče-
ní z ulice Kbelské do ulice Veselské. 
Mimoúrovňové křížení výrazně zlep-
ší propustnost křižovatky. Ta společ-
ně s průmyslovým polokruhem v sou-
časné době dočasně přebírá funkci za-
tím nerealizované severovýchodní 
části Pražského okruhu. Průmyslový 
polokruh přebírá též funkci „Expres-
ního silničního okruhu“, což zname-

ná, že zde bude dlouhodobě převádě-
na velká dopravní zátěž včetně tran-
zitní dálkové dopravy. Stávající kří-
žení je překážkou plynulosti a hlav-
ně bezpečnosti dopravy. V rámci této 
akce je nutné také provést přeložky 

sdělovacích a energetických vedení, 
nově vybudovat odvodnění komuni-
kace, instalovat veřejné osvětlení a 
další. 

OŽPD – Bílek
Popisek mapky:
Zeleně jsou označeny trasy v provozu, 
červeně doporučené objízdné trasy, 
v 1. etapě bude v provozu ještě také 
jednosměrný sjezd z Liberecké na 
Kbelskou, při výstavbě dalších 
nájezdových ramp se bude situace 
ještě měnit

    Zeleně jsou označeny trasy v provozu       Červeně objízdné trasy
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Zpráva o činnoSti klubu důchodců při mč praha 19 – kbely za rok 2010

Již několik let se scházíme pravidelně 1x za týden vždy 
ve středu v domě seniorů ve Kbelích. V letošním roce je 
naplánováno, že schůzky se budou konat jednou na 14 
dnů.

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

Díky finanční pomoci ÚMČ 
Praha 19 jsme uspořádali několik výletů 
do krásných a zajímavých míst naší 
republiky a také velmi vydařenou týdenní 
dovolenou, kterou jsme společně strávili ve 
Štikově u Nové Paky. Za uskutečnění této 
dovolené děkujeme především zástupcům 
úřadu a také vedení hotelu ve Štikově a 
celému jeho personálu. Během roku jsme 
uspořádali několik výletů, například velmi 
vydařený výlet do Skanzenu v Přerově 
nad Labem s následnou prohlídkou města 
Nymburka, nebo na zámek Sychrov a 
na Libverdu. Také jsme navštívili město 
Žatec a velmi se nám líbil výlet do Trnovan 
spojený s prohlídkou Brazilských kamenů, které všichni 
účastníci moc obdivovali. Během roku nás navštívili 
zástupci MČ pan starosta Pavel Žďárský, místostarostka 
paní Ivana Šestáková, pan tajemník Josef Nykles, paní 
Šárka Egrtová a pan Martin Hrubčík. 

20. října 2010 nás v klubu poctil návštěvou 

spisovatel pan Vlastimil Vondruška, který nám přečetl 
pásmo o staročeších. Pásmo bylo velmi zajímavé i 
humorné. Doprovázel ho kytarista se zpěvy laděnými 
do této doby. Celý rok nás svými krásnými písničkami a 
tanečky provázeli děti z mateřské školky a základní školy 

Albrechtická, vždy nás velmi potěšily. Před koncem roku 
nám přijel zahrát a zazpívat mladý muzikant a navodil 
dobrou náladu pro všechny návštěvníky klubu. Někteří si 
zatančili a hlavně si všichni zazpívali. Tímto jsme úspěšně 
ukončili rok 2010. 

Marie Vlachová, místopředsedkyně klubu

Jan Šálek - poděkování starostovi
Touto cestou bych rád poděkoval 
našemu starostovi panu Žďárskému za 
vstřícnost a ochotu, kterou projevil pro 
nás, kteří marně hledáme parkovací 
místo v Toužimské ulici č.p. 918. Bez 
váhání a prodlevy zajistil ihned úpravu 
a úklid zmrzlého sněhu podél ulice a 
umožnil tak bezproblémové najíždění 
na parkovací místa. V příloze zasílám 
vyfocená parkovací stání. 
Ještě jednou moc děkujeme. 

s pozdravem Jan Šálek
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kbely – Zdravá mĚStSká čáSt

Tento slogan budete moci zanedlouho 
vídat na poutači umístěném ve 
Kbelích. 
A proč? Vyhrály Kbely nějakou 
soutěž? To a mnohem více se vám 
budu snažit objasnit v následujících 
řádcích…
I když se nejedná o výhru v pravém 
slova smyslu, pro nás všechny to 
taková malá výhra je. Městská část 
Praha 19 se z vlastní iniciativy v 
závěru roku 2010 připojila k projektu 
„Národní síť Zdravých měst ČR“ 
(NSZM). Konkrétně jsme dne 23. 
listopadu 2010 byli přijati Valnou 
hromadou NSZM, která se konala 
v Jihlavě a která odhlasovala náš 
vstup do tohoto projektu.

A co vlastně NSZM je?
 V roce 1988 iniciovala OSN – 
Světová zdravotní organizace (WHO) 
mezinárodní Projekt Zdravé město 
(WHO Healthy Cities Project), ke 
kterému přizvala nejvýznamnější 
evropské metropole. Za patnáct let 
trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 
Zdravých měst ve 30ti zemích. Po roce 
1989 se myšlenky uvedeného projektu 
začaly realizovat i ve městech České 
republiky. V roce 1994 vytvořilo 
jedenáct aktivních měst asociaci s 
názvem Národní síť Zdravých měst 
České republiky (NSZM). Asociaci 

dnes tvoří několik desítek měst, 
obcí, mikroregionů a krajů. NSZM 
ČR získala titul Světový 
projekt EXPO 2000 za svoji 
metodiku. V roce 2003 získala 
NSZM za svoji aktivitu Cenu 
ministra životního prostředí 
ČR. V roce 2004 získala NSZM 
akreditaci Ministerstva vnitra 
jako Vzdělávací instituce pro 
veřejnou správu.          V roce 
2006 získala NSZM Cenu 
ministerstva vnitra za svůj 
informační systém „DataPlán“. 
Světová organizace řadí 
NSZM mezi tři vůbec nejúspěšnější 
a nejaktivnější sítě Zdravých měst 
v rámci Evropy. Pokud vás zajímají 
podrobnější informace a rádi byste 
se o tomto projektu dozvěděli více, 
podívejte se na internetové stránky 
www.nszm.cz nebo www.praha19.cz, 
kde budou v blízké době informace o 
NSZM přibývat. Nebo se také můžete 
přijít osobně informovat na Odbor 
životního prostředí ke koordinátorce 
NSZM, kterou je pro MČ Praha 19 
Barbora Andělová.
Co pro nás členství v NSZM 
znamená?
Projekt Zdravé město neznamená 
pouze činnost v oblasti životního 
prostředí. Jedná se také o děti – jejich 
vzdělání, volný čas a bezpečnost. 

Nebo naopak o péči o seniory. 
Lepší informovanost pro obyvatele 

Kbel. Více volnočasových aktivit, 
při kterých každý může vyjádřit 
svůj názor nebo podat vlastní návrh 
řešení…
Výčet možností je velmi obsáhlý. 
Již doposud Kbely pořádaly různé 
akce, Dny země, semináře pro 
občany – například v oblasti prevence 
kriminality. To se nezmění, naopak 
těchto akcí přibude a jejich škála se 
rozšíří. Cesta, kterou jsme si zvolili, 
bude dlouhá a nebude zdaleka 
jednoduchá, ale věříme, že s podporou 
NSZM a ostatních zkušenějších 
Zdravých měst pro Vás dokážeme 
vytvořit ještě lepší místo pro život, 
než jakým Kbely doposud jsou. 

Barbora Andělová 
referent OŽPD
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harmonoGram mobilního SbĚru nebeZpečného odpadu

vždy ve čtvrtek: 31.3., 30.6., 29.9. 2011

Zastávka Od - Do
křižovatka ul. Benecká – Hanušova 1500 - 1520

křižovatka ul. Bakovská – Toužimská 1530 - 1550

křižovatka ul. Letců – Radvanická 1600 - 1620

křižovatka ul. Mladoboleslavská – Martinická 1630 - 1650

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

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

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

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

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

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

jíZdní řád vlaků Zdarma 

Od organizace ROPID jsme obdrželi 
kapesní kartičky s jízdním řádem 
městské železniční linky S3 (Všetaty 
- Neratovice-Kbely-Praha-Vršovice). 
Kartičky si můžete vyzvednout 
zdarma ve vrátnici Úřadu městské 
části Praha 19 v Semilské ulici. 

Radek Čermák, OŽPD

informace k provádĚní cyklické deratiZace v roce 2011
Informujeme občany Kbel, že i v letošním roce bude Hlavní 
město Praha zajišťovat v souladu s § 57 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které 
vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a 
v kanalizační síti. K deratizaci budou používány výhradně 
přípravky registrované v České republice a bude postupováno 
dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním 
zdravotním ústavem v roce 2006. Deratizace bude prováděna 
podle schváleného harmonogramu jak na povrchu, tak i 
v kanalizační síti, aby se co nejúčinněji podařilo zredukovat 
počet myšovitých hlodavců. Dodržování správného postupu 
při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje pro 
území MČ Praha 19 Hygienická stanice Hlavního města Prahy, 
Pobočka sever, Měšická 646/5, Praha – Prosek, tel: 286 883 001, 

na kterou se můžete obracet s vašimi případnými dotazy k této 
problematice. 

Ve dnech 1.4. – 8.4.2011 bude provedena deratizace   ulic 
Martinická, Semčická, Katusická, Slaná, Semilská, 
Herlíkovická, Boseňská, Úlibická, Luštěnická, Živanická, 
Rážova, Veselá, Železnobrodská, Xaverovská, Bakovská, 
Žacléřská, Nymburská.

