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● Snídaně
● Polední menu Kč 120,-

(polévka, výběr ze dvou jídel,
nealko točený nápoj)

● VečeřeOtevřeno denně od 9 do 23 hodin.

Restaurace & Bar Forest Golf ● Axmanova 260, 190 14 Praha 9 - Klánovice
telefon: 281 962 100 ● e-mail: restaurace@forestgolf.cz ● www.forestgolf.cz

● Krbová místnost se salónkem
● Zimní zahrada (nekuřácká

část s dětským koutkem)
● Sport bar
● Klub
● Letní terasy
● Dětské hřiště
● Wi-fi zdarma

Cyklisté ve vlaku zdarma
Od 2. dubna proběhla další fáze integrace cyklistů do 
pražské hromadné dopravy. Cyklisté budou moci vzít 
kolo do vlaku zdarma. Dosud museli zaplatit 25–50 Kč. 
Tato změna platí pouze na území hlavního města Prahy 
a pouze ve vlacích, kam je možné vzít jízdní kolo jako 
spoluzavazadlo. Podle sdělení Českých drah a organizace 
ROPID toto opatření platí i pro vlaky, které zastavují na 
nádraží ve Kbelích.
Kbelští majitelé bicyklů tak budou mít rychlejší cestu 
zejména po trase linky S3 do Čakovic, Satalic, Vysočan, 
na Hlavní nádraží a do Vršovic. Tam se dostanou za 
pouhých 27 minut. Mohou pokračovat např. po cyklotrase 
A230 do Strašnic Vršovickou ulicí, kde jsou vyznačeny 
cyklistické pruhy. Atraktivní cesta se nabízí i na druhou 
stranu Podolským nábřežím až do Zbraslavi (A23, A2).
Během dne odjíždějí vlaky ze Kbel do centra každou 53. 
minutu, z Hlavního nádraží každou 47. minutu.

Odbor životního prostředí a dopravy

CYKLISTÉ VE VLAKU ZDARMA
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Zprávy z Rady MČ Praha 19
Proběhlo jednání s policií ČR ohledně řešení zabezpečení 
přechodu na Mladoboleslavské směr Košařova. Rada 
nesouhlasila s navrženým řešením PČR spočívajícím ve 
vybudování zpomalovacího středového ostrůvku v místě 
přechodu. Stále trváme na zvýraznění přechodu na bázi min. 
světelného zvýraznění např. světelnými diodami. Do doby 
schválení tohoto řešení, jehož realizaci bude zajišťovat TSK, 
bude přechod opatřen zvýrazňujícími  refl exními pruhy.
Centrální park byl doplněn o další lavičky a posezení u krbu. 
V souladu s dokončením druhé etapy parku Rada zadala rozšíření  
kamerového zabezpečení parku a jeho technické zdokonalení.
MČ jedná s majitelem pozemků v areálu bývalého PAL 
o provozování sběrného dvora. Problematika spojená 
s nakládáním s odpady má svá daná pravidla a proto 
spolupracujeme s hl. m. Prahou a Pražskými službami na 
zpracování tohoto projektu a jeho následné realizaci. 
Rada v pravidelném čtvrtletním intervalu rekapitulovala 
dlužníky MČ, jednalo se zejména o nájemníky v bytových 
domech a nájemce nebytových prostor. V této souvislosti byla 
podána jedna výpověď z bytu „hříšníkovi“, který nejenže 
neplatí, ale zároveň s úřadem nekomunikuje. 
Rada kladně zhodnotila využití nabídky pronajmout plochu 
plotu v Bakovské ulici k reklamním účelům, zejména 
pak kbelských podnikatelů, kterým byla nabídka především 
směřována. Získané fi nanční prostředky budou použity ve 
prospěch pořádání kulturních akcí.
Rada uložila odboru životního prostředí, aby ve spolupráci 
s majitelem pozemku – náměstíčka před prodejnou Billa, byly 
rozmístěny lavičky k posezení či doplněny další prvky. 
Rada potvrdila návrh bytové komise k přidělení bytů do Domova 
seniorů, a to jak v Borovnické, tak Mladoboleslavské, a dále 
jeden byt ze sociálnězdravotních důvodů. 
Očekáváme rozhodnutí hl. m. Prahy ohledně podaných žádostí 
o dotace na následující naplánované investiční akce: zateplení 
budovy detašovaného pracoviště v Železnobrodské ulici, 
cyklostezky, dostavba – navýšení kapacity školní jídelny, dále 
pak bylo urgováno navýšení rozpočtu OMI na technickou 
infrastrukturu Kbel, dofi nancování propojky Mladoboleslavská 
x Toužimská a rekonstrukce komunikace Hornopočernická.
MČ obdržela dotaci na granty v oblasti sociálních služeb pro 
jejich provozovatele, a to v méně, nežli poloviční loňské výši 
(Kč  84. 100,-). Na nejbližším jednání pak MČ vyhlásí grantové 
řízení v této oblasti. 
Radnice  jedná   se  zástupci   fi rmy CTS corp.  o  zajištění 
fi nancování zametacího vozu pro úklid komunikací naší  
městské části.

Bytovému odboru byl schválen záměr a realizace opravy 
bývalých uhelných kotelen zejména se zaměřením na zajištění 
jejich statiky.
Rada schválila první vlnu žádostí o tzv. veřejnou podporu pro 
zájmové či společenské organizace. Jedná se o tyto organizace 
či sdružení: Gaudium Cantorum o.s., pěvecký sbor obdržel 5 
tis. Kč, Klub Kvítek o.s., hipoterapie 10 tis. Kč, Camerata, 
taktéž pěvecký sbor 6 tis. Kč, Palestra VOŠ  10 tis. příspěvek na 
Kbelskou 10, AFK Spartak Kbely 18 tis. na mládežniký fotbal 
a 12 tis. na ples sportovců, MČ Praha 9, akce Předškoláček 2 
tis. Kč na odměny, Model Klub Kbely - modely aut 10 tis. na 
pronájem klubovny a Skaut S.S.V. pronájem klubovny v bývalé 
hasičárně.
Rada vyhlásila soutěž na pronájem bytu 3/1 v Rožďalovické 
ulici obálkovou metodou. Výzvu k podání nabídek naleznete na 
vývěsce úřadu.
Dále Rada vyhlásila záměr na pronajmutí nebytového objektu 
v Košařově ulici – bývalý „Malý kulturní dům“, veškeré 
informace jsou uvedeny na vývěsce a webových stránkách 
úřadu. 
Rada rozhodla o provedení revize potřebných oprav a úprav na 
kbelském hřbitově tak, aby případná rekonstrukce byla pojata 
komplexně a přinesla co nejširší možné zlepšení vzhledu našeho 
hřbitova i co se týká trvanlivosti použitých technologií.
Do budovy Domova seniorů v Mladoboleslavské ulici je již 
zapojen na náklady MČ internet do společenské místnosti. Do 
budovy DS Bojovnická se připojení připravuje.
Po opakovaných jednáních vedení radnice byla dokončena 
hluková studie letiště Kbely. V rámci neústupného 
připomínkování byla vypracována nová konečná studie, která 
snižuje původní záměr maximálních počtů letů na 15 tisíc ročně 
a tím upravuje parametry přímého dopadu v 1. hlukové zóně 
tak, že tato vůbec nezasahuje do obytné lokality Kbel. 
Rada schválila úpravu neinvestičního příspěvku na předškolní 
vzdělání pro školní rok 2011 – 2012 ve výši 460,- Kč na měsíc.

Sdělení k ordinaci praktického lékaře MUDr. Bouzka 
Dne 4. 5. 2011 proběhlo výběrové řízení na ordinaci praktického 
lékaře za účasti zdravotních pojišťoven a magistrátu hl. m. Prahy. 
Do třiceti dní by měly pojišťovny sepsat s panem doktorem 
smlouvu a pak teprve může ordinovat. Tímto vás prosí ještě o 
trpělivost, jelikož nemůže tento proces ovlivnit ani urychlit a 
v červnu se těší na první pacienty.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19

OBSAH:
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Městská část byla požádána před-
sedou Obce architektů Ing.Arch. 
Milošem Grigoriem Parmou o 
poskytnutí záštity nad udělová-
ním cen Grand prix architek-
tů 2011. Slavnostního předání cen proběh-
lo dne 10.5.2011 v prostorách veletržního palá-
ce. Za MČ Praha 19 se této slavnostní události zú-
častnil starosta městské části pan Pavel Žďárský a 
dále místostarosta Ing. Vladimír Olmr a místosta-

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ LETOS JIŽ PO 18

Starosta MČ s ředitelem Národní galerie 
profesorem Knížákem a předsedou odborné poroty 
Thomasem E. Bitnarem z USA

Hlavní cenu Grand Prix architektů získal bytový 
dům s malometrážními byty a tělocvičnou Petra 
Buriana z ateliéru DaM. Do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 84 projektů v sedmi kategoriích, které jsou 
až do 24. května vystaveny ve Veletržním paláci v 
Praze. Cenu za celoživotní dílo převzal architekt 
Stanislav Hubička, autor Nuselského mostu.

Cenu za celoživotní dílo převzal Stanislav 
Hubička, autor Nuselského mostu.

rostka paní Ivana Šestáková. Slavnostním večerem 
provedla přítomné moderátorka Ester Kočičková. 
Starosta městské části předal cenu v kategorii Ar-
chitektonický design, drobná architektura a výtvar-
né dílo v architektuře, kterou získal architekt Mari-
án Karel za dílo Brána času a histogram na náměs-
tí v Chebu. 
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Čistá linie, jednoduchá hmota, výrazná symbolika 
– artefakt Brána času sochaře Mariána Karla.

Hlavní cenu Grand Prix architektů získal bytový 
dům s malometrážními byty a tělocvičnou Petra 
Buriana z ateliéru DaM.

