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SPORTUJTE V KAŽDÉM V KU! 

 

U p íležitosti Mezinárodního dne senior  po ádá m stská ást Praha 18 
OOLLYYMMPPIIÁÁDDUU  PPRROO  SSEENNIIOORRYY  

  

 
 

                         
                        Kdy? 14. 9. 2011 od 10,00 hodin 

                     Kde?  h išt  SK Prosek, Lovosická 559, Praha 9 
 

Sout žit se bude v t chto disciplínách: hod tenisovým mí kem na cíl * kop na bránu * ruské kuželky * dáma 
* pétanque * hod kroužk  na cíl * navlékání korálk  na as 

Olympiády se zú astní  krom  let anských senior  také 15 lenná družstva z akovic, Kbel a Prahy 9. Medaile a 
putovní pohár vít znému družstvu p edají známí fotbaloví internacionálové. 

Své p ihlášky m žete zasílat na adresu: Klub senior , Sportovní hala T inecká 650, Praha 9 – Let any, kontaktní 
osoba: p. Kade ábek, tel. 732 842 963. 

 
P ij te si s námi zasout žit, nebo jen fandit p átel m a známým! 
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Při jednání s Odborem městského investora opětovně 
vedení radnice vyjádřilo rozhořčení nad odkladem 
zprovoznění propojky Mladoboleslavská x Toužimská. Její 
otevření se má uskutečnit na podzim. Městská část v této 
souvislosti podala na MHMP návrh na pojmenování této 
komunikace po letci Rudolfu Polaneckém, který patřil 
k zakladatelům Československého Aeroklubu a Svazu čs. 
pilotů, propagátor aviatiky, byl leteckým instruktorem, 
zahynul 1922 ve Kbelích při akrobatickém letu s letounem 
Phönix DII. Magistrát na náš návrh dosud nereagoval – 
komise pro pojmenování komunikací zasedá 1x za čtvrt 
roku.
Ohledně vytipování vhodného pozemku v areálu bývalého 
PAL na sběrný dvůr již převzal iniciativu magistrát s tím, 
že bude s vlastníkem fi rmy jednat o podmínkách pronájmu 
či koupě pozemku.
Rada se seznámila se studií zabývající se otázkou 
bezpečnosti kbelských přechodů či křižovatek. Byl 
upraven přechod na Toužimské u Lidového domu a bývalé 
hasičské zbrojnice. Pro přechod na Mladoboleslavské 
směrem do Košařovi ulice byla zvolena kombinovaná 
varianta výstražného značení a tlačítkového semaforu. 
S ohledem na skutečnost, že komunikace je v kompetenci 
TSK, předpokládáme realizaci v roce 2012.
Komise zdravotní a sociální opětovně iniciovala 
požadavek na změnu řešení bezbariérového přístupu na 
kbelskou poštu. Uskutečnila se dvě jednání s regionální 
ředitelkou pošty, přičemž na druhé schůzce jí byla předána 
studie dvou variantních řešení, které zdarma vypracoval 
člen komise ing. arch. Kolář. Paní ředitelka přislíbila 
projednání zařazení této akce do investic na následující 
období.
Městská část obdržela účelovou dotaci ve výši 8 mil. Kč na 
přístavbu školní jídelny, která již kapacitně nestačí. Bylo 
vypsáno výběrové řízení, ovšem s ohledem na zákonné 
termíny, předpokládáme zahájení stavby až v půlce srpna 
s tím, že dokončení lze předpokládat koncem října či 
začátkem listopadu. V této souvislosti bylo zvažováno 
několik variant řešení, umožňující zachování obědů 
pro děti. Vedení školy spolu s radnicí se přiklonila ke 
kombinované variantě – děti do třetího ročníku využijí 
„azylu“ ve školce Albrechtická a starší ročníky se budou 
střídat v sále Lidového domu. Jídlo bude připravováno 
a dovezeno z externí vývařovny s dodržením všech 
potřebných hygienických parametrů.
Rada se vyjádřila k Zásadám územního rozvoje 
a projednala stanoviska k nové vlně celoměstsky 