Ve dnech 11.4. – 15.4.2011 bude společnost PVK a.s. provádět 
deratizaci stokové sítě v oblasti sídliště Kbely I.

Mgr. Daniel Majtner 
Odbor životního prostředí, dopravy 

a místního hospodářství
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informace k poplatku Za pSa 

Držitelům psů si dovoluji připomenout, že splatnost 
poplatku za psa je 31.3.2011. Poplatek lze hradit 
v hotovosti v pokladně úřadu, převodem na účet nebo 
složenkou. Poplatek se platí od 3 měsíců věku psa (OZV 
č. 23/2003Sb. hl. m. Prahy), a to v následující výši: 
pes držený v rodinném domě  300,- Kč za jednoho psa, 
600,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 

pes držený v bytovém domě  1.500,- Kč za jednoho psa, 
2.250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Pro uživatelé starobního, invalidního, vdovského, 
vdoveckého a sirotčího důchodu, který je jejich jediným 
zdrojem příjmu (tato skutečnost je potřeba doložit 
dokladem o přiznání důchodu a čestným prohlášením 
držitele u správce poplatku!), činí sazba poplatku 200,- Kč 
za jednoho psa, 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele. 
Poplatek za psa určeného a užívaného k hlídání objektu, 
jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň 
vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč za jednoho 
psa, 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa. 
Držitelé, kteří mají celkovou roční sazbu poplatku vyšší 
než 600,- Kč mají možnost platit poplatek na 2 stejné 
splátky, a to tak, že první splátka má být uhrazena do 31.3. 
a druhá splátka do 31.8. každého roku.
Žádám také držitele psů o nahlášení všech změn, které 
mají vliv na výši poplatku, jako např. důchod, očipování 
psa, změna trvalého bydliště apod., a to do 15 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. Připomínám, že majitel a držitel 
psa nemusí být tatáž osoba. Poplatek se hradí úřadu 

místně příslušnému podle trvalého pobytu držitele psa, a 
to od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
vznikla poplatková povinnost. Vzhledem ke zvyšujícímu 
se počtu obyvatel Kbel apeluji na držitele psů, kteří ještě 
nemají svého čtyřnohého kamaráda přihlášeného, nechť 
tak bezodkladně učiní. Po přihlášení psa vydá správce 
poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Pes 

starší 6 měsíců chovaný 
na území hl. m. Prahy má 
být trvale označen čipem 
nebo tetováním (OZV č. 
18/2004 Sb. hl. m. Prahy) 
a následně přihlášen do 
evidence chovatelů psů 
vedené Magistrátem 
hl. m. Prahy. Chovatel 
(držitel) psa, který se do 
výše uvedené evidence 
přihlásí do 30-ti dnů po 
označení psa čipem, má 
v následujících 2 letech 
úlevu z poplatku až do 
výše 350,- Kč za každý 
rok. Na tetování psa se 
tato úleva nevztahuje. 
Přihlásit psa jsou povinni 
i občané, kteří poplatku 
nepodléhají, jako např. 
ZTP/P, při převzetí psa 
z útulků provozovaných 
na území hl.m. Prahy 
(osvobození z poplatku 2 

roky od převzetí, správci popl. je třeba předložit doklad z 
útulku), atd. 
Zdvořile žádám držitele psů, kteří chovají psa ve Kbelích, 
ale nemají ve Kbelích trvalý pobyt, o předložení dokladu 
o úhradě psa v místě jejich trvalého pobytu. Pro ty, kdož 
mají v letošním roce úlevu z poplatku z důvodu očipování 
psa, sděluji, že nově bude úleva odečtena v plné výši již 
za 1. pol. roku.

Kontaktní údaje pro přihlášení psa: 
ÚMČ Praha 19, ekonomický odbor, Semilská 43/1, 2. 
patro, č. dveří 211, tel. 284 080 828, 734 681 681.
Bankovní spojení pro platby popl.: č.ú. 19-
2000932309/0800, VS 1341+čtyřmístné číslo evidenční 
známky. Zasílání složenek je třeba domluvit se správcem 
poplatku.

Kontaktní adresa pro registraci čipovaných a 
tetovaných psů: 

Magistrát hl.m. Prahy, odbor živnostenský a 
občanskosprávní, Jungmannova 35/29, Praha 1. 

Eva Krupičková, správce poplatků 
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akce mč praha 19

VELIKONOČNÍ JARMARK V PARKU - sobota 9.4.2011. Čekají vás tradiční velikonoční dílny, pestrý 
výběr nejen velikonočního zboží aj.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC ve kbelském parku - sobota 30.4.2011. Tradiční kbelská akce s tématickými 
soutěžemi, muzikou a skvělou zábavou pro dospělé i děti.

DEN DĚTÍ V PRAVĚKU - sobota 4.6.2011. Tématické řádění, soutěže i dílny a tradiční oslava Dne dětí 
ve kbelském parku. 

Šárka Egrtová, public relations

Úřad práce  hl. m. prahy, pracoviště státní sociální podpory v praze 19 informuje: 

Dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě, porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, sociální 
příspěvek, pěstounské dávky, pohřebné - vyplácí Úřad práce hl. m. Prahy, pracoviště státní sociální podpory 
v Praze 19. 
Dotazy o podmínkách výplaty těchto dávek zodpoví příslušné pracovnice Úřadu práce, pracoviště státní 
sociální podpory v Praze 19, Železnobrodská 764, Praha 9 - Kbely. 

Klienti začínající písmenem A - Mel pí. Nováková Tel.: 950 178 967
Klienti začínající písmenem Men - Ž pí. Čepelková Tel.: 950 178 966
případně vedoucí SSP pí. Vaverková 950 178 965

Ivana Vaverková, vedoucí SSP
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Sbor dobrovolných haSičů váS SeZnamuje S hiStorií Sdh praha – kbely 

Sbor dobrovolných hasičů v Praze - Kbelích patří mezi 
nejstarší sbory v Praze, byl založen 1.5.1881 na schůzi 
Obecního zastupitelstva na návrh tehdejšího starosty obce 
Kbely. Z peněžního fondu byla zakoupena čtyřkolová 
stříkačka a 20 m hadic v ceně 400 zlatých. První „hasičská 
zbrojnice“ byla v rodinném domku u Tejneckých, kde 
se i přes malé prostory hasiči připravovali na plnění 
svých prvních úkolů. Výborové, členské a slavnostní 
schůze sboru se konaly střídavě ve sborové místnosti u 
Cermanů a restauraci u Trantů. Kbelští hasiči patřili do 
župy Karlínské a již v té době úzce spolupracovali se 
Samaritány, později Červeným křížem. Činnost sboru 
byla pestrá – zapojoval se do soutěží, her, zvyšoval svou 
odbornou způsobilost účastí na školeních, velkou tradici 
měly a mají dodnes jimi pořádané hasičské plesy. Ve 
sboru se vystřídala různá technika – čtyřkolová stříkačka 
zasahovala v roce 1881 u požáru Národního divadla, dále 
vlastnil PS 16, jejich chloubou byl Mercedes Benz L 4500 
A z roku 1942. V současné době je to CAS 32 na podvozku 
Tatry 815, LIAZ CAS K 25 a DA FORD Tranzit. Kbelský 
hasičský sbor se zapojil také do záchranné činnosti, jeho 
členové se podíleli na likvidaci škod po povodních v letech 
1890, 2002, 2006, 2010, pomáhali při zdolávání požáru 
na Výstavišti v Holešovicích, požáru SAPA v Praze 4, při 
podzimním požáru stohu ve Ctěnicích a požáru budovy na 
Florenci. Počet členů sboru byl v průměru 60 včetně žen. 
Mezi kbelskými hasiči nechyběly významné osobnosti, 
na které dodnes s úctou vzpomínáme. K nejváženějším 
patří i dnes velitel Karel Černý, který byl za svoje ryzí 
češství umučen v koncentračním táboře v Terezíně. Jeho 
pamětní deska je umístěna ve vstupní hale hasičské 
zbrojnice. Dalším nezapomenutelným členem byl 
dlouholetý kronikář sboru dobrovolných hasičů pan Josef 
Vágner, otec populárního hudebníka Karla Vágnera. 
Již v počátcích činnosti sboru byla věnována velká 
pozornost výchově mladé generace. Kbelské hasiče tak 
reprezentovala na soutěžích a hasičských kláních družstva 
děvčat i chlapců pod vedením Josefa Horáka, Ladislava 
Moulise a Ladislava Kovalčíka a tato činnost má ve sboru 
své pokračovatele…… 

Co se událo u Soptíků od září… 
Činnost mladých hasičů a dorostenců je velmi rozmanitá. 
Pojďme se společně podívat, co podnikali v minulém 
pololetí.
Vše začalo ještě v době letních prázdnin, kdy se v té době 
ještě dorostenci, Ondra Hryzák, Michal a Tereza Hladíkovi 
zúčastnili v srpnu čtrnáctidenní Letní školy instruktorů 
v Malých Svatoňovicích. Ta je měla kvalifikovaně připravit 
na funkce vedoucích mládeže. Všichni byli úspěšní – 
Ondra získal kvalifikaci Vedoucí II a nováčkové Tereza 
a Michal kvalifikaci Minimum III. Od září se všichni tři 
stali pomocníky při práci s mladými hasiči a dorostenci v 
SDH Kbely. 

Další ročník činnosti mladých hasičů a dorostenců byl 
zahájen 6. září, kdy se děti seznámily s jeho náplní. Již   
20. září se uskutečnil první výlet, kde jsme se byli společně 
s mladými hasiči z Letňan podívat na stanici HZS SŽDC. 