Zdroj: Lidovky.cz, asb-portal.cz

Třída Svobody - Pěší zóna Cheb Soubor bytových domů Triplex v Karlových 
Varech
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Městská část Praha 19 ve spolupráci s Pražskou informační 
službou a za podpory Magistrátu hlavního města Prahy 
vytvořila jedinečnou soutěž pro Pražany s názvem 
Zapomenutá místa Prahy, která byla vyhlášena 10. května 
2011. 
,,Praha není pouze Karlův most nebo Vyšehrad. 
Zapomenutými místy chceme zahraničním i tuzemským 
návštěvníkům nabídnout nové, atraktivní lokality po celé 
Praze. Posílit tak turistický ruch a tím podpořit podnikatele 
i kulturní život v městských částech,“ řekla ředitelka 
Pražské informační služby Ing. Lucie Ramnebornová.  
Obyvatelé lokalit hlavního města, kteří žijí mimo 
turisticky exponované centrum, moc dobře vědí, že Praha 
má spoustu pozoruhodných zákoutí a památek s nevšední 
minulostí, např. keltský menhir, sochu s veslem přímo 
na Hradčanském náměstí nebo zasypaný bazén pod 
Barrandovskými terasami. Proto se náš správní obvod 
aktivně připojil do této soutěže a věříme, že i v našem 
okolí objevíte či znáte takto zajímavá místa či památky, 
které jsou nedílnou součástí pražské historie, naší městské 
části nebo bezprostředního okolí. Pošlete nám jejich 
fotografi e s krátkým popisem a zapojte se do soutěže o 
hodnotné ceny. 
Vaše tipy můžete přinést nebo poslat na kbelskou radnici 
do sekretariátu starosty (tím umožníte rozšířit zásobník 
našich zajímavostí např. pro další publikaci a navíc - 
neradi bychom o vaše tipy přišli), anebo pak přímo zasílat 
poštou na adresu Pražské informační služby (Arbesovo 
náměstí 70/4, 150 00 Praha 5), přinést osobně na některé 

z Turistických informačních center PIS nebo poslat 
elektronicky na e-mail tourinfo@pis.cz. Na stránkách 
www.zapomenutamistaprahy.cz můžete najít inspiraci a 
veškeré informace k soutěži. Výherci budou vylosováni 
1. září 2011.
Za spolupráci všem předem děkuje

Ivana Šestáková
zástupce starosty

OBJEVUJEME ZAPOMENUTÁ MÍSTA PRAHY

tourinfo@pis.cz
www.zapomenutamistaprahy.cz

Hledáme místa, která jsou zajímavá svou
historií a p esto turist m neznámá. eci není raha 

jen arl v most a ra sk  hrad. 
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A jak je to u nás? V naší zemi se takové péče dostane pouze 3 % umírajících... Většina z nás si totiž 

přeje strávit konec života doma, přesto 80 % z nás umírá v nemocnicích, léčebnách a domovech 

důchodců… Konec života čeká každého z nás. Jde o to, aby jej každý mohl prožít důstojně, bez 

bolesti a mezi svými blízkými. Paliativní péče dokáže účinně zvládat bolest, spolupracovat s rodinou 

v kvalitní péči o nemocného a provázet pozůstalé v jejich zármutku.

Cesta domů se snaží o to, aby se situace změnila k lepšímu, abychom 

pochopili, že se nás to každého týká a že můžeme každý pro zlepšení  

něco udělat. Křehkost do lidského života patří, a zvláště na jeho počátku 

i na jeho konci má smysl ji společně nést, rozumět si a být si blízko. 

Náš život je cesta.  
Má začátek a má i konec, 
obojí k cestě patří. Když 
máme hodně sil a svižně 
kráčíme životem, budujeme 
vztahy, dokážeme 
překonávat překážky 
i rozdávat radost. Když ale 
na svět přicházíme a když 
z něj odcházíme, často tolik 
sil nemáme. Jsme křehcí. 
Potřebujeme mít nablízku 
ty, kteří nám rozumějí. 
Hospice na celém světě 
se snaží na toto obyčejné 
lidské volání po blízkosti, 
důstojnosti a porozumění 
odpovídat a nabízet 
nemocným a jejich 
rodinám potřebnou pomoc. 

C E S T A  D O M Ů
H o s p i c o v é  o b č a n s k é  s d r u ž e n í

A K T I V I T Y C E S T Y D O M Ů
Domácí hospic – odborná péče o umírající v jejich 

domácím prostředí  www.cestadomu.cz

Klub Podvečer – pomoc lidem, kteří se vyrovnávají  

se ztrátou blízkého člověka

Knihovna – speciální knihovna pro pečující, 

zdravotníky, studenty a pozůstalé. Katalog 

a rezervace: http://knihovna.cestadomu.cz

Poradenství – telefonická a internetová poradna 

pro nemocné, pečující a pozůstalé  

www.umirani.cz a na telefonu 283 850 949

Ediční činnost – vydáváme informační materiály 

pro laickou i odbornou veřejnost, knihy a edukační 

materiály

Nezavírejte oči! – Dlouhodobá celonárodní 

kampaň na podporu péče o umírající –  

www.nezavirejteoci.cz

Není vám jedno, jak bude končit váš život nebo život vašich blízkých?
Vyberte si některou z našich aktivit a pomozte nám ji uskutečňovat!

 Můžete přispět na účet 116936353/0300, ČSOB – Kamenická 26, Praha 7

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosíme, svoje jméno a adresu pro pozdější 

zaslání potvrzení o daru a poděkování.

 Zřiďte si trvalý platební příkaz – i malá, ale pravidelně darovaná částka,

která nezatíží Váš rozpočet, může významným způsobem pomoci.

 Dárcovská SMS – pošlete SMS ve tvaru DMS CESTADOMU na číslo 87777. 

Cena je 30 Kč. Cesta domů obdrží 27 Kč. I tento malý příspěvek hodně znamená 

a pomůže.

 Přijďte do našeho obchůdku pro veselou mařížskou keramiku, trička, 

tašky, knihy, společenskou hru Cesta domů – i tak nás můžete podpořit. 

Nakoupíte pěkné dárky a dostanete potvrzení o daru.

 Podpořte jeden den služby hospice v Kalendáři Cesty domů na  

www.cestadomu.cz/kalendar. Pro Vaši firmu nabízíme v tomto kalendáři 

reklamu na hodně navštěvovaných internetových stránkách.

Naši službu zatím neplatí pojišťovna – proto právě díky darům ji můžeme 

poskytovat. Děkujeme! 

Hospicové občanské sdr užení  Cesta domů,  Bubenská 3,  170 00 Praha 7,  Tel . :  283 850 949 

cestadomu@cestadomu.cz ;  www.cestadomu.cz
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Vážení čtenáři,
ve Kbeláku číslo 32 byla uveřejněna reklama sponzora PIZZA DO KRABICE KBELY, na které byla 
omylem zveřejněna dárková poukázka. Za toto nedopatření se omlouváme. 

Centrální park je dokončen, vyúčtován a 
překontrolován magistrátními i evropskými 
kontrolory. Byl proražen nový tunel pro pěší, 
který navazuje na lesopark, a z tohoto důvodu 
vás bude náš Odbor životního prostředí 
seznamovat v každém čísle naučnou formou 
s kbelskou faunou a fl orou. Věřím, že se vám 
tento seriál bude líbit a přinese i poučení. 

Pavel Žďárský, starosta MČ Praha 19

Oryctes nasicornis – nosorožík kapucínek Čeleď: 
Scarabaeidae – Vrubounovití
Nosorožík je nezaměnitelný 2,5 až 4 cm velký, kaštanově 
hnědě až černohnědě zbarvený brouk. Krovky má 
hladké, lesklé a velmi jemně tečkované. Český název 
nosorožík dostal podle rohu v přední části hlavy (pouze 
u samců), zdánlivě připomínající roh nosorožců. Pohlavní 
dimorfi smus je velice vyhraněný. Samec se na první 
pohled pozná podle černě zbarveného, dozadu otočeného 
a asi 5 – 7 mm dlouhého rohu na hlavě a podle lišty na 
štítu, která ohraničuje jeho prohlubeň a nese 3 výčnělky. U 
samice jsou tyto znaky jen malé. Morfologické rozdíly jsou 
viditelné i na posledním zadečkovém článku, i když roh na 
hlavě a prohlubeň na štítu jsou pro samce jednoznačné. 

Tykadla jsou u obou pohlaví stejná. 
Původně lesní druh, který byl rozšířen v rozsáhlých listnatých 
lesích. S nastávajícím úbytkem starých vykotlaných dubů 
nalézá nosorožík nová stanoviště v blízkosti člověka. 
Obývá pily, objevuje se v trouchnivějícím dřevu (padlé 
kmeny, pařezy,..), v pařeništích, v zahradách, kompostech. 
Vývoj tohoto brouka je víceletý a probíhá v tlejícím 
organickém materiálu, larva se několikrát svléká a může 
dosahovat velikosti až 10 cm. Potravou larvy je celulóza, 
která je velice chudá na výživné látky. Dorostlá larva si 
na konci vývoje z hlíny a drobných úlomků dřeva slepí 
kokon, v němž se zakuklí. V ČR se objevuje roztroušeně 
na vhodných biotopech. S dospělci se můžeme setkat od 
jara do pozdního léta. Jsou aktivní večer a v noci, kdy 
téměř po celou noc těžce přeletují bzučivým letem. Ve 
městech přilétávají k svítilnám. Po skončení nočních letů 
se obě pohlaví na den ukrývají, například do trouchu, škvír 
stromů, zahrabávají se do země. Dnes je tento druh nejvíce 
ohrožený nedostatkem vhodných stanovišť pro vývoj. Je 
chráněn zákonem, označen jako ohrožený a v červeném 
seznamu veden také jako ohrožený. 