významných změn. Jedná se zejména o návrh na opětovné 
zrušení tzv. železniční VRTky – stavba rychlodráhy ve 
stávajícím železničním koridoru, dále pak úprava vedení 
pokračování obchvatu přetínající letňanský park, zde MČ 
doporučuje využití vedení současné Toužimské a dále 
účelové  komunikace okolo letňanské betonárky. K tomuto 
úvodnímu návrhu jsou vypracovány ještě alternativní 
řešení, a to s ohledem na majetkové vztahy. I přes 
složitost této změny hodláme pokračovat v prosazování 
vedení komunikace způsobem, který nejméně poškodí 
letňanský lesopark. V této věci se pan starosta Pavel 
Žďárský setkal s letňanským starostou panem Ondřejem 
Lněničkou. 
Rada projednala možnosti dotace na zakoupení 
zametacího vozu pro údržbu kbelských komunikací. Pokud 
vše dobře dopadne, bude mít městská část k dispozici další 
a lepší možnost údržby veškerých komunikací vlastními 
zdroji.
Byla dokončena oprava bývalé kotelny v Katusické 
ulici 694-6, kde po propadu stropu musela být provedena 
zásadní úprava statiky základů domu a stropů bývalé 
kotelny.
Vzhledem na rozsah akcí v Centrálním parku, jeho 
rozsáhlé využití našimi občany a jejich připomínek 
Rada uvažuje o vybudování WC se zázemím v podobě 
malého občerstvení zejména pro děti, tedy bez prodeje 
alkoholických nápojů. Také plánujeme rozmístění tzv. 
pítek pro osvěžení. Dalším zlepšením v Centrálním 
parku bude vybudování tzv. elektrokiosků, které umožní 
při akcích napojení stánků či jiných atrakcí bez nutnosti 
přetahování kabelů. 
Rada jednomyslně rozhodla, že nepřistoupí k poslední 
možnosti jednostranně zvýšit nájem v obecních bytech, 
schválila pouze infl ační doložku, která je běžná již několik 
let u nájmů nebytových prostor.
Rada se seznámila s novým záměrem propojky Vinoř 
mimo bytovou zástavbu – za ulicí Bohdanečskou 
s vyústěním na Mladoboleslavskou a požaduje do ní 
zahrnout cyklostezku.
Rada schválila příspěvek na dofi nancování platu asistenta 
pedagoga, který pomáhá potřebným žákům zvládat výuku 
v běžných podmínkách naší základní školy. Prostředky 
byly kráceny na krajské úrovni v rozsahu celého čtvrtletí.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19

OBSAH:
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Co jste naposledy udělali nezištně pro druhé, protože vám 
to přišlo prostě správné? Znám pár Kbeláků, pro které je 
takový postoj denní rutinou. 
Možná bych na úvod pro lepší pochopení věci měl říci 
obvyklou knižní poučku, že územní samospráva, její 
funkčnost a potažmo účelnost pro řadového občana, 
je jedním z hlavních rozměrů, dle kterého v dnešním 
moderním pojetí státu můžeme odlišit totalitní vládu od té 
demokratické. Základ této demokratičnosti je totiž uložen 
v principu, že občan, jenž je v rámci samosprávy řízen, ji 
ale i sám řídí. Proto každá pozitivní energie vynaložená 

občanem pro obecní záležitosti by se v dobře řízené 
samosprávě měla někde pozitivně projevit.
Každá obec se v rámci zákona občanům v tomto smyslu 
otevírá a zajišťuje si tak, že orgány obce obsazují lidé, kteří 
jsou s obcí bytostně spjati a mají přinejmenším dobrou 
vůli pro obecní záležitosti něco udělat.
Jenže pozor, nejde jen o ty nejviditelnější pozice ve vedení 
obce, se kterými je chod města nebo třeba městské části 
nejčastěji spojován, jelikož není možno zapomínat i na ty 
desítky kvalitních lidí, kteří pro své spoluobčany nezištně 
pracují jako členové rozličných komisí a výborů.
Na pozice členů těchto obecních poradních orgánů bývají 
obvykle vybráni lidé, kteří mohou obci v určité oblasti 
pomoci či ji někam pozitivně posunout. Tito lidé, kteří 
leckdy pracují celé hodiny na tom, aby se všem občanům 
v obci žilo přinejmenším stejně dobře jako doposud, a to 
i třeba při náhlých a nečekaných situacích, které s sebou 
život například i v naší městské části nese, si prostě 
rozhodně zaslouží náš velký obdiv.
Jedním z těchto orgánů je i Krizový štáb MČ Praha 19, 
který má za úkol pomáhat udržet či obnovit bezproblémový 
chod obce za mimořádných a krizových situací.
Nejde o žádnou domobranu, amatérské záchranáře či 
obecní bezpečnostní agenturu, ale jen o pár správných 
občanů, kteří tu nezištně jsou se svou připravenou 