V sobotu 25. září se zúčastnily „Sranda mače“ (závod 
v požárním útoku), pořadatelem byl sbor dobrovolných 
hasičů Letňany. V tomto závodě si děti společně se 
svými vedoucími vedly velmi dobře. V pondělí 4. října 
proběhlo plánované setkání se zdravotníkem ČČK, který 

děti proškolil v první pomoci a současně je připravil pro 
získání jedné ze  specializací, a to „zdravotník“. K jejímu 
získání děti čekají testy a praktické zkoušky.   
Nedostatek dětí nás vedl k  navázání spolupráce s SDH 
Letňany a po souhlasu obou starostů jsme spojili mladé 
hasiče a dorostence z obou sborů do dvou družstev se 
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společným názvem KbeLet. Děti společně trénovaly a 
připravovali se zodpovědně na svůj první velký závod. 
Dne 9. září se mladí hasiči a dorostenci zúčastnili závodu 
požárnické všestrannosti konaného na Velké Ohradě, 
odkud si odvezli hned několik ocenění. Družstvo dorostu 
skončilo na 2. místě, v jednotlivcích si kluci vybojovali 
2., 4., 8. a 11. místo. Družstvo Soptíků za staršími kolegy 
nezaostalo a vybojovalo si ve velké konkurenci krásné       
6. místo. Dne 14. října proběhla v naší zbrojnici prezentace 
činnosti Soptíků spojená s náborem, který byl určen pro 
děti 1–5 třídy místní základní školy. Odpoledne jsme se 
zúčastnili otevírání kbelské propojky. 
Ve sportovní hale na Výstavišti proběhl 6. listopadu 
Memoriál Marty Habadové, závodu na 60 m s překážkami 
se zúčastnilo 5 Soptíků – 2 děti v kategorii mladší a 3 
v kategorii starší. Tradičně 6. prosince navštívil hasičské 
děti Čert s Mikulášem s nadílkou a i přes velkou snahu 
Čerta vedoucí své děti ubránili. Vánoční schůzku připravili 
vedoucí na 20. prosince. Akce se vydařila, všichni se 
skvěle bavili a nakonec každý pod stromečkem našel svůj 
vánoční dárek. Hned po novém roce jsme se opět pustili 
plně do práce, čeká nás totiž soutěž v uzlování a v tomto 
roce jsme dokonce její pořadatelé. Dětem přibyl jeden 
trénink navíc, to abychom neponechali nic náhodě a také 
si neutržili ostudu, vždyť mezi dětmi máme „mistryni 
Prahy „ v uzlování v kategorii mladší, jmenuje se Nikola 
Hýblová………. 

SDH KBELY HLEDÁ MLADÉ HASIČE KLUKY A 
HOLKY VE VĚKU 6–15 LET 

CO DĚLÁME PO CELÝ ROK? 
TRÉNUJEME A PŘIPRAVUJEME SE NA SOUTĚŽE, 
ZÚČASTŇUJEME SE HASIČSKÝCH ZÁVODŮ I 
MIMO PRAHU, JEZDÍME NA VÝLETY, EXKURZE, 
NAVŠTĚVUJEME HASIČSKÁ MUZEA, VÝSTAVY, 
HRADY, ZÁMKY A JINÉ. HRAJEME HRY, ŘEŠÍME 
HLAVOLAMY, UZLUJEME, ALE TAKÉ SI RÁDI 
ZAZPÍVÁME V DOPROVODU KYTAR A KLÁVES. 
MŮŽEŠ SE K NÁM PŘIJÍT PODÍVAT I S RODIČI. 

KONTAKTY 
Dagmar Hladíková tel.: 724 079 638, 
E-MAIL: dagmar.hladikova@dh.cz,
WWW.KBELY.HASICIPRAHA.EU

JSME ZÁJMOVÁ ORgANIZACE PRACUJÍCÍ S DĚT-
MI A MLÁDEŽÍ. SCHÁZÍME SE FORMOU PRAVI-
DELNÝCH SCHŮZEK, JEZDÍME NA VÍKENDO-
VÉ AKCE, POŘÁDÁME DNY OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ, SOUTĚŽÍME A ÚČASTNÍME SE SPOLU S ÚMČ 
KBELY AKCÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST. VEDE-
ME DĚTI KE KOLEKTIVNÍ ČINNOSTI, TECHNIC-
KÝM ZNALOSTEM, PREVENTIVNÍ VÝCHOVĚ NE-
JEN V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY. KLADEME 
DŮRAZ NA ROZVOJ FYZICKÉ KONDICE, VYUŽÍ-
VÁME DĚTSKÉ SOUTĚŽIVOSTI. MÁME TÝM KVA-
LIFIKOVANÝCH VEDOUCÍCH. PŘIJĎTE MEZI NÁS, 
NAJDETE NEJEN ZAJÍMAVÝ KONÍČEK, ALE ZE-
JMÉNA VÝBORNOU PARTU.
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rorýS obecný a Úpravy domů 

Díky blížícímu se jaru v brzké době začne sezóna 
stavebních úprav. V dnešní době je dáván velký význam 
zlepšování energetické účinnosti budov, což má za následky 
ušetření hlavně nákladů na vytápění, ale i zkvalitňování 
životního prostředí. Nejkritičtější ekologická situace se 
týká především panelových domů. Hlavními způsoby 
jsou investice do úsporných způsobů 
výroby tepla, dále také zateplování fasád a 
střech budov. V zateplování jsou majitelé 
budov podporováni státem. Vedlejším 
efektem zateplování budov však je ničení 
sídel některých živočichů, kteří si zvykli 
žít v blízkosti člověka. Hlavní problémy 
můžou tvořit zvláště ohrožení živočichové, 
v tomto případě rorýs obecný nebo netopýr. 
Netopýrům slouží lidské stavby pouze 
k přezimování a hnízdění jarních kolonií. 
Avšak rorýsi v nich hnízdí dlouhodoběji. Více 
než 95% rorýsů je v dnešní době závislých na 
lidských stavbách.
Dříve žili rorýsi v těsné blízkosti lidí 
dlouhodobě a poměrně nerušeně. V minulosti 
žili ve skalách v dutinách vysokých stromů. 
Později k hnízdění využívali vyšší stavby ve 
městech. Jejich krize nastala ve chvíli, kdy 
začaly rozsáhlé rekonstrukce historických 
center měst. Tehdy se rorýsi postupně 
přesunuli do panelových domů. Tam se jim zalíbily 
podkrovní prostory, kam se dostávali přes ventilační 
otvory v atikách domů. Ovšem tam jim jsou podmínky 
k živobytí v dnešní době ničeny také.
Rorýs obecný je stěhovavý pták, zimující v tropické 
Africe, kam odlétá ihned po vyvedení mláďat na přelomu 
července a srpna. Ze zimovišť se k nám vrací na přelomu 
dubna a května. Hnízdí jednou ročně od května do konce 
července.  Dorůstá 16–17 cm a v rozpětí křídel měří 42–

48 cm. Je štíhlý, celý černohnědě zbarvený se světlým 
hrdlem, dlouhými srpovitými křídly, vidličitým ocasem, 
nápadně krátkým zobákem a zakrslými končetinami. 
Zateplování domů v standardním pojetí však ruší jejich 
hnízdící příležitosti, protože jsou ventilační otvory 
vybaveny síťkami, mřížemi, nebo úplně uzavřeny. To 

však samozřejmě brání v přístupu k jejich hnízdům. Jen 
v Praze v důsledku těchto operací poklesl za posledních 
15 let počet hnízdících rorýsů o 45%. Běžně takto dochází 
k porušování zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, který rorýse i jeho hnízdiště chrání. Zde se však 
střetávají dva zájmy, které jsou oba pro ochranu životního 
prostředí. Ve skutečnosti jsou řešení těchto střetů známá, 
časově nenáročná a finančně kupodivu levná. Možnosti 
jak zateplit domov a zároveň umožnit rorýsům hnízdit, 
přináší webové stránky www.rorysi.cz, které s finanční 
podporou Ministerstva životního prostředí připravila 
Česká společnost ornitologická. Najdete zde široké 
množství praktických informací jak pro veřejnost, tak 
pro projektanty, stavební společnosti, stavební úředníky 
a v neposlední řadě ochráncům životního prostředí. Dále 
rady, jak načasovat provádění stavebních prací v době 
rozmnožování rorýsů, to je od 20.dubna do 10.srpna a 
jsou-li v té době prováděny stavební práce v domě, kde 
rorýsi hnízdí, jak postupovat, aby stavbou nebyla rušena 
stávající hnízda, tedy vletové otvory do míst, kde rorýsi 
hnízdí.  Podstatné je ponechat prostor minimálně 2-3 pater 
od horního okraje s ventilačními průduchy bez lešení 
a dostavět ho až poté, co rorýsi lokalitu opustí (to je po 
10.srpnu). 

       Jitka 
Šlosárková 

Odbor výstavby
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ZmĚny v ZákonĚ o ceStovních dokladech

Dnem 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 197/2010 Sb., 
kterým se mění zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 
Sb.
Ke dni 1. 7. 2011 se ruší zapisování dětí do cestovních 
dokladů rodičů a platnost již provedených zápisů dětí se 
ukončuje ke dni 26. 6. 2012. Děti musí mít po tomto datu 
již vlastní cestovní doklad. 

Libuše Ložková 
vedoucí odboru občansko správního

Městská část Praha 19 nabízí 
pronájem reklamních ploch (plotových polí) 

v ulici Bakovská a Železnobrodská 
Tyto reklamní plochy jsou určeny výhradně pro propagaci komerčních 

aktivit podnikatelů.