V ČR jsou poddruhy Oryctes nasicornis ondrejanus a 
Oryctes nasicornis holdhausi (tento je ve Kbelích). Liší se 
v tom, že Oryctes nasicornis ondrejanus má krovky ještě 
tečkované oproti Oryctes nasicornis holdhausi. 

Bc. B. Pokorná, OŽPD

NOSOROŽÍK KAPUCÍNEK
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Městská část Praha 19 ve spolupráci                             
s HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM 
hl. m. Prahy 
uspořádala ve čtvrtek 17.3.2011 od 14 hodin v sále DS 
Mladoboleslavská přednášku pro seniory s tématikou 
požární ochrany a ochrany člověka za  mimořádných 
událostí. Na základě reakcí přítomných seniorů, kteří 
se této přednášky zúčastnili, lze konstatovat, že mají 
zájem o informace k dané problematice. Dle statistických 
údajů patří senioři mezi druhou nejpočetnější skupinu 
usmrcených osob při požárech. 
Celou přednáškou provázela por. PaedDr. Luďka 
Palzerová z HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 
hl. m. Prahy, Odboru ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení, která seniory obeznámila především s tématy: 
linky tísňového volání, varovný signál Všeobecná 
výstraha, činnost po zaznění varovného signálu, evakuace, 
evakuační zavazadlo, požár v bytě, domě, pravidlo při 
zasažení ohněm a mnohá další. Přednáška včetně diskuze 
byla zakončena názornou audiovizuální prezentací. V 
případě zájmu o další podrobnější informace k těmto 
tématům je možno se obrátit na následující kontakt: 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR hl. m. Prahy, Odbor 
ochrany obyvatelstva a krízového řízení - Olšanská 5, 130 
00 Praha 3 – Žižkov tel.: 950 812 387, fax : 950 812 391, 
e-mail: palzerova@hzspraha.cz , www.hzspraha.cz 

Šárka Egrtová, public relations

PŘEDNÁŠKU PRO SENIORY

 Z Prahy vedla poutní cesta zvaná Via sancta, Svatá 
cesta, od Špitálské brány přes Karlín, Vysočany, 
Klíčov, Kbely, Vinoř, Podolánku, Dřevčice, Vrábí 
a Brandýs do Boleslavi. Touto cestou se přenášelo 
boleslavské paládium.. Její směr se mezi Vinoří a 
Klíčovem napřímil, ale zbylé kapličky zůstaly na 
svých dřívějších místech a dodnes připomínají 
trasu původní cesty. Tato cesta tedy nevedla 
přes Prosek. Procesí vycházející z Proseka šla 
od kostela severním směrem ke křížku, ale zde 
nepokračovala Svatováclavskou cestou, nýbrž 
východním směrem dnešní Čakovickou, kde se 
za Klíčovem teprve napojila na Svatou cestu.
 Tzv. Svatováclavská cesta vedla z Karlína přes 

Kbely až do Mladé Boleslavi a zdobilo ji celkem 
44 barokních kapliček s trojúhelníkovými štíty, 
které byly osazeny roku 1674. 
 V roce 1722 přešly Kbely v držení rodu Černínů 

a s nimi nastal rozvoj obce.
 V roce 1758 byl dán do provozu pivovar, později 

Družstevní pivovar, který postavil rod Černínů. 
Pivovar  byl zbourán v padesátých letech 20.stol..
 V roce 1827 byla postavena cihelna.
 V roce 1863 byla postavena továrna na krycí 

lepenku.
 V roce 1896 byla postavena druhá cihelna. 
 V roce 1921 vznikly hlavní letecké dílny, dnes 

Letecké opravny Kbely. 
 V roce 1926 vznikly Vojenské telegrafní dílny, 

dnes Pal a. s..
 Obec Kbely se stala samostatnou v roce 1895.
 Posledním majitelem Kbel byl Otakar Černín.
 V 19. století byla Vinoř součástí tří spojených 

obcí, Kbely-Satalice-Vinoř, v jejichž čele stál 
hrabě Otakar Černín, majitel vinořského panství, 
který obec řídil k tomu zvlášť jmenovanými 
úředníky. 
 V září 1961 byla otevřena jako první v republice 

základní experimentální škola.

VÍTE ŽE...
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Legendární letouny „Andula“ v Česku 
končily. Téměř třicet let brázdily oblohu
Po devětadvaceti letech skončily v českém vojenském 
letectvu transportní stroje Antonov An-26. Poslední dvě 

legendární „Anduly“ byly z výzbroje vyřazeny ve čtvrtek 
28.4.2011. Stroje létaly nad Československem a posléze 
Českou republikou, sloužily ovšem také v zahraniční 

misi v Kosovu. Piloti s nimi sbírali ocenění na leteckých 
přehlídkách v zahraničí a dokonce s nimi nacvičovali 
přistání na dálnici mezi Prahou a Brnem.
Při generální opravě v roce 2009 byla ocasní plocha jednoho 
z letounů natřena slavnostní kamufl áží u příležitosti oslav 
90. výročí založení vojenského letiště v pražských Kbelích. 
Díky této kamufl áži byl stroj pozván na letecký den britské 
RAF. Pro více než 70 tisíc návštěvníků čeští letci připravili 
scénku nakládání motoru do An-26 v polních podmínkách, 
za což jim porota letecké show udělila první místo a pohár 
za nejlepší pozemní ukázku.
U příležitosti vyřazení antonovů z výzbroje uspořádala 
armáda ve čtvrtek 28.4.2011 v areálu kbelské letecké 
základny slavnostní nástup. „Andula“ podnikla svůj 
poslední let v doprovodu letounu CASA C-295M, který ji 
ve výzbroji postupně nahradil. Návštěvníci měli možnost 
zhlédnout i fi lmový dokument o An-26.

Autor: ČTK

Pražský motoráček vyjíždí do druhé sezóny
Po loňském úspěchu Pražského motoráčku, kterým bylo 
přepraveno téměř 20 000 cestujících, budete mít i letos 
možnost projet se historickým motorovým vozem po 
nejkrásnější železniční trati na území Prahy. Motoráček 

bude jezdit každou sobotu a neděli v období od 7.5. do 
30.10.2011 a dále ve státní svátky 5.7., 6.7. a 28.10.2011.
Trasa a zastávky Pražského motoráčku: Praha hl. n. – 
Praha-Smíchov severní nást. – Praha-Žvahov – Praha-
Jinonice – Praha-Cibulka – Praha-Stodůlky – Praha-Řepy. 
Doba jízdy po celé trase je cca 30 minut.
Ve spojích Pražského motoráčku platí jízdní doklady PID 
(Pražské integrované dopravy). Po dohodě s obsluhou 
vlaku (kvůli omezené kapacitě) je také možné v Pražském 
motoráčku přepravit jízdní kolo, od letošního roku nově 
po Praze bez poplatku.

Zdroj: Informační zpravodaj PID

RYCHLÉ ZPRÁVY
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Havárie dvou vozidel 
21. dubna na rohu ulic Toužimská 
– Jilemnická se „potkal“ osobní 
automobil s dodávkou převážejíci 
maso a uzeniny. Vzhledem k velkému 
teplu si prodejna musela vyzvednout 
maso přímo na křižovatce. 

SezNet
Přepadení, nebo vyřizování 
účtů? 
Na konci dubna v časných ranních 
hodinách došlo k loupežnému 
přepadení dvou podnájemníků 
vietnamské národnosti v rodinném 
domku v ulici Semilská. Lupiči 
ohrožovali ženu pistolí a pod hrozbou 

zastřelením se domáhali peněz. Muž 
spící v jiném pokoji v rouše Adamově 
vyskočil z okna a bušením na dveře 
okolních rodinných domků hledal 
útočiště. 
K případu se sjelo několik policejních 
vozů.

SezNet
Hvězdy výčepu se sešly ve 
Kbelích
Praha - Ve Kbelích v Lidovém domě 
se ve středu rozhodlo o nejlepším 
výčepním pro letošní rok. Finále 
třetího ročníku soutěže Hvězda 
výčepu 2011 vyhrál Luděk Matoušek 
z restaurace U Matoušků na růžku z 

Hořic ve východních Čechách. Získal 
zájezd do Amsterodamu pro dvě 
osoby a fi nanční odměnu ve výši 30 
tisíc korun. Ve fi nále porazil dalších 
29 soutěžících, kteří postoupili ze tří 
regionálních kol. 

Autor: Pražský deník
Vyhozený papír se v Praze 
ztrácí z kontejnerů
Lapkové našli nový způsob jak si 
přivydělat. V Praze se začaly vykrádat 
kontejnery na papír. Je to způsobeno 
hlavně tím, že cena výkupu papíru v 
poslední době stoupla. 

Zdroj: Metropol TV

Odbor ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy ve spolupráci s 
poradenskou společností ISES, spol. s 
.r. o., v současné době zahájil realizaci 
projektu 

„Podpora domácího 
kompostování občany 

hlavního města Prahy“.
Tento projekt vychází z Plánu 
odpadového hospodářství hl. m. 
Prahy, jehož cílem je snížení podílu 
biologicky rozložitelného odpadu v 
komunálním odpadu a jeho maximální 
možné surovinové využití. 
V rámci projektu, který je realizován 
od května 2011 do září 2014, bude 
vybraným osobám (vlastníkům 
zahrad u rodinných, případně 
bytových domů) zapůjčen zahradní 
kompostér (typ S 900 – viz obrázek), 
ve kterém si budou moci vyrábět 
kompost z vlastních surovin – 
biologicky rozložitelného odpadu ze 
zahrad (příp. z domácností). Jedná 
se o typizovaný zahradní kompostér 
o objemu 905 litrů (výška je 100 cm 
a průměr půdorysu 110 cm), který je 
vyroben z recyklovaného plastu a sám 
je recyklovatelný. 