pomocnou rukou, když se něco pokazí a obci je najednou 
tak trochu ouvej.
Ještě dnes mohou mít kbelští občané v paměti situaci 
starou více než dva roky, kdy se pan starosta Pavel 
Žďárský dozvěděl ve spolupráci s kriminální policií 
zásadní informaci, že v městské části se vyskytl případ, že 
posádka jistého vozidla, jehož popis byl znám (bohužel bez 
čísla registrační značky) se poměrně zásadním způsobem 
dopouštěla obtěžování kbelských školaček. 
Reakcí bylo svolání kbelského krizového štábu, kdy 
koordinovaně s Městskou policií hl. m. Prahy a Policií 
České republiky následné tři dny do odvolání možné 
hrozby udělaly dobrovolné hlídky Krizového štábu MČ 
Praha 19 ulice městské části kbelským školákům zcela 
bezpečné. 
Z poslední doby se přímo nabízí připomenout bezpečnostní 
akci, která byla opět v úzké spolupráci MČ Praha 19, 
Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR spuštěna jako 
preventivní opatření k odvrácení možných negativních 
následků, které mohla vyvolat celodenní stávka svolaná 
odbory na 16.06.2011.
Nepřehledná situace, která v oblasti informací o rozsahu, 
účelu, ale i samotného reálného uskutečnění avizované 
stávky panovala, stavěla všechny zodpovědné starosty 
obzvláště v Praze do velmi nezáviděníhodné pozice. 
Zdálo se, že chtěli-li by totiž své občany ochránit před 
případnými negativními následky, museli by si pořídit 
přinejmenším věšteckou kouli či obecní vědmu.
Jenže vedení obce či městské části není činnost pro 
okultistu, ale naopak pro profesionála, který ví, jak 
ke svému úkolu přistoupit. Naštěstí Kbely takového 
profesionála ve vedení krizového štábu mají. Vždyť pan 
starosta Pavel Žďárský donedávna na podobné pozici 
koordinoval bezpečnost celého hlavního města Prahy, a 
tak se není co divit, že byla ve Kbelích spuštěna nevídaná 
akce Krizového štábu MČ Praha 19, která prostě dopravní 
či jiné komplikace způsobené odborovou stávkou do Kbel 
vůbec nepustila. A sluší se dodat, že náklady MČ Praha 
19 na tuto akci byly v rozsahu běžného denního chodu 
radnice.
Závěrem bych rád opakoval slova, která jsem uvedl 
v úvodu tohoto svého textu, a to, že každá pozitivní energie 
vynaložená občanem pro obecní záležitosti by se v dobře 
řízené samosprávě měla někde pozitivně projevit. Ve 
Kbelích to takto funguje, a já osobně znám pár Kbeláků, 
pro které je takový postoj denní rutinou.
Přál bych si, aby tito tento text chápali jako vyslovení 
velkého poděkování.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel

Tel: 284 08 08 31 
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

PÁR SPRÁVNÝCH KBELÁKŮ
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Na podzim 2010 ÚMČ Praha 
19 vytipoval další přechody 
pro chodce k jednání o 
bezpečnějším řešení. Protože 
hlavní komunikace nejsou ve 
správě městské části, proběhla 
řada jednání ohledně úprav na 
komunikaci Mladoboleslavská 
a Toužimská. Úpravy na 
Toužimské ulici urychlila 
nehoda, která se na počátku 
letošního roku stala na přechodu 
před bývalou hasičskou 
zbrojnicí. Díky tomu byla tato 
lokalita vybrána pro pilotní 
projekt nového řešení zklidnění 
na území hlavního města. 
Byl zklidněn úsek mezi 
komunikacemi Semilská a 
Žacléřská, kde za spolupráce 
s dopravním specialistou 
Mgr. Machem (MHMP) byla 
z prostředků BESIP vyznačena 
tzv. optická brzda a umístěny 
montované zpomalovací polštáře, jaké 
známe např. z Německa. Zklidnění 
formou polštářů neobtěžuje řidiče 
tolik jako běžné montované prahy a 
zejména nedělá problémy autobusům, 
kterým šířka 1,8 m umožňuje plynulý 
průjezd. Rovněž hlučnost je oproti 