Finanční prostředky získané z pronájmu budou použity 
ve prospěch kulturních akcí pořádaných MČ

Kontakt pro umístění reklamy:
pí. Krupičková Eva, tel.: 284 08 08 28, 

ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 2. patro budovy
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maSopuStní průvod Spojený S pravými Zabijačkovými hody

Masopustní průvod spojený s pravými zabijačkovými 
hody a s muzikou v sobotu 5.3. v Centrálním parku
Přestože počasí této naší akci příliš nakloněno nebylo, již od 
rána se vstříc novým zážitkům vypravily početné skupinky 
lidí. Spolu s mateřským centrem CoByDup bylo možno 
tvořit zajímavé a hlavně tradiční masky do maškarního 
průvodu. Některé návštěvníky samozřejmě nalákaly spíše 
avizované zabijačkové hody či veselý harmonikář, což 
dotvořilo o to více sváteční atmosféru celé akce. Prostě 
- každý si zde mohl užít masopust dle svého gusta včetně 
masopustního průvodu, který procházel a rozdával po 
Kbelích veselou náladu. Děkujeme všem, kteří se zapojili 
– muzikantům velkým i malým, všem maškarádníkům, 
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alegoricky vyzdobeným řidičům kočárků – prostě všem, 
co neváhali a přišli podpořit obnovenou tradici masopustu.

maSopuStní průvod dĚtí Z mŠ albrechtická

První březnový den se vydal  masopustní průvod dětí z MŠ 
Albrechtické na svou pravidelnou obchůzku po Kbelích. O 
tom, jak umí krásně zpívat a tancovat jsme se přesvědčili 
i zde na radnici. Zpívající děti přišly v pestrobarevných 
tradičních maskách, s bubínky a dalšími roztodivnými 
nástroji a jejich paní učitelky celé vystoupení doprovázely 
hraním na klávesy. Stejně jako každý rok se jim tato 

krásně připravená akcička velmi vyvedla na jedničku a za 
všechny si dovolím poděkovat dětem i učitelkám, že jako 
vždy rozveselily všechny lidičky, kteří se na průvod přišli 
podívat.
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kbelSké karnevalové řádĚní aneb hrajeme Si na kaŠpárka v rohlíku
Kbelská radnice i tento rok uspořádala v sobotu 26.2.2011 
karnevalové řádění pro celou rodinu. Celým programem 
provázely moderátorky z OS Prima den - Bára Marysko-
vá, Markéta Killingerová a z MC CoByDup Alenka Ne-
zbedová, které se nám postaraly o prima zábavu v průbě-
hu celého odpoledne, řídily veškerou legraci spolu s tan-
čením, soutěžením a dalším řáděním.
Mohu-li posoudit, tak velký úspěch u dětí mělo malová-
ní na obličej z pod ruky paní Andrey Říhové, která nám 
pravidelně při akcích pomáhá, a to zcela zdarma, za což jí 
tímto velmi děkujeme.
Nechyběla ani tentokráte „balonková lady“ Šárka Bejšov-
cová, která si převlečená za klauna získala všechny děťu-
linky svými úžasnými triky s balónky.
Celá tato tříhodinová zábava byla ukončena poděkováním 
za účast všem, kteří se přišli vyřádit. Všechny kostýmy 
dětí i dospělých byly velmi nápadité, důvtipně vymyšlené 
a dokonale prezentované, takže všechny děti si nakonec 
zasloužily odměnu. Náročnější rodinné masky však byly 
odměněny zvlášť, a to marcipánovým dortíkem.
Celý karneval je zdokumentován na níže uvedeném we-
bovém odkazu, kde si můžete sami zhodnotit, jak se tato 
nezisková akce vyvedla. Velmi ráda uvítám všechny vaše 
reakce, úvahy a náměty na zábavu ve 
Kbelích.
Šárka Egrtová, ÚMČ Praha 19, tel: 
284080881, 775 590 158
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3. repreZentační pleS

V pátek 11. února se kolem dvou 
stovek kbelských i přespolních 
občanů sešly v Lidovém domě 
Kbely, aby se pobavily na 
3. reprezentačním plese. 

Na základě ohlasů plesajících 
se akce vydařila. V úvodu se 
představila již osvědčená hudební 
skupina Fragment Band, tentokráte 
navíc s novou zpěvačkou. Coby 
počáteční povzbuzení pro nesmělé 
tanečníky bylo zajištěno předtančení 
TŠ Standardklub Praha, kteří se 
ujali ukázek klasických tanců a o 
další přestávce na 22hodinu čekalo 
další překvapení profi tanečnice 
Jany Petrnouškové v podobě výuky 

taneční novinky zvané ZÚ. 

Tak to byla v krátkosti informace 
o letošní akci a nezbývá se těšit 
na příští rok, kdy se jistě v sále 
LD Kbely na tentokrát již v pořadí 
čtvrtém reprezentačním plese opět 
sejdeme. 

Šárka Egrtová
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Sponzoři:
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dárkové, svatební, smuteční, promoční kytice...
dekorace interiérů, sezónní aranžmá... 
výběr řezaných i hrnkových květin...

dárkové předměty, tištěné gratulace...

Květiny
pro každou příležitost

www.kvetinyk.cz
Kateřina Strnadová

Tauferova 1041/2 (u nové Billy), Praha 9 - Kbely
Otevřeno: Po - Pá   9 -18  /  So - Ne   9 -17 

Telefon: 775 961 346

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nově otevřeno

inzerce.indd   1 17.2.2011   9:11:49
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Zpráva o Šipkovém turnaji, který se konal ve dnech 29.1.2011 – 30.1.2011.

DARTS OPEN 2011 - turnaj v šipkách 
v počtu 16ti neregistrovaných hráčů, 
pravidla 501 standard, na dvě vítězné 
hry (zakončení double). Startovné – 
50,- Kč. Místo: LD Kbely.

Účastníci: gejc, Vous., Milda 
Máchalík, Zdenda, Petr, Majer, Béda, 
Přera, Saša, Jindra, Franta, Kamil, 
Aleš, Zrzek, Honzik S.

Po úvodu a rozlosování hráčů a urči-
tých nesrovnalostech v herním systé-
mu zasedla herní komise, která byla 
zvolena jako dozorčí orgán tohoto klá-
ní. Všichni účastníci volili dobře.  Za-
čátek klání byl v 14,00 hodin v sobo-
tu 29. ledna 2011. Po dořešení malých 
technických problémů v herním sys-
tému začal lítý boj o prvenství (sys-
tém tzv. pavouk). Někteří hráči se do-
stavili i ve svých oblíbených dresech. 
Upozorňuji, že turnaj byl i špičkově 

zabezpečen hlídacím psem, kterého 
měla komise v těsném kontaktu a plně 
k dispozici. Po úvodních hrách za ne-
ustálého přísunu iontových nápojů 
PK10, PK12, PKČ10, R,F,g,V,S…. 

i jiných méně hodnotných jako Mir., 
Kof., H2O, Kaf. se rozpoutala debata 
o určité újmě vyhrávajících hráčů (tzv. 
kdo s kým). Komise návrh na změnu 
posoudila a za všeobecného souhlasu 
upravila systém. Svist šipek za úžas-
ného povzbuzování i nemístných po-
známek nenapravitelných kverulan-
tů pokračoval dál. Klání bylo tak str-
hující a dlouhé, že drahé polovičky 
některých závodníků nosily ukazo-
vat svoje opuštěné ratolesti. Komise 
po rozdání hodnotných cen vítězům 
a skoro totálně poraženým si vzala 
za své, že se postará o velmi unave-
né borce. Kupodivu všichni startují-
cí v tomto klání žádnou pomoc – fy-
zickou, psychickou ani duchovní ne-
požadovali. Jinak to ale bylo s divá-
ky, kteří asi neunesli zátěž vkládanou 
do svého favorita, načež jeden tako-
vý „fanda“ po ukončení závěrečné ce-
remonie byl pod bedlivým dohledem 

s rychlostí cca 100m/0,25 hodin do-
praven šťastně se svými svršky domů. 
Komise potom zapsala zápis a rozešla 
se a v 04,30 hodin dne 30.1.2011 ode-
šla na zasloužený odpočinek. 

Poznámky komise: 
Obsluhujícímu personálu byla 
vzhledem k poměrně pokročilé době 
jedním ze soutěžících přivolána 
drožka, kterou si musela obsluha 
zaplatit sama
Komise všem zúčastněným děkuje, 
bylo to úžasné, kdo tam byl, neuvěří! 
Sportu zdar! A šipkám zvlášť.
Konečné pořadí:

1. místo gejc, 2. místo Kamil, 
3. místo Vous, 4. místo 
Saša, poslední místo Čulibrk 
Honzík.

Průběžné poznámky komise:
- hluk, hrozné kecání všech
- nelze hrát v přítomnosti dětí 

(neakceptovatelné výrazy)
- životní prostředí (pro těžké 

ropáky)
- hráči ruší sami sebe
- každý kecá do všeho – nutno 

dodat lepící pásku (pro 
Vouse stačí suchý zip)
- komise ani hráči by 
neměli požívat přílišné 
množství nedoporučených 
tekutin 
- po 9 hodinách klání 
je znám první finalista
- 23,15h – kecy, kecy, 
kecy všech a do všeho
- 23,25h – nastupují 
emoce, ač jde o nic, 
všichni hru berou ukrutně 
vážně
- 23,50h – nikdy se do 
ničeho nežeň – je to drahé
- všichni se vztekají
- 00,15h – 1:1 FINÁLE
Kverulanti – jako obvykle 
– Majer, gejc, Vous
Rváči – skoro nebyli
Ukončení turnaje bylo 
01,00h dne 30.1.2011.