Kompostér bude poskytnut zdarma 
na základě Smlouvy o výpůjčce a 
Předávacího protokolu, kde budou 
specifi kovány podmínky, za kterých 
bude kompostér občanům města 
zapůjčen (např. umístění kompostéru 
na oploceném pozemku osoby 
zapojené do projektu a jeho užívání 
po dobu trvání projektu).  Po skončení 
projektu bude kompostér přenechán 
ve vlastnictví účastníka projektu 
zdarma, případně za symbolickou 
zbytkovou cenu. V případě, že 
účastník projektu nebude moci nebo 
nebude dále ochoten v projektu 
pokračovat, bude moci kdykoliv 
kompostér vrátit. Realizací výše 
zmíněného projektu byla pověřena 
na základě výsledků veřejné soutěže 
spol. ISES, spol. s r. o. Pokud máte 
zájem o zapojení do projektu, vyplňte 
odpovědní dotazník na www.ises.cz, 
nebo kontaktujte ISES, spol. s r. o.,  
M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 
6. 
Uvedená společnost bude pro hl. m. 
Prahu zajišťovat další kroky spojené se 
zahájením projektu, zajištění podpisu 
Smlouvy o výpůjčce a protokolárního 
předání a převzetí kompostéru 
podle stanoveného harmonogramu.  

Kompostéry budou dle stanoveného 
harmonogramu v průběhu měsíců 
dubna, května a června 2011 postupně 
předávány tak, aby mohly být plně 
využívány již v průběhu letošního 
vegetačního cyklu. Text smlouvy o 
výpůjčce a Předávacího protokolu 
je nebo případně v brzké době bude 
uveden na adrese www.ises.cz. 

Dovolujeme si upozornit, že 
tato nabídka je limitovaná 
počtem kompostérů do 
vyčerpání zásob!

NEPLAŤTE ZA BIOODPAD – KOMPOSTUJTE SAMI!
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Letecké muzeum Kbely zahájilo svou 
sezónu, nově se představují první 
proudové letouny

V sobotu 30. dubna se po zimní přestávce opět otevřely 
brány největšího českého leteckého muzea v Praze - 
Kbelích. Novinky jsou pro návštěvníky připraveny 
především v hale věnované poválečným proudovým 
letounům, kde jsou představeny stroje západní i východní 
produkce. 

Co uvidí návštěvník Leteckého muzea Kbely od letošní 
sezóny navíc oproti těm minulým? Novinky najde 
především v hale věnované prvním proudovým letounům 
z konce 40. a počátku 50. let. V hale je celkem pět letadel, 
doplňují je fi guríny letců a obsluhujícího personálu, 
vojenská výzbroj i automobily. Vzniklá diorámata dobře 
dokreslují atmosféru doby. 
Tři zdejší letouny byly v poslední době pečlivě 
zrekonstruovány. Zcela nový barevný kabát dostal 
sovětský Jakovlev Jak-17. V letech 1948-49 ho bylo 
vyrobeno 430 kusů, proti svému předchůdci, letounu Jak-
15, měl větší podíl kovů v konstrukci. Opravy se dočkal 
americký Lockheed T-33 Shooting Star, jehož prototyp 
vzlétl poprvé v roce 1948. Tento cvičný letoun se stal 
natolik oblíbeným, že v některých variantách létá dodnes. 
Nově připraveným strojem kbelského muzea je i britský 
De Havilland Vampire, který zaujme trupem se dvěma 
zadními částmi. Vampire byl vyvinut ještě za 2. světové 
války, první sériově vyráběný letoun vzlétl v dubnu 1945, 
do činné služby se letouny dostal o rok později. Celkem 
bylo vyrobeno přes 4 300 kusů. Kbelský exemplář pochází 
ze Švýcarska, kde se tyto stroje licenčně vyráběly.
Sbírku doplňuje ještě Avia S-92, což je varianta slavného 
německého proudového letadla Messerschmitt ME-262, 
a také britský Gloster Meteor. Toho bylo vyrobeno od 
čtyřicátých let až do roku 1956 téměř čtyři tisíce kusů 
a bojoval i v Koreji, kde byl nasazen proti sovětským 
letounům MiG-15. 

Letecké muzeum Kbely patřící do Vojenského historického 
ústavu vzniklo v roce 1968 a má ve svých sbírkách téměř 
tři stovky letadel, z nichž na sto je vystaveno v pěti halách 
v areálu ve Kbelích a další stojí na venkovní ploše. Jde 
nejen o největší leteckou sbírku na území České republiky, 
ale také o jednu z největších v celé Evropě. Expozice muzea 
se vztahuje k historii vojenských letadel, ale zachycuje i 
širší dějiny československého a českého letectví. 

Vstup do muzea je zdarma, otevřeno je každý den kromě 
pondělí od 10,00 do 18,00. K dispozici je prodejna 

upomínkových předmětů, dětský koutek a občerstvení. 
K muzeu se dostanete pohodlně autem, parkoviště je 
naproti vchodu do muzea přes ulici. Autobusy MHD 
jezdí ze stanic metra trasy B Palmovka, Českomoravská 
a Vysočanská, nejbližší spojení je z trasy C – Letňany, 
zastávka Letecké muzeum. Další informace o expozicích 
Vojenského historického ústavu Praha naleznete na www.
vhu.cz 
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V rámci podpory kbelského podnikání a zvýšení vaší informace o rozsahu služeb ve Kbelích 
jsme se spolu s mou zástupkyní pro ekonomiku Ivanou Šestákovou rozhodli zavést seriál 
Kbelští podnikatelé. Věříme, že to bude zajímavé seznámení i pro vás. 

Pavel Žďárský, starosta MČ Praha 19
Ivana Šestáková, zástupkyně starosty MČ Praha 19

Dne 4. dubna 1991 byla otevřena 
první instalaterská prodejna nejen ve 
Kbelích, ale i v celé Praze 9. 
Prodejna instalaterských potřeb 
Václav Junek je jedna z mála nejdéle 
fungujících provozoven v novodobé 
historii naší obce.
Prvotní spojení s fi rmou Instaplast 
bylo po pár letech ukončeno a 
provozovna se zcela osamostatnila.
Tradiční spolupráce s instalaterskými 
a stavebními fi rmami, jakož i 
jednotlivci slouží nejen občanům 
Kbel, ale i širokému okolí již déle než 
20 let.
Díky letitým zkušenostem 
se sem vracejí nejen 
nakoupit, ale i pro rady, 
tisíce spokojených 
zákazníků.
Prodejna nabízí jak nové 
tak i tradiční technologie 

a materiály pro rozvody vody, 
kanalizace a topení.

Ze sortimentu je nabízeno pro 
vodovodní instalace: 
PP, PE, měď - potrubí + tvarovky, 
dále pak tvarovky z mosazi, pozinku, 
železa a PPS. 

Ze sortimentu pro kanalizace:  KG-
PVC, HT potrubí + tvarovky.

Z dalšího sortimemtu pak: 
vodovodní baterie, sanitární 
keramika, bojlery, zahradní hadice 

a příslušenství, splachovače, sifony, 
radiátory + kohouty, kulové kohouty, 
vodoměry, redukční ventily, vany, 
sprchové kouty, dřezy a další.
Nabízen je též široký sortiment 
náhradních dílů.

Junek Václav Instalaterské potřeby
Semilská 116/13
Praha 9 – Kbely
Tel/Fax: 286 85 78 29
e-mail: vaclav.junek@volny.cz
www: 
http://www.instalaterstvijunek.ic.cz/ 

KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

Junek Václav Instalaterské potřeby
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Den Země je ekologicky motivovaný svátek, 
který se slaví každoročně 22. dubna. 
Jeho historie sahá až do roku 1970. V těchto letech 
proběhla první kampaň nazvaná „Earthday“ ve 
Spojených státech amerických. Hlavním cílem 
kampaně bylo hledat obnovitelné zdroje energie, 
recyklovat materiály a odpady a v neposlední řadě 
vyloučit z používání chemikálie, které ničí ozónovou 
vrstvu Země. Předním iniciátorem této akce byl 

senátor Gaylord Nelson. Kampaně se zúčastnilo přes 
milión lidí, a to zejména z řad studentů. Kampaň 
měla takový ohlas, že se 22. duben začal slavit jako 
mezinárodní svátek životního prostředí a od roku 
1990 se k USA připojil i zbytek světa. Přibližně 
140 zemí si osvojilo tuto tradici. Den Země 1990 se 
slavil na 3.600 místech světa a stal se tím největší 
akcí organizovanou veřejností v historii. V současné 
době se Dne Země účastní již cca 192 zemí a více 
než miliarda lidí z celého světa. Cílem bylo a i po 40 
letech stále je podpořit veřejný zájem o problematiku 
životního prostředí. Den Země umožňuje spojit síly 
všech organizací, jednotlivců, škol i úřadů, prostě 
všech, kteří mají zájem zařadit svůj příspěvek v rámci 
životního prostředí. Každým rokem se tedy tradičně 

koná velké množství akcí zaměřených na úklidové 
akce, soutěže, ekovýchovu dětí a veřejnou osvětu. 
Akce se koná i v rámci Národní sítě zdravých měst, 

které jsou Kbely součástí již od minulého roku. 
Tento svátek je určený všem, kteří mají zájem jak 
na ochraně přírody v místě svého bydliště, tak na 
životním prostředí celkově.
Samozřejmě i naše městská část pořádá každoročně 
Den Země. Ve Kbelích se letos konal již 5. ročník 
tohoto ekosvátku. Akce se stejně jako loňský rok 
konala v prostoru před Billou a její dokumentaci 
budete moci vidět v příštím vydání Kbeláku. 