běžným prahům nižší. V tomto úseku 
komunikace se často pohybují chodci 
a cyklisté a chodí tudy i děti do školy. 
Pokud se polštáře osvědčí, může tato 
forma zklidnění sloužit za příklad 
dalším městským částem. 
Řeší se i přechody na komunikaci 
Mladoboleslavská. Tam se ale 
nepodařilo zatím dojít ke shodě, a 

proto zde proběhla tzv. bezpečnostní 
inspekce odborníků z ČVUT. 
Prozatím zde byla vyznačena optická 
brzda, aby motoristu více upozornila 
na přechod u zastávky Důstojnické 
domy. 

Vladimír Bílek, 
vedoucí odd. dopravy

BEZPEČNÉ PŘECHODY TOUŽIMSKÁ 
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Dne 11.7.2011 oslavila své 85. narozeniny maminka, babička a prababička Anna Kratochvílová. 
Hodně zdraví, štěstí a mnoho dalších spokojených let, přeje syn Rudolf s rodinou.

Podle sdělení Odboru městského investora 
MHMP má být do konce roku 2011 zprovozněna 
tzv. Vysočanská radiála. Jde o významnou 
dopravní stavbu, která navede tranzitní 
dopravu ze silnice R10 od Mladé Boleslavi 
přímo do Kbelské ulice, čímž by měla odlehčit 
Hornopočernické a Mladoboleslavské. Stavba si 
ještě do konce roku vyžádá dopravní omezení ve 
Kbelské a Novopacké ulici.
Do konce roku se rovněž předpokládá 
zprovoznění propojky Toužimská – 
Mladoboleslavská. 

OŽPD
R.Čermák

VYSOČANSKÁ RADIÁLA NA KONCI ROKU
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V průběhu měsíce května došlo 
ke krádeži šesti kanálových 
mříží v naší městské části. 
Mříže byly odcizeny v ulicích 
Xaverovská, Benecká, 
Hrušovická, Železnobrodská, 
Svijanská a Kramlova. Byla 
kontaktována PČR Čakovice. 
Po dohodě s bezpečnostním 
ředitelem panem Hrubčíkem 
jsme navrhli policii prověřit 
okolní sběrny železného šrotu. 
Policie sběrny prověřila a 
skutečně v jedné sběrně byly 
kanálové mříže nalezeny. 
Pracovník sběrny nám kanálové 
mříže vydal a oznámil jméno 
člověka, který mříže do sběrny 
odvezl. Ve spolupráci s fi rmou 
Prinsitt byly kanálové mříže ze 
sběrny vyzvednuty a rozvezeny 
po Kbelích a umístěny zpět. Na 
akci spolupracovala i Městská 
policie. Když strážníci při svých 
pochůzkách zjistili chybějící mříž, 
místo zajistili páskou, aby nedošlo 
k případnému úrazu nebo poškození 
vozidla a okamžitě informovali 
oddělení dopravy. Díky spolupráci 

všech zúčastněných byly všechny 
kanálové mříže během týdne umístěny 
zpět. Následně byly zkontrolovány 
všechny ulice. Jednání zlodějů již 
hraničí s obecným ohrožením. Krádeže 
kanálových mříží jsme řešili v naší 
městské části naposledy před pěti 

lety. Prosíme všechny občany, pokud 
náhodou zjistí chybějící kanálovou 
mříž, aby okamžitě informovali úřad 
nebo městskou policii. 

Vladimír Bílek, 
vedoucí odd. dopravy

KRÁDEŽE KANÁLOVÝCH MŘÍŽÍ 

Baby boom ve Kbelích 
Ve Kbelích se po et narozených d tí n kolik let nijak výrazn  nem nil. Avšak jak je vid t na grafu, v roce 2004 se projevil tzv. “baby boom”, který nastal v celé eské republice. 