Rekordy na jednu sérii: 
133 gejc, 140 Kamil, 0 

Fanda
Zapsal: Ja
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    7.  H O C K E Y   P A R T Y          

V sobotu 18.prosince 2010 od 18.00 hodin uspořádal ve sportovním klubu na hřišti ve Kbelích oddíl pozemního 
hokeje Sokola Kbely již 7. Hockey party. Na začátek jsem přivítal místostarostu MČ Praha  ing. Vladimíra Olmra a 
poděkoval za podporu sportu a pozemního hokeje ve Kbelích. Drželi jsme minutu ticha za trenérku přípravky Janu 
Vudmaskovou a zakladatele pozemního 
hokeje ve Kbelích Rudolfa Balouna, 
kteří nás v roce 2010 navždy opustili. 
Na jejich počest bude oddíl pořádat 
pravidelně od roku 2011 turnaje 
„Memoriál J.Vudmaskové a R.Balouna“ 
přípravek, mladších žáků a veteránů. 
Po krátkém zhodnocení pozemního 
hokeje v roce 2010 a poděkování 
sponzorům (Whirpool, Marco, Kučera), 
jsem poděkoval všem, kteří se zapojili 
do činnosti oddílu, našim ženám, 
které vedly a organizovaly sportovní 
soustředění včetně šesti turnajů mladších 
žáků a přípravek, brigády, zajištění 
zápasů a restauračního zařízení. Program 
pokračoval přivítáním občánka tričkem 
s logem našeho oddílu, vnuka hokejové 
rodiny Zelenkových. Hrdý dědeček 
dostal bačkory. Družstvem roku 2010 se 
stalo družstvo přípravky, které získalo 
mistrovský titul ČR. Naši nejmenší dostali od sponzora, společnosti Marco v zastoupení p. Kožicha, kompletní sadu dresů. 
J.Vaněček a F.Kučera byli odměněni za 
reprezentaci ČR na mistrovství Evropy 
16-letých v Barceloně a T.Vohnický na 
ME 21-letých ve Vídni. Šimon Novotný 
obdržel za přístup a obětavost sošku 
hokejisty a věcný dar.    
Následovalo vyhlášení nejlepších 
pozemkářů Sokola Kbely za rok 2010: 
v kategorii přípravek (10let) Sára 
Chaloupecká a Robin Hodek, v kategorii 
mladší žáci (12let) Anička grieblová, 
starší žáci (14let) Jan Půda, mladší 
dorostenci (16let) Vojtěch Pastyřík, 
starší dorostenci (19let) Václav Toman 
a muži Tomáš Souček, Tomáš Koubek. 
Trenérem Sokola Kbely 2010 se stali 
Milan Holoda a Václav Podskalský. 
Jmenovaní obdrželi diplom, tričko, 
pohár pozemkáře a trenéra Sokola Kbely 
2010. Každý z našich dětí dostal malou 
pozornost a něco na zub. Před pozváním na dorty a rychlý špunty jsem popřál veselé vánoce a všechno nejlepší do 
Nového roku 2011. Následovala volná zábava s hudbou a tancem. 

J.Kačmařík, předseda oddílu
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Z naŠí knihovny…. 

 
Přehled literárních pořadů na 2. pol. šk.roku 2010/2011
 pro základní i mateřskou školu:

Datum: Instituce: Téma:
1. 2. MŠ Letců - Sluníčka Masopustní reje a karnevalové veselí
15. 2. MŠ Letců - Kytičky Zimní příroda
22. 2. ZŠ - 3.A,B Pohádka - významní autoři
1. 3. MŠ Albrechtická - Medvíďata Zvířátka na jaře
15. 3. ZŠ - 1.A,B,C První čtení, slavní čeští ilustrátoři
12. 4. ZŠ - 7.A,B Literární díla zpracovaná ve filmu a na divadle
19. 4. ZŠ - 4.A,B Pověsti a báje
3. 5. MŠ Letců (Broučci) Rozkvetlá příroda
7. 6. MŠ Letců (Kočičky) Těšíme se na prázdniny

Nejzajímavější knižní přírůstky: Prosinec 2010 - Leden 2011
Pro dospělé: Pro děti:
Christie A. - Smrtonoš Lázničková P. - Láska se ukrást nedá
Sovák J.-Kopecká S. - Sovák a jeho spisy aneb 
Léčba smíchem Jínová Š. - Princové se nežení s Popelkami

Werich J. - Deoduši Rudelová I. - Pyramidy
gregory P. - Bílá královna Kollochová B. - O čem si kočky povídají
Pittnerová V. - Pohrobci a sirotci Aroldová M. - Pirátská princezna (Velká honba za piráty)
Jílek J. - Svobodní v bolesti Funková C. - Lovci strašidel na ledové stopě
Ciprová O. - Nevěsta železného krále Štulcová R. – Mojmír (Cesta pravého krále)
Struble S. - Tajemná legenda Mayů Färber W. - Zvědavá ovečka Molly
Vaňková L. - Válka růží Bešťáková E. - Malovánky do čítanky

Ladislav Smoljak hrající, bdící Rytířová H. - Kuchařka pro kluky a holky podle čarodějky 
Borůfky

práZdninový provoZ mateřSkých Škol ve kbelích v průběhu letních prázdnin 2011

Vzhledem ke skutečnosti, že se téměř mílovými kroky 
blíží závěr školního roku a s ním i plánování letních 
dovolených, níže přinášíme informaci o prázdninovém 
provozu v mateřských školách Letců i Albrechtická. 

- 01.07.-15.07.2011  v provozu obě budovy 
- 18.07.-31.08.2011  obě budovy zavřené, 

školky nejsou v provozu, z toho poslední dva 
týdny (tedy od 22.08.2011do 31.08.2011) bude 
probíhat přípravné období na následující školní 
rok. 

Školní rok 2011/2012 začíná dne 1. září 2011 (ve čtvrtek). 

Níže uvádíme vysvětlení, proč je nutné platit za předškolní 
vzdělávání v letních měsících i v případě, jestliže dítě 
školku v průběhu prázdnin ani jednou nenavštíví. 
Podle školského zákona trvá školní rok od 1. září do 
31. srpna následujícího roku. Doba prázdnin je tedy do 
školního roku zahrnuta zákonem a nelze z něj žádným 

způsobem vyčlenit. Z legislativy rovněž vyplývá, že dítě 
je k předškolnímu vzdělávání přijato na celý školní rok. 
Přijaté dítě tedy po celý školní rok figuruje ve školních 
výkazech a veškeré další dokumentaci, rovněž stanovené 
zákonem. Ani tady nelze dítě z předškolního vzdělávání 
na dobu prázdnin „vyřadit“ a v září ho opět zařazovat. 
Je jen a jen na rodičích, využijí-li možnost dávat dítě do 
školky během letních prázdnin v době, kdy je mateřská 
škola v provozu. Protože školka nebude v provozu ani 
v červenci, ani v srpnu po celý kalendářní měsíc (tak, jako 
každý rok), má ředitelka školky možnost rozhodnout o 
snížení „školkovného“ o poměrnou část za dobu, po kterou 
školka v provozu není. V našem konkrétním případě by se 
jednalo tedy o polovinu stanovené částky. 

Monika Ulrichová, DiS. 
Úsek školství, kultury a personální
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co Se dĚje v mateřSkém centru cobydup 

Název mateřské je možná mírně zavádějící. V na-
šem pojetí by se mělo jednat spíše o komunitní cent-
rum Kbel, které slouží jako základna pro všechny ak-
tivní rodiny z okolí a jako místo pro setkávání lidí se 
společnými zájmy. 

Je to již dva roky, co se v hlavách místních mami-
nek na rodičovské dovolené začala rodit myšlenka, 
že zde chybí místo pro jejich společnou činnost. Tato 
myšlenka postupně začala nabývat jasnějších kon-
tur, až se zhmotnila v září 2010, kdy bylo slavnostně 
otevřeno mateřské centrum CoByDup. Zejména díky 
podpoře a pochopení MČ Praha 19 a jmenovitě pana 
tajemníka JUDr. Josefa Nyklese se podařilo zrekon-
struovat a rekolaudovat prostory v objektu Lidového 
domu, které jsou otevřeny nejen pro kbelské mamin-
ky, ale i pro jejich děti, tatínky a přátele.

novinky pro druhé pololetí

Po prvním pololetí činnosti v krásných nových pro-
storách jsme se rozhodli pro další půl rok naši čin-
nost rozšířit, abychom poskytli ještě více prostoru 

nejen dětem, ale i nastávajícím maminkám. Kromě 
kroužků pro nejmenší děti, na které chodí společně 
s maminkami, nově otevíráme kroužky pro děti škol-
kového věku. Ty jsou již samostatnější, a proto mo-

hou být na kroužku samy. 
Jejich maminky na ně mo-
hou počkat přímo v ma-
teřském centru nebo mo-
hou získaný čas využít 
pro sebe. Malí předškolá-
ci se tak mohou v CoBy-
Dup od února učit anglic-
ky nebo rozvíjet svůj vý-
tvarný talent na „výtvar-
ce“ či v kroužku Kouzelná 
keramika. Pro ty nejmen-
ší opět otevíráme kroužky hudební výchovy YAMA-
HA Class i cvičení dětí s rodiči. Další novinkou je vy-
hrazené dopoledne pro cvičení a zpívání s nejmen-
šími miminky od dvou měsíců věku a diskuse jejich 
maminek. 