Barbora Andělová      OŽPD

HISTORIE DNE ZEMĚ
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DANA ZÁTOPKOVÁ NA PALESTRA KBELSKÉ 10.

Dne 5. března 2011 se konal jubilejní 25. 
ročník desetikilometrového běhu Palestra 
Kbelská 10. A jakoby toto 25-leté jubileum přilá-
kalo všechna nej, ve která jsme doufali snad jen ve 
skrytu duše. Překrásné slunečné jarní počasí přilákalo 
nejen početnou skupinu diváků, ale zejména rekord-
ních 659 registrovaných běžců na startu, které slav-
nostně v 10.00 odstartovala legenda našeho atletické-
ho sportu paní Dana Zátopková spolu s panem sená-
torem Tomášem Kladívkem, tradičním patronem to-
hoto závodu. Skvělá moderátorská kulisa zajišťovaná 
naší další sportovní legendou panem Štěpánem Škor-
pilem pak jen dotvářela vynikající a pohodovou at-
mosféru tohoto závodu. Pro mnohé závodníky byla 
přítomnost paní Zátopkové tak silným dojmem, že 
místo zjišťování dosaženého času se řadili raději do 
fronty na její podpis na své závodnické číslo. Mnozí 
tak získali cennou trofej. 
V letošním roce byla nově přidaná 5 km trať pro do-
rostence a ženy a nezapomněli jsme ani na zkráce-
nou trať 2 km pro děti do 15let. Vyhlašování vítě-
zů bylo i díky krásnému počasí v obležení diváků. 
Všem kategoriím společně předávali ceny a medai-

le paní Dana Zátopková, senátor pan Tomáš Kladív-
ko, zástupce MČ Praha 19 paní Ivana Šestáková a 
výkonná ředitelka ATVS Palestra-VOŠ paní Vlaďka 
Kohoutová. Díky sponzorům - fi rmám Knauf, Mizu-
no a Hervis, Vojenské zdravotní pojišťovně, MČ Pra-
ha 19 i Magistrátu hl. města Prahy - se mohli vítězo-
vé těšit z velmi hodnotných cen. Ti, co se nedosta-
li na stupně vítězů, mohli své štěstí zkusit v tombole 
závodnických čísel, kterou celá akce končila. Závod 
Palestra Kbelská 10 připravili a organizovali studenti 
ATVS VOŠ a VŠ Palestra, kteří tak prakticky zúroču-
jí své vědomosti získané při studiu Fotogalerií a po-
drobnosti ze závodu najdete na webových stránkách 
http://palestrakbelska10.webnode.cz. Za celý organi-
zační výbor bych chtěl tímto ještě dodatečně poděko-
vat všem účastníkům - závodníkům i divákům. Těší-
me se na další ročník.
    
Ing. Petr Hedrlín, ředitel závodu Palestra Kbelská 10

Foto Kbelská 10-zřizovatel škol Palestra P.Špa-
ček, senátor Praha 9 T.Kladívko, Dana Zátopko-
vá, místostarostka MČ Praha 19 I.Šestáková



16

GALERIE LETIŠTĚ PRAHA LETŇANY

od 15.4.2011 do 15.7.2011.
Výstava historických fotografi í z letišť 
Praha Letňany, Praha Letňany - Avia a 
Praha Kbely
Majitel letiště Praha Letňany, společnost 
SIT Prague a.s., zahájila v říjnu loňského 
roku provoz letištní galerie. Vzhledem k 
velkému zájmu veřejnosti tak tento pro-
jekt pokračuje. Výstavní sezóna 2011 
byla zahájena vernisáží historických fo-
tografi í, které návštěvníkům přiblíží vý-
voj letadel ale i letišť Letňany, Letňany 
- Avia a Kbely. Oblast Letňan a Kbel bylo 
v meziválečném období možné označit 
za centrum československé letecké výro-
by, vždyť ze sedmi leteckých výrobců zde 
sídlili čtyři z nich! Na letišti Letňany pak 
od svého vzniku až do dnešních dnů pů-
sobí Výzkumný a zkušební letecký ústav. 
Pro aktuální výstavu se nám za pomoci 
pana Václava Šorela, legendy české letec-
ké publicistiky a velkého letňanského pa-
triota, dále pak Aeroklubu Praha Letňany 
a Jiřího Rajlicha z Vojenského historické-
ho ústavu podařilo získat unikátní histo-
rické fotografi e, které návštěvníkům při-
blíží atmosféru leteckých Letňan a Kbel 
od počátku dvacátých let až po závěr se-
dmdesátých let minulého století. Novin-
kou aktuální výstavy je příruční katalog 
výstavy, který si v případě zájmu může-
te doma stáhnout z internetových stránek 
letiště a vytisknout. Galerie Letiště Let-
ňany se v rámci areálu letiště přestěhova-
la tak, aby se zvýšila bezpečnost letového 
provozu i návštěvníků Galerie. Současně 
však zůstal zachován i jedinečný pohled 
na fotografi e z leteckého prostředí jen ně-
kolik desítek metrů od vzletové a přistá-
vací dráhy, na které probíhá čilý provoz. 
Partnery Galerie Letiště Letňany jsou 
PPF Art, SIT Prague a.s. a Vojenský his-
torický ústav Praha. 
Galerie Letiště Praha Letňany, Hůlkova 
ulice, Praha 9. 
Vstup zdarma, denně od 10.00 do 17.00

Fotografi e z této akce poskytl naší měst-
ské části p. Olaf Deutsch a můžete je 
shlédnout na www.fotobankadeutsch.cz
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ODS Kbely, Městská část Praha 19 spolu 
se Sborem dobrovolných hasičů Kbely      
+ Soptíků a za laskavého přispění Radka 
Černého a dalších sponzorů uspořádali 
v pořadí již  21. pálení čarodějnic. 
Další z mystických večerů je za námi:  poslední dubnový 
den se přišly předvést všechny malé i velké čarodějnice 
spolu s čaroději i dalšími temnými silami kbelskými i 
přespolními. Do rytmu čarodějnických, keltských a jiných 
písní se přidala taneční skupina Loviatar. Kolem vatry, o 
kterou se zasloužili šikovní a pracovití kbelští hasiči, byly 
vystaveny veškeré dětmi přinesené čarodějnice - loutky, 
ze kterých se bylo vybráno 10 nejzajímavějších. Za ty pak 
dítka obdržela krásné výhry. Jelikož přišel až nebývalý 
počet  převlečených a namaskovaných čarodějnic a 
čarodějů, bylo doopravdy hodně těžké se rozhodnout 
pouze pro 10 nej, proto se i většině ostatních předávala 
byť i malá odměna za jejich snahu. Na malou chvíli po 
vystoupení paní operní pěvkyně Dany Pěnkavy Koklesové 
a jejího doprovodu nás trošku potrápila bouřka se silným 
větrem a deštěm, přičemž po několika minutách se počasí 
vylepšilo a zábava opět mohla pokračovat. Po 19h začali 
stejně jako každý rok bavit přítomné showmani z hudební 
skupiny Holokrci, které po setmění na chvíli vystřídali 
keltští bojovníci od Merletů. A pak opět tančilo, zpívalo a 
veselilo do brzkých ranních hodin. 

Na závěr bych ráda poděkovala za pomoc:
− členům ODS Kbely, kteří se podíleli na 

organizaci, připravovali disciplíny pro děti a 
taktéž připravili hlavní odměny za loutky a 
převleky, 

− hasičům, kteří dohlíželi na naši bezpečnost, 
připravili krásnou vatru i různé disciplíny, 

− panu Radkovi Černému – Maso, uzeniny 
Katusická Kbely, který věnoval 100ks buřtíků 
pro děti, 

− pánům L.Vlkovi a Z.Potůčkovi ze kbelské 
pekárny, kteří k uzeninám věnovali moc dobré 
pečivo, 

− panu Růžičkovi, od kterého byly sladké 
odměny za soutěže, 

− taktéž nám mnoho úsilí věnovaly paní Anna 
Pešková s kolegyní z Kadeřnictví Anna a 
paní Andrea Říhová, které se postaraly o 
čarodějnický salón pro všechny děti po celou 
dobu zdarma, 

− Městské policii + Policii ČR a všem dalším 
včetně zaměstnanců úřadu, kteří se podíleli na 
přípravách této akce. 