Ve Kbelích tento trend nadále pokra uje a d tí p ibývá. Nár st zde je také zna n  ovlivn n výstavbou nových sídliš  
 

Dlouhodobý vývoj po tu obyvatel katastrálního území hl. m. Prahy - KBELY 
Název katastr. území ROK  

 1869 6149 6149 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2008 2009 2010 

Kbely 677 898 1054 1322 1518 1765 5546 5884 6929 6698 5688 4669 4592 6149 6436 6611 

 

V kové složení obyvatelstva 
M  Praha 19 

( stav k 31. 12. 2010 ) 
V ková skupina Muži Ženy Celkem

0  -   4  287  235  522  
5  -   9  160  168  328  
10 - 14  129  115  244  
15 - 19  26  128  254  
20 - 24  181  148  329  
25 - 29  275  313  588  
30 - 34  419  425  844  
35 - 39  346  311  657  
40 - 44  201  201  402  
45 - 49  201  203  404  
50 - 54  168  167  335  
55 - 59  153  185  338  
60 - 64  168  177  345  
65 - 69  132  158  290  
70 - 74  64  121  185  
75 - 79  84  157  241  
80 - 84  81  128  209  

85 +  37  59  96  
Celkem 3 212   3 399   6 611  

Pr m rný v k 37,4   40,8   39,2    

Nár st obyvatelstva v M  Praha 19 

  
Po et obyvatel Rozdíl oproti p edchozímu cenzu 

1991 4669 X 

2001 4592 -77 

2010 6611 2019 
 

Po et živ  narozených M  Praha 19 [www.czso.cz] 
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Čistírny myslí, že za škodu neodpovídají
Poradna časopisu dTest eviduje zvýšený počet stížností 
spotřebitelů na provozovatele čistíren, kteří zákazníka při 
poškození oděvu odmítají jakkoliv odškodnit. Odvolávají 
se přitom na to, že jej dopředu upozornili na možné 
poškození věci v důsledku čištění. S takovou praktikou 
podnikatelů však poradci spotřebitelského časopisu 
zásadně nesouhlasí. 

Čištění oděvů je technicky náročný proces, který je 
neoddělitelně spjat s rizikem poškození čištěného zboží. 
Proto není divu, že se mnohé čistírny snaží dopředu zbavit 
odpovědnosti za možné zničení oděvu zákazníka. Své 
o tom ví i pan Dvořák z Liberce, který se svou zánovní 
koženou bundou v hodnotě zhruba 6000 korun navštívil 
místní čistírnu. Namísto vyčištěného oděvu však zákazník 
obdržel zcela zničenou bundu – s vybělenými místy a 
prodřenou.

Pan Dvořák ihned na místě požadoval fi nanční odškodnění, 
pracovnicí však byl odmítnut s tím, že „byl na možnost 
poškození upozorněn ústně i písemně na zakázkovém 
listu, který podepsal, a mimo to je informace o riziku 
poškození viditelně vyvěšena v provozovně.“ Přesto je 
však postup čistírny podle právních poradců časopisu 
dTest nepřípustný. 

„Čistírna ze zákona odpovídá za škodu na převzaté věci, 
která je předmětem závazku, a to i v případě, že by škodu 
nezavinila. Zákazník se navíc nemůže vzdát svých práv 
na náhradu škody, která může teprve vzniknout,“ říká Jan 
Votočka, právní poradce časopisu dTest, a dále vysvětluje: 
„Takové vzdání se práva je absolutně neplatné a čistírna 
tak má povinnost škodu na převzatém oděvu uhradit.“

Pokusy čistíren zbavit se odpovědnosti jsou však stále 
častější. Zpravidla nechávají zákazníky podepisovat 
různé doklady o srozumění s možným poškozením oděvu. 
Zákon však v těchto případech hovoří jasně a vyhýbání 
se odpovědnosti nepřipouští. Zákazníci, jejichž oděv byl 
v čistírně zničen, by tak měli trvat na svých právech a 
požadovat náhradu škody. Využít pro to mohou vzorový 
dopis, který dTest nabízí k stáhnutí zdarma na www.dtest.
cz/cistirny.