„Když jsem šla na mateřskou dovolenou, ve Kbelích 
jsem měla dvě „stejně postižené“ kamarádky, ale ji-
nak jsem zde nikoho neznala. Do té doby jsem veš-
keré své záležitosti řešila v místě své práce a do Kbel 
se jezdila v podstatě jen vyspat. Přestože je naše mi-
minko ještě malé, aby se mohlo účastnit dětských 
aktivit v CoByDup, do MC chodím, protože je pro mě 
neocenitelné získávat zkušenosti od ostatních mami-
nek. Člověk totiž kolikrát potřebuje pouze slyšet, že 
‚to je normální‘. Proto jsem velmi ráda, že nyní oteví-
ráme speciální program i pro takové mrňousky,“ říká 
nejnovější členka sdružení CoByDup Daniela Cho-
vancová.

Další zajímavou novinkou, kterou jsme pro druhé po-
loletí připravili, jsou předporodní kurzy a těhotenské 
cvičení. Pohyb v těhotenství je totiž stejně důležitý 
jako správná strava a dodržování pitného režimu. 
Cvičení v těhotenství má přispět zejména k udrže-
ní organismu v optimálním zdravotním stavu, k dob-
ré tělesné a psychické kondici a vytvořit dobrý před-
poklad pro zdárný vývoj plodu. V těhotenství podává 
žena mimořádný výkon tím, že část svých sil dává k 
dispozici rostoucímu dětátku. V našem kurzu je sport 
v těhotenství pojat jako hra a ne snaha o mimořád-
né výkony. Tím se snažíme zlepšit duševní i těles-
nou pohodu a zmírnit obtíže s těhotenstvím spojené. 
Účastnice jím provede zkušená porodní asistentka, 
která před nedávnem sama porodila. 

Cílem těhotenského kurzu, vedeného stejnou lektor-
kou, je seznámit nastávající maminky s průběhem tě-
hotenství, porodu a šestinedělí, připravit je na porod 
a pomoci jim zvládnout péči o miminko. Je pro nás 
důležité zajistit individuální přístup a intimitu, proto 
kurzy budou probíhat v příjemné atmosféře menší 
skupiny nastávajících maminek. Na vybraných lek-
cích jsou srdečně vítáni i tatínkové. 
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více informací o otevřených kurzech je možné 
získat na webu www.mc-cobydup.cz nebo pří-
mo v mateřském centru. všechny kroužky a kur-
zy je možné začít navštěvovat v průběhu celého 
roku, ceny kurzovného budou přepočítány podle 
počtu navštívených hodin. 

Kromě dlouhodobých kroužků a kurzů samozřejmě 
připravujeme i jednorázové tematické akce. V břez-
nu jsme se pokusili oživit tradici kbelského maso-
pustu a myslíme, že se do docela podařilo  Už teď 
začínáme připravovat další ročník.  

Maminky rychle rostoucích dítek zase nejspíš uvíta-
jí jarní baZar dětského oblečení a potřeb, který 

proběhne 11. a 12. března. 

Dále můžete najít v našem kalendáři akcí spoustu 
zajímavých besed, přednášek a seminářů, které mo-
hou pomoci rodičům při péči a výchově dětí. V břez-
nu připravujeme následující vzdělávací akce: 

•	 beseda pro rodiče s dětmi: lesní školky a 
kluby, lk cestička ve kbelích,

RNDr. Mgr. Alice Koubová, PhD.

•	 ukázková hodina pro rodiče s dětmi – ma-

sáže dětí a kojenců, Monika Klementová

•	 přednáška (bez dětí): Zrak u dětí (vývoj, 
zrakové vady a jejich včasné rozpoznání, nej-
častější onemocnění, prevence), MUDr. To-
máš Vido

•	 Seminář: emoční inteligence, Ing. Michae-
la Ehrenbergerová

Nad rámec těchto aktivit máme otevřenou každý den 
alespoň na pár hodin „volnou hernu“. Tehdy je u nás 
vítaný úplně každý. Děti mají možnost hrát si s jiný-
mi hračkami, než mají doma, a maminky si na chvil-
ku vydechnou, protože ve dvou a více se to lépe táh-

ne. Hlavně si však všichni najdou nové známé, ka-
marády a přátele, což je asi to nejdůležitější. To po-
tvrzují i všechny maminky, které mezi nás pravidel-
ně přicházejí. 

Ing. Daniela Chovancová

MATEŘSKÉ CENTRUM CoByDup 
Toužimská 244/42 

197 00 Praha 9 - Kbely 
Tel.: 775 904 976 

E-mail: daniela.chovancova@mc-cobydup.cz
web: www.mc-cobydup.cz
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SyStém cyklotraS a cykloSteZek prahy 19 

Od roku 2005 připravuje Odbor životního prostředí ÚMČ 
Praha 19 nový systém cyklotras pro celý devatenáctý 
pražský obvod. Od roku 2006 pak úspěšně spolupracuje 
i s Prahou 18. Díky tomuto úsilí byla během uplynulého 
volebního období vyznačena páteřní cyklotrasa 
A44 s vybudováním cyklostezky podél Toužimské, 
desetikilometrový Kbelský okruh a spojka A265 od 
Hůlkovy ulice k metru Letňany.
Díky novému tunelu pod tratí bylo možné začít budovat 
„zelenou magistrálu“ Kbel, tedy propojit zelené plochy 
od Hrušovické ulice až do ulice „K Vinoři“. Právě v této 
zelené ose je vedena páteřní kbelská cyklotrasa A44. 
Spolu s otevřením tunelu byl vytvořen nový systém 
kbelských cyklotras tak, aby lépe odpovídal požadavkům 
dopravních cyklistů, cyklotrasa A44 byla napřímena a 
spolu s cyklotrasou Kb-Vi vedena přímo centrem Kbel. 
Tato první etapa byla uvedena do provozu v říjnu 2010.
Pro rok 2011 je prozatím připravena druhá etapa nového 
systému, která spočívá v novém průjezdu severní a jižní 
částí Kbel. Po cyklotrase Kb-Ča se cyklisté dostanou 
do Čakovic, aniž by porušovali předpisy protisměrnou 

jízdou v jednosměrných ulicích. Při návrhu této trasy jsme 
kladli důraz na to, aby se cyklista vyhnul nejrušnějším 
komunikacím a co nejbezpečněji se dostal do Letňanského 

lesoparku. Pro mimokbelské cyklisty má trasa význam 
v tom, že je chybějícím článkem mezi metrem Letňany 
a zámkem Ctěnice, odkud je možné pokračovat dále do 
Brandýsa nad Labem a po mezinárodní greenway Jizera 
až k polským hranicím.
Pro spojení centra Kbel s cyklostezkou podél v současnosti 
dokončované Nové Toužimské a cyklostezkou podél 
Mladoboleslavské, jejíž první část je připravena ke stavbě, 
slouží cyklotrasa A265. Ta v budoucnu spojí Kbely 
s Prosekem, Vinoří i Ctěnicemi. 
Od roku 2006 probíhá schvalovací proces ohledně 
cyklostezky podél Nové Toužimské, jejíž část 
v lesoparku byla zprovozněna v roce 2009 a pokračování 
k Mladoboleslavské by mělo být dokončeno na jaře 2011 
s návazností na stávající A44ku.
Městská část v letech 2009-2010 rovněž připravila plán 
jižního spojení na Satalice a Kyje (A262).
Samotná realizace cyklostezek závisí na postupném 
prosazování a následném získávání finančních prostředků 
od Hlavního města Prahy, proto jde o pomalejší proces než 
v případě cyklotras. Všechny stezky jsou připravovány 

jako smíšené. Snažíme se tedy o to, 
aby po nich mohli jezdit i bruslaři, aby 
mohly sloužit k procházkám, aby je 
mohli využívat pejskaři pro venčení 
svých čtyřnohých přátel. Cílem tohoto 
ambiciózního plánu je propojit Kbely 
se všemi zelenými plochami v okolí 
a vytvořit lepší podmínky pro trvale 
udržitelnou dopravu.
Ing. Jan Lípa – vedoucí OŽPD ÚMČ 
Praha 19
Radek Čermák – předseda Komise 
dopravy RMČ Praha 18

Popisek k mapce:
Nový systém cyklotras schválený Komisí 
dopravy a Radou MČ Praha 19 v září 
2010 podle návrhu OŽPD ÚMČ Praha 
19. Zeleně jsou vyznačeny cyklotrasy 
schválené, modře projednávané, červeně 
připravované.

A262 Sedliště – Kbely – Kyje
A265 Prosek – Kbely – Vinoř
A266 Letňany – Bažantnice – Černý 
Most
A27 Bulovka – Letňany – Sedliště – 
Čakovice
A44 Letňany – Kbely – Satalice – 
Černý Most

Kb-Ča Kbely – Sedliště
Kb-Vi Kbely – Ctěnice – Vinoř
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www.beladona.cz                                        úklidové      služby 

Zavolejte, 
my Vám pečlivě uklidíme, vyčistíme byt, dům, zahradu, auto.
Okna umyjeme a vyleštíme.
Prádlo vyžehlíme, poskládáme a vyspravíme.
Psa vyvenčíme, zářivku vyměníme...

Informace a objednávky na telefonu +420 739 612 406 nebo na e-mailu info@beladona.cz 

www.beladona.cz                                        úklidové      služby

Okna umyjeme a vyleštíme.
Prádlo vyžehlíme, poskládáme a vyspravíme.
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Zavolejte, 
my Vám pečlivě uklidíme, vyčistíme byt, dům, zahradu, auto.
Okna umyjeme a vyleštíme.