Šárka Egrtová

21. PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
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Kbeláci se letos na Velikonoce dobře 
připravili 

V sobotu 9. dubna zorganizovala městská část 
Praha 19 ve spolupráci s řadou dobrovolníků již 

III. Velikonoční jarmark. Ten se letos poprvé konal 
v Centrálním parku, který se již stává tradičním 
místem pro podobné akce. 
Díky tomu, že se letos výjimečně vydařilo počasí, 
byl slavnostně vyzdobený park od počátku programu 
v jedenáct hodin až do podvečerního závěru jarmarku 
plný hostů ze Kbel a okolí, ale i vzdálenějších částí 
Prahy. Zhruba šedesát prodejců zde nabízelo tradiční 
staročeské pokrmy a výrobky. Někteří dokonce 
předváděli ukázky rukodělných řemesel přímo na 
místě. Vedle tradičních velikonočních zvyklostí 
a činností mohli hosté shlédnout tvorbu šperků 
či výrobků ze dřeva, caletníci předváděli výrobu 
staročeských placek, byla zde ražba kbelských mincí, 
barvení látek či kovářská dílna. Výbornou náladu 
dotvářela hudební skupina Hradní duo hrající ze 
svého repertoáru písně, které připomínaly tak trochu 
Čechomor/Vlastu Redla či Javory a taktéž pobavilo 
i průběžné vystoupení harmonikáře, se kterým si 
nejeden host rád zazpíval. Pro zpestření programu 
zde byla živá ochočená zvířátka, dámy z OS Prima 
den připravily tématické soutěžní odpoledne a jarně 
laděné vystoupení dětí z divadelního kroužku Housle 
na stromě. Nechyběli zde ani kejklíři - chůdaři a 
divadelní představení aneb jarmareční šermířská 
groteska. 
Zatímco tatínky nejvíce zaujal stánek s uzenářskými 
specialitami a harmonikářem, pro děti byly po 
celý den otevřeny tvořivé dílny. Zejména zde se 
uplatnila významná pomoc dobrovolníků z řad 
zaměstnanců úřadu, učitelek místní mateřské školky, 
ale i mateřského centra CoByDup. Byly připraveny 
jednodušší i složitější výtvarné aktivity pro děti 
každého věku. Například ve stanu MC CoByDup, 
kde se předváděly ukázky tvorby z námi pořádaných 
výtvarných kurzů, si děti mohly zasít vlastní 
osení, aby si tak včas zajistily pěknou výzdobu na 
velikonoční tabuli. Ty nejmenší vyráběly jednoduchá 
dekorační zapichovátka v podobě květinek a zajíčků, 
pro větší byla připravena šablona na výrobu slepičky 
hlídající vykoledované ozdobené vajíčko a jarní 
plůtky, které dekorovaly nejšikovnější děti, by si ráda 
vyrobila i nejedna maminka. Z dalších se malovaly 
perníčky, různými metodami se zdobila vyfouklá 
vajíčka, hemžilo se to pestrými jarními dekoracemi a 
nechybělo ani malování na obličej. 

III. VELIKONOČNÍ JARMARK
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V naší knihovně se ve středu 13. dubna 2011 od 18.00 
hod. uskutečnilo velice zajímavé povídání se známým 
novinářem, spisovatelem, vedoucím redaktorem Mo-
tožurnálu  a účastníkem dakarské rallye Janem Ří-
hou – o závodě Rally Dakar a nejenom o něm......!!! 
Program slavnostně uvedla místostarostka I. Šestáková. 
Kromě poutavých historek ze zákulisí závodu jsme shléd-
li dosud neznámé fotografi cké snímky. Do vyprávění vý-
znamně přispěl i Miloslav Janáček – navigátor Rally Da-
kar. Proběhla taktéž autogramiáda knihy „30 let Rally Da-
kar – dobrodružství s cejchem smrti“ a také nově vydané 
knižní publikace autora Jana Říhy „Historky ze servisu“. 
Všichni zúčastnění odcházeli nadšeni z velice pěkného a 
zajímavostmi nabitého setkání. Obě zmiňované knihy jsou 
k zapůjčení ve fondu naší knihovny. 

Beseda s Janem Říhou a Miloslavem 
Janáčkem o závodě Rallye Dakar a 
nejenom o něm….!!! 

Fotodokumentace z akce: 
http://www.kbelak.cz/mm/
fotogalerie/6_4_11.html

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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„Rodiče se často ptali, jestli budeme 
mít v areálu lanový park i pro děti. 
Vyšli jsme jejich poptávce vstříc a od 
letoška mohou řádit v lanovém par-
ku dospělí i děti,“ komentoval novou 
atrakci Michal Sadil, provozní ředitel 
Bobové dráhy. 

Bobová dráha na Proseku je vyhledá-
vaným místem Pražanů již od svého 
zprovoznění v roce 2003. Téměř 800 
metrů dlouhá bobová dráha umožňu-
je adrenalinovou jízdu rychlostí téměř 
60 km/h. Kromě dráhy je v areálu také 
lanový park pro dospělé i děti a 180 
metrů dlouhá skluzavka a její menší 
kopie pro děti. Bobová dráha je ote-
vřena denně, lanové parky vždy o ví-
kendu a svátcích. V areálu je otevřena 
i restaurace s terasou. 

O bobové dráze:

Bobová dráha s celoročním provozem 
byla otevřena 15. června 2003. Drá-
ha je dlouhá téměř 800 metrů, celko-
vé převýšení je 50 metrů a maximální 
rychlost téměř 60 km za hodinu. Kro-
mě délkových a rychlostních parame-
trů je zajímavý i profi l trati, který ob-
sahuje 720stupňové zatáčky a nejed-
nu další vychytávku (osmičku, „hup“ 
a další). Dráha je naprosto bezpečná 
a bez doprovodu rodičů na ni mohou 
jezdit děti od 8 let. Mladší bobisté se 
mohou svézt spolu s rodiči na jednom 
bobu. Dráha je otevřena každý den od 
10 do 22 hodin. 

Aktuální informace o dráze  
naleznete na www.bobovadraha.cz. 

Více informací poskytne: Václav Pláteník, T: 
775 866 931, E: vaclav.platenik@prkonektor.cz

BOBOVKA OTEVÍRÁ LANOVÝ PARK PRO DĚTI
Praha 18. 4. 2011 – V sobotu 16. dubna otevřela Bobová dráha na Proseku 
novou atrakci, dětský lanový park. Pod dohledem rodičů a s profesionálním 
jištěním si mohou děti bezpečně vyzkoušet sedm lanových překážek 

a dětskou lanovou skluzavku. Dětský lanový park bude otevřen vždy o 
víkendu a o svátcích, o prázdninách denně. V provozu je i bobová dráha, 
lanový park pro dospělé a restaurace s terasou.
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 31. června na adresu: ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, 
Praha 9 – Kbely, na obálku napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce 
na vrátnici úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. Z došlých odpovědí budou vylosováni 3 výherci, kteří 
obdrží hodnotné ceny.
Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno v příštím čísle.
Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet 
E-mailem: kbelak@kbely.mepnet.cz

KŘÍŽOVKA O CENY

Tuto tajenku sponzoruje společnost 

Teamstore s.r.o., 
která věnovala ceny pro výherce.

Náš obchod najdete v ulici 
Zenklova 433/25, Praha 8 - Libeň.
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Místní knihovna Kbely se připojila k nově vznikající tradici oceňování 
nejlepších čtenářů v knihovnách. Cílem této aktivity je posilovat 
společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven 
nejvíce využívají. Tato soutěž byla vypsána organizací SKIP (Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků) za fi nanční podpory a ve 
spolupráci s fi rmou Skanska.
Našeho nejlepšího kbelského čtenáře jsme slavnostně vyhlásili 
a ocenili ve středu 9. 3. 2011 v prostorách knihovny – stala se 
jím paní Marie Samková. V kategorii čtenářů do 15 let se umístil 
nejlépe Josef Dobr. Čestný diplom spolu s malou pozorností 
předali za Úřad MČ Praha 19 místostarostka Ivana Šestáková a místostarosta Vladimír Olmr.
Naše nejlepší čtenářka se také zúčastnila vyhlášení v rámci celokrajského kola, které se konalo v Národní 
knihovně, kde byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři čtyř pražských obecních knihoven. 
Doufáme, že se tato nová tradice stane motivující a prestižní záležitostí i pro další návštěvníky knihovny. 

Za Místní knihovnu Kbely Iveta Novotná

Čtenář roku 2010 – Místní knihovna Kbely
1. Samková Marie 2. Staněk Josef 3. Dobr Josef 4. Bendlová Kateřina
5. Hudečková Jitka 6. Šustrová Milada 7. Jeřábková Jaroslava 8. Kadlecová Hana
9. Kožmínová Alena 10. Macháčková Věra 11. Žárová Dagmar 12. Fořtová Miloslava
13. Brisbane - Webb Vlasta 14. Pavlovská Vlasta 15. Holečková Jiřina 16. Brabcová Dana
17. Wasserbauer Vojtěch 18. Boháč Viktor 19. Kuncová Věra 20. Vrbová Iva

ČTENÁŘ ROKU

Únor - Duben 2011
Pro dospělé:

Erskinová B. – Dědictví minulosti
Vondruška V. – Apage Satanas!
Kudláčková M. – Jak se modlí čarodějky
Monyová S. – Dvacet deka lásky
Viewegh M. – Biomanželka
Uzel R. – Nevěra a co s ní
Hercíková I. – Plástev medu
King S. – Pod kupolí
Rudiš J. – Konec punku v Helsinkách
Robertsová N. – Sen v bílém
Cubeca K. – Ve spárech osudu
Collins J. – Naivní mrcha
Plaidy J. – Epitaf pro tři ženy
Newmanová J. – Deník postarší rodičky aneb Jak se 
žije Mamosaurům
Läckberg C. – Kameník
Boněk J. – České korunovační klenoty
Mawer S. – Skleněný pokoj
Falsa L. – Bio máma – zdravé dítě

 
Pro děti:

Grolik M. – Soukromý detektiv Perry Panter a myší 
mafi e

Mac Donaldová B. – Všechno nejlepší, paní Láryfáry

Osbornová M.P. – Dobrodružství v době ledové

Ruyer F. – Čarodějka Hermína a její nepovedené 
kousky

Zmatlík I. – Táňa a tři medvědi

Bešťáková E. – Dupálek Příhody malého ježečka

Redmond I. – Gorila, lidoop a opice

Denková M. – Kluk, před kterým tě máma varovala 
(jenže je boží)

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KNIŽNÍ PŘÍRŮSTKY

Dne 19.6. oslaví diamantovou svatbu Jana a Jiří Valentovi. Srdečně gratulujeme. 
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Zdravím všechny čtenáře 
Kbeláku! 
I tentokrát nabízím pár tipů, 
kam vyrazit za kulturou. Proto 
bez dlouhých úvodů jdeme na 
nejzajímavější novinky na české 
scéně…