„Bohužel, čistění oděvů není jediným odvětvím, ve 
kterém se projevuje snaha podnikatelů vyhnout se hrazení 
případné škody na převzaté věci. Setkáváme se s tím 
dále u reklamací a oprav elektroniky, kde se podnikatelé 
v rozporu se zákonem chtějí zprostit odpovědnosti za 
ztrátu uložených dat,“ dodává Votočka. I pro tyto případy 
platí, že dojde-li ke škodě na věci zákazníka v době od 
jejího odevzdání do doby zpětného převzetí, odpovídá za 
škodu podnikatel. 

Kontakty: 
Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014
Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 
404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – 
je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a 
spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci 
časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za 
cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 
této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská 
linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější 
cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu 
setkávají.
 
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 
1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách 
jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních 
testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně 
závadnými výrobky, informace o právech, které chrání 
spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím 
a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení 
na stránkách časopisu dTest informace o více než 
10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými 
výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 
nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí 
mezinárodní organizace International Consumer Research 
and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace 
BEUC

DTEST: ZNIČIT A NEZAPLATIT?
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Český svaz ochránců přírody provozuje od září 2009 Pražskou zvířecí záchranku. Jde o nový model záchrany 
handicapovaných volně žijících živočichů. Spočívá v provozu zásahového vozidla a pohotovostní telefonní linky 774 
155 155, na které nálezce handicapovaného zvířete získá odborné rady, zda a případně jak se zvířetem dále nakládat. 

Zásahový vůz
První zásahový vůz  Pražské zvířecí záchranky je možné v ulicích Prahy potkávat od prosince 2009. Je vybavený pro 
odchyt a přepravu zraněných divokých živočichů nalezených na území Prahy a má k těmto účelům odborně způsobilou 
posádku. Ta po příjmu zvířete rozhoduje o dalším postupu, tedy o převezení zvířete do vhodnější lokality (záchranný 
transfer) nebo transportu k veterinárnímu ošetření či umístění zvířete v některé ze spolupracujících záchranných stanic.U 
obzvlášť komplikovaných případů spolupracuje posádka vozu s městskou policií nebo hasiči.

Záchrana zvířat
Nejčastěji přijímaným handicapovaným zvířetem v Praze je ježek západní, poštolka a holub. Mezi pacienty záchranky, 
kterých bylo v období říjen 2009 – duben 2011 celkem 631, však byli i nejrůznější druhy pěvců, kachny, srnky, netopýři, 
veverky, ale i jezevec či mufl on.  
Osud každého přijatého zvířete může nálezce i veřejnost sledovat na webu www.praha.zachranazvirat.cz i na Facebooku.  
Veškeré dění se zvířaty je tak pod stálou veřejnou kontrolou.

V důsledku nedostatku fi nančních prostředků  jsme nuceni omezit pracovní dobu záchrany zvířat v Praze. Téměř rok pracuje 
naše zvířecí záchranka bez jakéhokoli stabilního příjmu. Spoléhala se pouze na příspěvky od drobných dárců a také na 
přísliby úředníků, že magistrát hlavního města Prahy obnoví svůj grant a začne opět s fi nancovat to, co pomáhal vytvořit. 
Bohužel magistrát rozhodl, že naší zvířecí záchranku už Praze nepotřebuje a bude na záchranu zvířat přispívat jiným 
subjektům, než je ten náš. Subjektům, které jsou opakovaně kritizovány odbornou veřejností a které vůbec neinformují o 
tom, jaká zvířata přijaly a co se s nimi stalo. Provoz naší záchranky stojí průměrně 50 000 Kč měsíčně (za veterinární lékaře, 
pohonné hmoty, krmení, léky a mzdu alespoň jednoho odborníka). Tuto částku je nemožné získat bez generálního partnera. 

Český svaz ochránců přírody, který záchranu zvířat v Praze provozuje, tak rozhodl, že na dobu tří měsíců 
omezí provozní dobu pražské zvířecí záchranky na po-pá 7-16 hod., telefonický dispečink záchrany 
zvířat na tel. 774 155 155 bude i nadále v provozu nepřetržitě.  Pokud během tří měsíců nesežene 
fi nanční podporovatele, kteří by s fi nancováním záchranky pomohli, ukončíme její činnost úplně.