Informace a objednávky na telefonu +420 739 612 406 nebo na e-mailu info@beladona.cz 

...a budete mít vždy perfektně uklizeno.
BELADONA_LETAK.indd   1 12.11.2010   11:53:32
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konec SeZóny v leteckém muZeu kbely

Dne 31.10.2010 se uzavřela v pořadí již 42. 
výstavní sezona Leteckého muzea Kbely. To bylo zřízeno 
v roce 1968 v prostoru vojenského letiště Praha - Kbely 
s cílem shromáždění a vytvoření co nejkomplexnější sbírky 
letounů operujících v rámci československého vojenského 
a civilního letectví. Za 42 let své existence se Letecké 
muzeum Kbely zařadilo mezi největším a v rámci sbírek 
nejkomplexnějším leteckým muzeím v Evropě. Exponáty 
muzea představují průřez historie československého, 
ale i světového letectví s řadou unikátů. Návštěvník tak 
ve sbírkách nalezne kupříkladu klasický prvoválečný 
dvouplošník SPAD VIIC.1, který se spolu s ve sbírkách 
nezastoupeným typem SPAD XIII stal prvním stíhacím 
letounem masově používaným československým 
letectvem. První sériově vyráběný československý 
stíhací letoun Aero A-18 vznikl rekonstrukcí na základě 
dochovaných továrních výkresů (doplňuje jej originální 
letoun A-18C, což je závodní verze letounu A-18, která se 
v roce 1924 zúčastnila II. ročníku Rychlostního závodu o 
cenu prezidenta republiky). 

Ucelenou sbírku prvních proudových letounů 
ve výzbroji československého letectva představují typy 

S-92 a CS-92, které jsou bohužel ke shlédnutí pouze 
v nepůvodním markingu Me-262B německé Luftwaffe. 
Jejich společné vlastnictví je světovým unikátem. Dále 
zde naleznete letouny Jak-17 (tento v současné době 
prochází restaurací) a Jak-23. Na ně navazuje téměř 
kompletní sbírka Migů používaných v poválečném 
československém letectvu včetně zcela raritní přestavby 
letounu Mig-15UTI na cvičnou radarovou verzi Mig-
15UTI-P realizovanou v roce 1959 Leteckými vojenskými 
opravovnami České Budějovice. Ve sbírce tak chybí pouze 
Mig-15bisR a zejména její nejmodernější zástupce, Mig-
29A a jeho cvičná verze Mig-29UB, o jejichž získání se 
vedou jednání se Slovenskou republikou. 

Mezi další povšimnutíhodné exponáty z historie 
československého letectví se řadí pístové letouny Siebel 

Si-204D. Vystavený exponát je ve zbarvení poválečného 
československého letectva, pro něž byl vyráběn pod 
označením Aero C-3A. Proudové bombardéry Iljušin 
Il-2m, Lisunov Li-2 a Iljušin Il-28 jsou ke shlédnutí 
jak v bombardovacím, tak i ve cvičném provedení. Za 
zmínku stojí také největší exponát, dopravní letoun                                
Tu-104, jenž byl prvním proudovým dopravním letounem 
používaným ČSA. Ze zahraničních letounů, které zahrnují 
sbírky muzea, uveďme za všechny alespoň stíhací gloster 
Meteor F.Mk.8, cvičný De Havilland DH-82A Tiger 
Moth, či SAAB AJ-37 Viggen, který je průzkumnou 
variantou předchůdce stíhacího letounu Jas-39C gripen 
v současnosti používaným letectvem AČR. Northrop F-5E 
Tiger II je vystaven v původním zbarvení letectva jižního 
Vietnamu, v jakém byl severovietnamskou armádou 
ukořistěn na letecké základně Bien Hoa, a po testech 
v tehdejším SSSR byl předán do ČSSR. Jako zajímavost 
uveďme, že odpalovací zařízení protiletadlových řízených 
střel AIM-9 demontované z tohoto letounu bylo použito 
pro testy kompatibility s československým letounem L-39 
v době jednání o jejich nakonec neuskutečněném prodeji 
do Izraele. 

Mimo letecké exponáty má však muzeum co 
nabídnout i pro návštěvníky nespecializující se pouze 
na leteckou techniku. V jeho areálu tak lze shlédnout 
kupříkladu strategickou protiletadlovou řízenou střelu 
S-75 Volchov, pult naváděcího stanoviště PVOS, během 
druhé světové války střepinami proděravělý panel jednoho 
z hangárů kbelského letiště či návratový modul kosmické 
lodi Sojuz 28, s níž pod velením sovětského kosmonauta 
Alexeje gubareva v období 2.3.-10.3.1978 vykonal svůj 
kosmický let stíhací pilot 1.stíhacího leteckého pluku a 

první československý kosmonaut kpt. Vladimír Remek. 
Zajímavostí je, že v letech 1990-1995 byl Vl. Remek 
ředitelem právě Leteckého muzea Kbely. Pro další výstavní 
sezóny muzeum počítá s převzetím původních prostor 
areálu montážních hangárů firmy Aero-Dr.Kabeš na letišti 
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v Letňanech. V jejich prostorách již v letech 2000-2008 
byla uskladněna část letadel ze sbírek Leteckého muzea 
Kbely a v současnosti je v jejím areálu umístěno několik 
letounů typové řady Mig-21. Tento prostor byl vybudován 
ve 40. letech 20. století a umožní rozšíření výstavní plochy 

Leteckého muzea Kbely na dvojnásobek. 
V současnosti je zde plánováno vytvoření 

komplexní expozice aeroklubového létání, která zahrnuje 
22 letounových exponátů včetně letuschopných letounů 
spravovaných muzeem. Pro ně se počítá i s letovými 
ukázkami. Dále zde naleznete expozice letounů první 
generace proudového letectví  spojené s expozicí historie 

úletů za hranice po roce 1948, jež má zahrnovat 11 
letounových exponátů, expozice letounů z produkce 
továrny Aero (5 letounových exponátů) a vytvoření 
edukativního hangáru věnovaném ing. Husníkovi. V něm 
se návštěvníci budou moci seznámit s vývojem konstrukce 

letadel a leteckých motorů napříč dějinami. Datum 
otevření těchto expozic není dosud známo, nicméně 
lze doufat, že k tomuto dojde v době co nejbližší a 
časem k nim přibudou i další prostory, v nichž by bylo 
možné vystavit i řadu exponátů dosud návštěvníkům 
nedostupně umístěných na ploše vojenského letiště 
Praha - Kbely. Mezi nimi jsou kupříkladu dopravní 
letouny Jak-40, Il-18 a DC-3 či fotogrammetrické 
letouny Il-14Fg, jež doposud v rámci České republiky 
veřejně vystavovány nebyly.
Připomeňme ještě, že v letošním roce začíná muzejní 
sezóna 30. dubna a končí 30. října 2011 a vstup je 
zdarma. 

Tomáš Mařík 
Foto Mgr. Daniel Majtner

Poznámka redakce: V rámci expozic Leteckého muzea 
je také místnost věnovaná exponátům z dálkového letu 
Praha – Tokio a zpět Pplk. Skály a čet. Taufera z roku 
1927. Odkaz na webové stránky Leteckého muzea a další 
související informace naleznete na stránkách Úřadu MČ 
Praha 19 www.praha19.cz

 Zlatnictví AA
  
  Vrchlabská 36  36 
  Praha - Kbely  Praha - Kbely
    tel.: 286 855 137tel.: 286 855 137

..    Ocelové šperkyOcelové šperky

..  Stříbro  -  zlato  Stříbro  -  zlato

. .   Hodiny – hodinky  Hodiny – hodinky

..  Dětské náušnice  Dětské náušnice

Zlatnické opravy a zakázkyZlatnické opravy a zakázky
Výměna baterií do hodinekVýměna baterií do hodinek
            Výkup zlata                         Výkup zlata             
 www.zlatnictvi-aa.cz www.zlatnictvi-aa.cz
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nabídka volnočaSových aktivit ve kbelích ve 2. pololetí školního roku 2010 / 2011 

Vzhledem k tomu, že stojíme na prahu 2. pololetí školního roku 2010/2011, dovolujeme si vás seznámit 
s aktuální nabídkou volnočasových aktivit MČ Praha 19 určenou všem kbelským dětem. Těchto aktivit se mohou 
účastnit děti od věku přibližně 5 let, tedy jakmile dosáhnou předškolního věku. Stalo se již dlouhodobou tradicí, že vedení 
radnice podporuje trávení volného času kbelských dětí formou provozování zájmových kurzů a kroužků, které děti 
dále rozvíjí. Níže uvádíme přehled kroužků a následně i hudebních kurzů, 
které lze kbelskými dětmi a mládeží navštěvovat. Kroužky provozované 
v prostorách základní školy mohou navštěvovat všechny kbelské 
děti bez ohledu na sídlo základní školy (případně mateřské), kterou 
navštěvují. To znamená, že rozhodně není podmínkou navštěvovat 
konkrétně kbelská školská zařízení. 

Informace o pořádání kurzů a kroužků mohou případní zájemci získat 
v úseku školství a kultury ÚMČ Praha 19 u pí. Ulrichové (tel.284 080 850, 
775 590 386), nebo přímo u lektorů či u vedení základní školy Albrechtická. 
Zápisy do kurzů i kroužků lze uskutečnit s každým nadcházejícím pololetím 
školního roku s tím, že lze dohodnout přímo s jednotlivými lektory nástup 
i v průběhu školního roku, jestliže je v kroužku či kurzu volné místo. U jednotlivých lektorů jsou rovněž k dispozici 
přihlášky včetně složenek či pokynů pro placení, v případě ZŠ u zástupkyně, pí. Benešové. 