Czech Made Man „ s poctivostí leda 
pojdeš“ (režie: Tomáš Řehořek)
Premiéra této novotiny se 

zajímavým mottem proběhla na 
konci dubna, ale stále ho můžete 
vidět ve všech našich kinech. Jedná 
se o prvního tuzemského zástupce 
tohoto žánru. Originální příběh 
fi lmu vznikl na základě skutečného 

příběhu mladého českého 
byznysmena, který se osobně na 
scénáři a natáčení fi lmu podílel. 
Tato černá komedie se bez servítků 
a s nadhledem dívá na uplynulých 
dvacet let svobody. Sledujeme 
chlapce z rodiny alkoholiků až 
ke králi internetových domén a 
zároveň jednoho z nejbohatších lidí 
v Čechách. 
Ze školy ho v prváku vyhodili, kradl 
součástky v holešovickém přístavu. 
Při listopadové revoluci ani nevěděl, 
co se děje, ale po revoluci už to jede 
samo. Nahoru a dolů. Do Německa a 
zpátky. Na Pankrác a zpátky. Vše je 
tak snadné, až je to k smíchu. Může 
za to chytrost nebo vychytralost? 
Hrdina má všechno, ale happyend 
se nečekaně zvrtne…
V hlavních rolích se můžete těšit 
na Jana Budaře, Martina Písaříka, 
Milana Šteindlera, Petra Čtvrtníčka 
nebo například Ester Kočičkovou a 
mnoho dalších.
Tento fi lm spolu se svým  příběhem 
a obsazením slibuje kvalitní 
podívanou. Proto neváhejte a jděte 
si sami zjistit, jak to s tou poctivostí 
teda opravdu je… :) 

Letní Shakespearovské slavnosti 
2011 (činohra)
Letní Shakespearovské slavnosti 
jsou nejstarší a největší 
shakespearovskou divadelní 
přehlídkou v Evropě. Podnět 

k jejich pořádání dal v 90. letech 
exprezident Václav Havel, který 
vyzval umělce, aby na Pražský 
hrad přilákali veřejnost. Od té 
doby (1994) jsou slavnosti jednou 
z tradičních kulturních akcí. O 
popularitě svědčí rekordní počty 
návštěvníků (87.000 za sezónu). 
Na existenci Shakespearovských 
slavností zareagoval již dokonce 
i Buckinghamský palác – o 
pokračování festivalu projevil zájem 
princ Charles formou osobního 
dopisu.
Slavnosti zahájí letošní sezónu 23. 
června novým zpracováním hry 
Zkrocení zlé ženy, jež se bude hrát 
v nejvyšším purkrabství Pražského 
hradu. Kateřinu ztvární Tatiana 
Vilhelmová a Petruchia Roman 
Zach. Předprodej vstupenek na 
pražská představení probíhá 
od 18. dubna a hraje se v již 
zmiňovaném purkrabství a také 
v Lichtenštejnském paláci.
V letošní sezóně můžete dále vidět 
hry: Richard III., Veselé paničky 
windsorské, Jindřich IV. nebo 
Antonius a Kleopatra. Letošní 
Shakespearovské slavnosti končí 
4. září. Neváhejte, a pokud je 

v programu vaše oblíbená hra od 
Williama Shakespeara, neváhejte 
si rezervovat vstupenky a užít si 
pořádnou dávku kvalitní kultury… 

Barbora Andělová 

KULTURNÍ TIPY
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V současnosti je v prostorách knihovny nain-
stalována výstava z tvorby našeho úspěšného 
kbelského spoluobčana  -   výtvarníka a so-
chaře Tomáše Perglera, s názvem – BRUT.
Tomáš Pergler vytváří zajímavé abstraktní objekty a 
spatřit zde můžeme převážně díla z přírodních mate-
riálů, jako je dřevo a papír v různých úžasných kom-
pozicích. 
Výstava je přístupná v otevírací době knihovny a 
potrvá do 30. 6. 2011. http://old.avu.cz/~pergler/ 

Za Místní knihovnu Kbely Iveta Novotná

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ

ve spolupráci s
klinikou TCM CLINIC

Vás zvou na přednášku 
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A 
PROBLÉMY S IMUNITOU DĚTÍ 

Kdy a kde: v sobotu 21.5.2011 10:00 – 12:00 hod. v prostorách Domu pro seniory ve Kbelích 
(adresa: Mladoboleslavská 20, Praha 9 – 

Kbely, vstup na přednášku ze zadní strany 
budovy z ulice Krnská, autobusy: 185, 186, 

269, 302, 375, 378, zastávka: Kbely) 

Vstupné pro veřejnost: 40,- Kč. 
Vaši účast, prosíme, potvrďte na e-mail: 
kurzy@mc-cobydup.cz, nebo na tel: 775 

904 976
www.mc-cobydup.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM CoByDup
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Již podruhé se kbelská knihovna ve spolupráci se školní 
družinou při ZŠ Albrechtická zapojila do celostátní akce 
Noc s Andersenem.
Na přihlášené děti (27 žáků) od první až do čtvrté třídy 
čekal rozmanitý program, který připravili zaměstnanci 
Úřadu MČ  Praha 19 za vydatné pomoci několika 
dobrovolníků a paní vychovatelek z družiny.
Vzniklo nádherné páteční odpoledne a následné nocování 
v družině, tentokrát věnované slavnému spisovateli dětské 
literatury (100 let výročí narození) – Václavu Čtvrtkovi.  
Setkání všech dětí v knihovně zahájila místostarosta 
ÚMČ P-19 pí. Ivana Šestáková, která poutavě vyprávěla 
o oblíbených knihách svého dětství a do programu přispěl 
svým zajímavým vyprávěním i tajemník p. Josef Nykles. 
Děti plnily různé literární kvízy a společně jsme hádali i 
hudební hádanky z fi lmových pohádek.
Divadelní pohádkové představení z Pohádek z mechu 
a kapradí za účasti Křemílka a Vochomůrky uvedlo 
na družinové zahradě sdružení Prima den z Vinoře a 
celým pásmem nás provázely i další pohádkové bytosti i 
z jiných knižních titulů, např. Maková panenka a motýl 
Emanuel, Rumcajs a Manka, Hajný Robátko, víla Amálka, 
Sněhová královna a Malá mořská víla. V podvečer jsme si 
opekli výborné buřtíky a odvážlivci se vydali na večerní 
„bojovku“ za loupežnickým pokladem. Uspat nás přišla 
pohádková babička, která s sebou přivedla i malého 
Cipíska. Noc proběhla v naprostém klidu a po časném 
sobotním vstávání děti kreslily své oblíbené literární 
hrdiny a byly slavnostně odměněny krásnými dárky na 
památku. 
Celou akci fi nančně zajistila radnice naší MČ, děkujeme 
také dvěma maminkám, coby sponzorům, které věnovaly 
odměny pro děti. Velký dík patří samozřejmě i vedení 
ZŠ Albrechtická, které nám každoročně umožňuje tuto 
aktivitu ve svých prostorách pořádat. Doufám, že si 
všechny děti, ale i přítomní dospělí celé nocování výborně 
užili a již nyní se těšíme na další ročník. 
Fotografi e z celé akce jsou přístupny na www.praha19.cz. 

Za Místní knihovnu Kbely Iveta Novotná

NOC S ANDERSENEM 1. 4. 2011
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PŘÍRODA A DĚTI – LESNÍ KLUB CESTIČKA VE KBELÍCH
Na začátku tohoto roku bylo ve Kbelích 
založeno občanské sdružení Cestička, které 
bych touto cestou ráda představila všem obyvatelům Kbel. 
Cestička provozuje dětský lesní klub inspirovaný ideou 
lesních mateřských školek a jeho hlavní myšlenky velmi 
dobře rezonují s hlavními potřebami a plány naší Zdravé 
městské části – jde totiž jednak o děti a jejich zdravou 
výchovu a jednak o schopnost přirozeného kontaktu 
s přírodou a úctu k vlastnímu životnímu prostoru.
Lesní mateřské školky existují již celé století a největší 
popularitu mají v německy mluvících zemích, Dánsku a 
Holandsku. V těchto zemích patří do státem podporované 
sítě předškolních institucí. V Čechách díky explicitní 
podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
roste povědomí o lesních klubech a také zájem rodičů o 
to, aby jejich děti mohly lesní školky a kluby navštěvovat. 
Pod jeho záštitou byla například publikována kniha T. 
Vošáhlíkové Ekoškolky a lesní mateřské školy. V Čechách 
zároveň existuje Asociace lesních mateřských škol (http://
www.lesnims.cz), jejíž je Cestička členkou. 
Náš lesní klub založilo sedm nadšených rodičů, kteří 
svým dětem chtěli dopřát dětský kolektiv a pečlivý přístup 
lektorů, intenzivní prožitek přírody a zároveň možnost 
rozvíjet svou samostatnost. Na podzim 2010 jsme 
zahájili jakýsi zkušební provoz pouze s našimi dětmi a po 
úspěšném půlročním běhu přibíráme od března 2011 do 
party lesních dětí již ofi ciálně nové zájemce. Klub probíhá 
dvě dopoledne v týdnu od 8.30 do 12.30 v lese přiléhajícím 
k zámku Ctěnice. Pouze v případě velmi špatného počasí 
využívá klub laskavé nabídky vinořského mateřského 
centra Bublina, ve kterém mají děti dál svůj program. 
Skupinku maximálně dvanácti dětí vedou dva lektoři.
Co se vlastně v lesním klubu odehrává? Program má 
několik částí. Po společném rituálu přivítání se děti 
s lektory domluví, kam dnes vyrazí. Les mají již dobře 
prozkoumaný, a tak obcházejí svá oblíbená stanoviště: 
pavoučí strom, bonbónový pařez, pohádkové jezírko, 
skřítkův domeček, roklinku, tátu a mámu stromovy, 
plošticové kmeny. Nikam se nespěchá, skupinku většinou 
vede některé z dětí a na cestě děti objevují nesčetné 
množství nových věcí: průsvitné listy, hromadu ořechů, 
myší díru, klacky, které vypadají jako kouzelné hůlky, 
nářadí do dílny, do kuchyně, nebo na zahradu. Děti často 
vidí veverky, koně, poslouchají zvuky ptáků, stavějí malé 
domečky. Lektoři dávají více pozor na iniciativu dětí a 
rozvíjejí dětské nápady, než aby vnucovali dětem vlastní 
program. Chceme totiž, aby děti měly opravdu „scholé“ – 
volný prostor – pro rozvíjení vlastní fantazie, tvořivosti, 
zvídavosti. Vytváříme tak protipól mnohých zájmových 
kroužků, ve kterých si děti zvyknou sledovat pokyny 
lektora a zapomenou postupem času úplně na vlastní 
představy a nápady. Rádi bychom, aby naše děti dokázaly 