Městská část Praha 19 ve spolupráci se ZS Albrechtická otevře ve školním roce 2010/2011 tyto zájmové kurzy a 
kroužky: 

Název volnočasové 
aktivity Časový rozsah Pro koho je určena Místo konání Informace získáte:

Angličtina Děti 1. a 2. tříd ZŠ Albrechtická 286852209, p. Blažek 
Ekologické 
praktikum 2 hodiny týdně Děti 2. stupně ZŠ Albrechtická 286852209, p. Švec 

Florbal 2 hodiny týdně Děti 1. stupně ZŠ Albrechtická 286852209, pí. Hrdá 

Zobcová flétna Děti 1. stupně ZŠ Albrechtická 286852209, pí. 
Koutníková

Historický seminář 1 hodina týdně
2 hodiny týdně 

Děti 5. tříd 
Děti 2. stupně ZŠ Albrechtická 286852209, p. Korenčík, 

pí. Nováková 

Informatika 1 hodina týdně Děti 2.-3. tříd ZŠ Albrechtická 286852209, pí. 
Minaříková 

Karate Bez věkového 
omezení ZŠ Albrechtická 286852209, p. Zvěřina

Keramika 3x2 hodiny týdně Děti 1.-5. tříd ZŠ Albrechtická 286852209, pí. Jiskrová, 
Samcová

Konverzace v ruském 
jazyce Děti 2. stupně ZŠ Albrechtická 286852209, pí. 

Stejskalová
Míčové hry 1 hodina týdně Děti 2. a 3. tříd ZŠ Albrechtická 286852209, pí. Pavlíčková
Moderní gymnastika 1 hodina týdně Děti 1. stupně ZŠ Albrechtická 286852209, pí. Sajfrtová
Dramatický kroužek 1 hodina týdně Děti 1. stupně ZŠ Albrechtická 286852013 pí. Srbová 
klavír 2 hodiny týdně Děti 1.-2. stupně ZŠ Albrechtická 286852209, pí. Honsová
Tanec pro děti Děti 1.-2. stupně ZŠ Albrechtická 602194636, pí. Dluhošová

Horolezecký kroužek 1x 2 hodiny týdně Děti 1. stupně ZŠ Albrechtická 286852209, p. Korenčík, 
pí. Minaříková

Moderní tanec 1 hodina týdně Děti 2. stupně ZŠ Albrechtická 286852209 pí. Hrdá 

klavír 2x 15 hodin týdně Cca 5 – 16 let (dle 
dohody) LD Kbely 605787109, pí. Pazderová, 

728603949, pí. Novotná, 
klavír a zobcová 
flétna 2x 6 hodin týdně Od 5 let dle dohody LD Kbely 775590386, pí. Ulrichová 

Informace o cenách a rozvrhu jednotlivých volnočasových aktivit lze zjistit přímo u lektorů. U kroužků, u kterých 
není stanoven časový rozsah, není provozovatelem MČ Praha 19, nýbrž samotná ZŠ Albrechtická. 

Monika Ulrichová, DiS., Úsek školství a kultury
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Vážení kbeláci,
nejprve bych chtěla Vám všem popřát dodatečně hodně 
štěstí a zdraví do nového roku 2011, ať se každému vydaří 
podle jeho představ a přání :)
Recenzí knih bylo za poslední dobu až moc a navíc 
nepochybuji o tom, že každý z nás určitě našel nějakou 
pod stromečkem… Proto se nyní zaměříme na trochu 
odlišný druh kultury, kterým bude výstava světoznámého 
malíře, který má ovšem ve svém repertoáru i filmovou a 
fotografickou tvorbu a to včetně výroby plastik. Tímto 

umělcem je Salvador Dalí.
Další kulturní ochutnávkou bude připravovaný film 
Cizinec.
Věřím, že ve Vás alespoň jednou z ukázek 
vzbudím zvědavost, protože kultury není 
nikdy dost! :)

Dům u Bílého jednorožce – Salvador 
Dalí – grafiky a plastiky
Stálá expozice na Staroměstském 
náměstí jednoho z nejpopulárnějších 
malířů dvacátého století. Můžete si zde 
prohlédnout jeho originální surrealistické 
snové malby s Freudovskými motivy 
odrážející zákoutí lidské duše. Se 
Sigmundem Freudem se také osobně 
znal a jeho teorie psychoanalýzy se do 
děl Dalího zásadně promítá. Dodnes se 
odborníci přou, zda byl tento umělec 
naprostým šílencem nebo naopak géniem 
obdařeným ďábelskou inteligencí…
Mezi jeho nejznámější díla patří například 
Persistence paměti z roku 1931. 

Zapomenout bychom také 
neměli na jeho knihy, 
z nichž nejznámější je 
„Tajný deník Salvadora 
Dalího“ a „Deník génia“.
Salvador Dalí zemřel 
23. ledna 1989 a veškerý 
svůj majetek odkázal 
španělskému státu.
Jeho díla jsou originální 
a neobyčejně zajímavé, 
každému doporučuji 
navštívit tuto výstavu 
„šíleného génia“…

Cizinec ( The Tourist), režie: Florian Henckel von 
Donnersmarck
V hlavních rolích tohoto očekávaného filmu se objeví 
Johnny Depp po boku Angeliny Jolie. 
Odehrává se v krásném prostředí italských Benátek a 
Paříže. Depp jako americký turista si „zaflirtuje“ s agentkou 
interpolu Jolie, která ho začne využívat k tomu, aby dopadl 
zločince, jež býval jejím milencem. Tím započne hra plná 
špionážních praktik a mezinárodních intrik
Jak se hra rozvíjí, oba zjišťují, že nevědomky uvízli v síti 
smrtelné hry kočky s myší.
Pokud máte rádi napínavé filmy s kapkou romantiky, 
určitě se zajděte do kina na tento film podívat. Premiéru 
má 27. ledna a Johnny Depp je určitou zárukou kvalitního 
filmu a zábavy… :) 

Barbora Andělová 
referent OŽPD
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inZerujte ve kbeláku Za SkvĚlé ceny
levnĚjŠí jinde nenajdete!

Ceny a podmínky inzerce v informačním listě Kbelák 
platné od 1.1. 2011
1 celá strana  A4 2.400,- Kč s DPH za zveřejnění v jednom čísle
1/2  strany A4 1.320,- Kč s DPH  za zveřejnění v jednom čísle
1/4  strany A4    720,- Kč s DPH  za zveřejnění v jednom čísle
1/8 strany A4    480,- Kč s DPH  za zveřejnění v jednom čísle

V případě požadavku barevného zpracování, činí příplatek 100 %
Pokud si inzerent předplatí inzerci na celý rok (tj. 6 čísel), poskytne 
se mu sleva 10 %, při předplacení na půl roku je sleva 5 %.
Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, plošně do velikosti 1/16  ze strany A4 za 
350,- Kč včetně DPH. V případě nekomerční inzerce, je možné po-
žádat o slevu až 50 %.

Příjem inzerce:
Osobně: Jan Kuřitka, 2. patro vlevo, kancelář 214
Elektronicky: kbelak@kbely.mepnet.cz (podklady a objednávka)
Platební podmínky: platba v hotovosti na pokladně úřadu, nebo pře-
vodem na účet (bude zaslaná zálohová FA)
Uvádějte prosím přesně své kontakty a fakturační údaje!
Kbelák ke stažení: http://www.praha19.cz/documents/kbelak.html 

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

Informace na telefonu +420 773 238 008
HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID DOMÁCNOSTÍ. 

Spojenců 16 - stříhání a celková úprava psů. 
Pracovní doba po dohodě po telefonu 
(i v pozdních večerních hodinách). 
Tel.: 739560637

PSÍ SALON V HORNÍCH POČERNICÍCH

Elektroinstalace, topení, voda, plyn, servis plyn.kotlů, 
solární systémy, dodáme, namontujeme, zprovozníme. tel.: 
224-829-293, 721-831-988 saxsro@seznam.cz

ELEKTROINSTALACE, TOPENÍ, VODA, PLYN

Zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd, daní, - 
Rychle, spolehlivě, 
cena dohodou – tel.224-829-293, 721-831-988, 
harantovahana@seznam.cz, Jirsíkova č. 7, Praha 8

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

garnýže, čalounění dveří, shrnovací dveře,
malování, lakování, kompletní renovace oken, silikonové 
těsnění
interiérové práce
Petříček 606350270, 286884339

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,

Zkušená (s referencí), spolehlivá 27 letá žena nabízí službu 
hlídání děti ve ČJ, FJ nebo AJ. 
Experienced (with recommendations) , reliable female - 27 
years old, offers babysitting in Czech, French or English 
languages. 
Mob. 776 272 701 e-mail hubavo@seznam.cz

BABYSITTING - HLÍDÁNÍ DĚTÍ
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Z pozůstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, SNB 
apod. koupím medaile, odznaky, průkazy, dekrety, 
písemnosti, foto, uniformy, apod. Tel.: 608420808

KOUPÍM 
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MLÉKO AŽ DO DOMU!
NOvá sLUŽbA NěMcOvy fArMy rADONice  

i ve KbeLích!
Na pravidelných prodejních zastávkách si můžete zakoupit  
čerstvé mléčné výrobky přímo z farmy! Ochutnejte naše:

pasterované selské mléko, 
čerstvý jogurt,
čerstvý selský sýr,
balkánský sýr, 
či naši specialitu „dnešní sýr“ !!!

•
•
•
•
•

Prodejní zastávky:
KAŽDÝ PÁTEK

Pod Nouzovem (střed ulice)   17:15 - 17:25
Tauferova (u Billy)      17:30 - 17:40
Předměřická - Dětenická     17:45 - 17:55
Mladějovská - Nymburská    18:00 - 18:10

Poznejte rozdíl mezi bílou vodou v krabici a skutečným mlékem!

www.mlekozfarmy.cz
Kbely.indd   1 11.1.2011   11:29:29
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