kráčet po vlastní cestičce.
V polovině dopoledne je svačina, kterou si děti nosí 
z domova. Společně si zazpívají a pod stromy hodují. 
Po svačině nastává více vedený program, ve kterém se 
zpívají písničky, čte se pohádka, vyrábějí se výtvarné 
předměty. Děti si připomínají skrze tvořivé hry, v jakém 
ročním období se příroda právě nachází a nenásilně 
vztahují jednotlivá témata i k sobě samým – procházejí tak 
tématy otevírání se světu, plynutí s proudem, rozjařenosti, 
usebrání se a cestou do hloubky a neznáma. Na konci 
dopoledne se děti společně rozloučí.
Cestička také pořádá pravidelné společné oslavy 
významných svátků v roce, kterých se aktivně účastní 
rodiče, děti i lektoři. Prožili jsme společně svátek sv. 
Martina, den rovnodennosti a chystáme se na Beltane, 
či otevírání studánek. Touto cestou se propojuje dění v 
klubu a rodinách a děti tudíž nejsou pouze odevzdány do 
prostředí, o kterém rodiče nic bližšího nevědí. Je pro nás 
zároveň důležité, že rodiče mohou aktivně spoluvytvářet 
ideu Cestičky, přicházet s novými nápady a uskutečňovat 
je.

Co všechno pobyt v Cestičce dětem zprostředkovává? 
Sestavili jsme hlavní myšlenky Cestičky do šesti bodů: 

1. BEZPROSTŘEDNOST a VLASTNÍ 
MOTIVACE. Děti poznávají svět bezprostředně, 
nikoli skrze nástroje a napodobeniny – hračky, 
knížky, hřiště, dospělé vysvětlování.  Mají živý 
kontakt se světem, jenž je podporován vnitřní 
motivací, nikoli příkazy a zákazy. Ovlivňujeme 
tak zdravý psychický rozvoj dítěte. 

2. ZDRAVÍ. Děti si při celoročním pobytu na 
čerstvém vzduchu přirozeným způsobem posilují 
fyzické zdraví.  Rozvíjejí svou imunitu stejně silně 
jako hrubou i jemnou motoriku. Dáváme důraz na 
obnovitelný způsob žití a zdravý životní styl. 

3. SVOBODA a RESPEKT. Dětem je vytvořen 
prostor pro rozvíjení jejich vlastní iniciativy. 
Nejsou zavaleny permanentním programem 
natolik, že by se postupně naučily pouze 
vykonávat návrhy cizích lidí. Protože děti fungují 
v kolektivu, jsou zároveň vedeny i k respektu 
druhých členů skupiny. Učí se úctě k individualitě 
vlastní i cizí. 

4. SAMOSTATNOST. Děti jsou v lese vedeny 
přirozeně k samostatnosti. Rozvíjejí své schopnosti 
a dovednosti, aniž by o tom věděly. Jsou vedeny 
k prožívání a porozumění svých emocí a k jejich 
vědomému zpracování. 

5. ÚCTA K PŘÍRODĚ. Děti zažívají existenci 
v prostředí, které je přesahuje. Není to prostor 
uzavřených čtyř stěn, které lze po nějaké době 
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poznat a ovládnout. Tím v nich vzrůstá i úcta k 
prostředí, ve kterém žijí. Poznávají, že přírodě 
nevládnou a nejsou středem světa, ale že jsou jeho 
přirozenou a důležitou součástí. 

6. LEGRACE. V lesním klubu je prostě legrace.  

A odpovědi na nejčastější otázky rodičů?
Jak snášejí děti nepříznivé počasí? 
Dětem nevadí v podstatě žádné počasí. Když jim 
dospělí neřeknou, že déšť je nepříjemný, nepovažují 
ho za nepříjemný. V zimě běhají a na mráz si ani 
nevzpomenou. Jakmile se ozve první dítě, že pociťuje 
chlad, problém se buď vyřeší na místě (oblékne se), nebo 
se skupina vydá do přístřeší. Nechceme děti trápit, ale 
zprostředkovat jim přirozenou zkušenost různých ročních 
dob. 

Nejsou děti často nemocné? 
Opak je pravdou. Pobyt venku děti přirozeně posiluje 
a v našem zkušebním provozu nedošlo ani k jednomu 
případu onemocnění z pobytu v Cestičce. 

Nechybí dětem hračky? 
Vůbec ne. Děti dokáží velmi dobře imaginovat a les jim 
poskytuje materiál pro všechny hry, které si dovedou 
představit. 

Nebudou děti ztrácet ve svých schopnostech oproti 

dětem z kamenných školek? 
Podle statistických průzkumů jsou děti z lesních školek 
a klubů více rozvinutější v jemné i hrubé motorice, 
nežli děti v kamenných školkách, intenzivněji rozvíjejí 
sociální inteligenci a schopnost ctít a cítit své životní 
prostředí a chránit ho. Děti z lesních školek jsou 
přirozeně samostatnější. Rozvíjejí plnohodnotně klíčové 
kompetence podle Rámcového vzdělávacího programu: 
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, 
sociální a personální kompetence, kompetence občanské 
a činnostní. (viz Häfner Peter, Přírodní a lesní mateřské 
školy v Německu – alternativa k běžným mateřským školám 
v předškolním vzdělávání, Dizertační práce, Univesität 
Heidelberg, 2002.)
Naše občanské sdružení chce lesní klub provozovat od září 
2011 čtyři dopoledne v týdnu. Rádi mezi sebe přivítáme 
jak děti, které jsou jinak doma s rodiči (například proto, 
že se do kamenné školky nedostaly z důvodu nedostatku 
míst), tak děti, které do kamenné školky chodí, ale rády by 
částečně trávily čas i v přírodě. Běžné školky se s lesními 
kluby tedy v žádném případě nevylučují, ale dobře 
doplňují. Přibližně v polovině června proběhne zápis dětí 
do klubu, který bude probíhat od září 2011. Podrobné 
informace naleznete na internetových stránkách http://
lkcesticka.webnode.cz. 

Alice Koubová 
Předsedkyně o.s. Cestička
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INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 

Plošná inzerce
1 strana    A4      3.600,- Kč s DPH
1/2 strany A4      1.980,- Kč s DPH
1/4 strany A4       1080,- Kč s DPH
1/8 strany A4         720,- Kč s DPH

Ceny jsou uvedeny s DPH (20 %)
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 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.

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

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

GARNÝŽE,ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ
SHRNOVACÍ DVEŘE
MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
KOMPLETNÍ  RENOVACE OKEN
SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
INTERIÉROVÉ PRÁCE
PETŘÍČEK 606350270, 286884339

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY

Matematiku perfektně doučí středoškolský profesor. 
Tel.: 603909327, 281914562

MATEMATIKU PERFEKTNĚ DOUČÍ

Pronajmu podkrovní byt 2+KK v ulici Semilská. 
Plocha 70m2, k nastěhování připraven ihned.
Cena 10000,- Kč plus poplatky. Kontakt na majitele 
Tel.: 602 654 696

PRONAJMU PODKROVNÍ BYT 2+KK

zednické práce, instalace, elektro, sanita, vč. revizí. 
Nabídky zdarma. Záruka 3 roky.
Jindřich Prokeš - mobil:603410400
e-mail:prahazednik@seznam.cz

ZEDNICKÉ PRÁCE, ELEKTRO, SANITA

Bez odstávek to nejde

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

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

Lokality v Praze Termíny od–do

Kbely 18.–24. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 

tepelné energie v roce 2011 *

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

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

Bez odstávek to nejde

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

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

Lokality v Praze Termíny od–do

Kbely 18.–24. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách

tepelné energie v roce 2011 *

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

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete
na www.ptas.cz
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BAREVNÉ KBELY

Využijte této mimořádné nabídky a bezplatných služeb firmy KNAUF Praha s. r. o.

Již 19 let sídlíme v místním obvodu Kbely, proto chceme podpořit úsilí občanů o zvelebování svých domů.  
Ve spolupráci s MÚ Praha Kbely jsme pro Vás – občany této městské části Praha 19 připravili 
speciální cenovou nabídku materiálů pro zateplení domů a opravy fasád.

Na základě prokázání trvalého bydliště v Městské části Praha 19 Vám poskytneme 
VÝRAZNOU SLEVU při nákupu našich produktů. Tuto slevu uplatníte přímo v sídle naší 
společnosti, Mladoboleslavská 949, Praha - Kbely od 13. 4. 2011 do 31. 5. 2011 každou 
středu vždy v době od 12 do 17 hodin v Akademii KNAUF. Zde Vám poskytneme 
bezplatné cenové poradenství, materiál s cenovou výhodou můžete přímo na místě 
objednat a vyzvednout (buď ihned nebo v určeném termínu).

Z cenové nabídky doporučujeme:

Tyto produkty byly mimo jiné aplikovány již i na ZŠ Albrechtická.

Knauf Praha, s. r. o.

info@knauf.cz, www.knauf.cz