Pokud se Vám myšlenka, že zvířecí záchranka skončí svou činnost nelíbí, prosíme přispívejte na náš účet veřejné 
sbírky Zvíře v nouzi č.: 33553322/0800 v.s. 1111. Děkujeme!

Český svaz ochránců přírody:
e-mail: info@csop.cz; http://www.csop.cz; tel: 222 516 115, 774 155 155;

PRAŽSKÁ ZVÍŘECÍ ZÁCHRANKA
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dTest: Čtvrtinu prodejců automobilů 
zákon nepálí 
O smluvní záruce, tedy záruce přesahující ze zákona 
povinné dva roky, se traduje, že může být v podstatě 
jakákoli, neboť je plně v rukou prodejce. To již ale dávno 
neplatí. Někteří z prodejců to stále odmítají akceptovat 
a navzdory všemu nutí spotřebiteli protiprávní smluvní 
podmínky. I to vyplynulo ze srovnání smluvních podmínek 
prodloužených záruk šestnácti značek automobilů, které 
provedl spotřebitelský časopis dTest. 
„Nejprve je nutné si uvědomit, že navzdory reklamám vám 
více než polovina námi prověřovaných prodejců záruku 
přesahující zákonné dva roky z dobré vůle nedá, musíte si 
za ni zaplatit,“ říká Martina Vernerová, právní poradkyně 
časopisu dTest. Cena záruky se pohybuje mezi 5000 Kč a 
25 000 Kč a liší podle modelu, délky přikoupeného období 
a omezení v kilometrech. Není ale vhodné orientovat se 
jen podle této částky. 
Ostatní prodejci nabízejí v ceně nového vozu automaticky 
záruku delší, a to většinou formou prohlášení typu „tři 
roky nebo 120 000 km, podle toho, co nastane dříve“. Z 
vybraných značek vozů v tomto směru vyčnívá Hyundai, 
která na vybrané modely poskytuje pětiletou zárukou bez 
omezení kilometrů; nejdelší záruka, sedmiletá od Kia, je 
po uplynutí třetího roku již omezena, a to 150 000 najetými 
kilometry.
Největší nedostatky zkoumaných prodloužených záruk 
byly nalezeny u tzv. „garančních prohlídek“. „V souladu s 
evropskou legislativou prodejce nesmí záruku podmiňovat 
návštěvou autorizovaných servisů a užíváním výhradně 
originálních autodílů. To se však u celé čtvrtiny prodejců 
stále děje,“ konstatuje Vernerová. „Tato ustanovení jsou 
neplatná, což spotřebitelé většinou nevědí. Záruku však 
neztratí v případě prohlídek i v neautorizovaném servise, 
použitím dílů srovnatelné kvality a dodržením odborných 
postupů.“ Touto cestou lze výrazně ušetřit, stojí tedy za 
to zvážit, zda rovnou nevybírat prodejce podle toho, zda 
toto právo respektuje již nyní a předejít tak nepříjemnému 
dohadování se. 

Společné všem prodlouženým zárukám je vyloučení 
možnosti spotřebitele se po uplynutí zákonné dvouleté 
záruky domáhat výměny za nový model či dokonce 
odstoupení od smlouvy. Velmi časté je i vyloučení nároku 
na slevu, zbývá tedy bezplatná oprava, což spotřebitele v 
případě neopravitelné závady dostává do obtížně řešitelné 
patové situace. Naopak potěšující je, že žádný z prodejců 
si pro vyřizování reklamace nevyhrazuje dobu delší 30 
dnů. 

Kontakty: 
Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 
404 922
Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014¨

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v 
provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé 
na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest 
nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného 
tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti 
využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu 
dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení 
potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 
Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 
1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách 
jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních 
testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně 
závadnými výrobky, informace o právech, které chrání 
spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím 
a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení 
na stránkách časopisu dTest informace o více než 
10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými 
výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 
nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí 
mezinárodní organizace International Consumer Research 
and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace 
BEUC

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 14. ČERVNA 2011

ČTVRTINU PRODEJCŮ AUTOMOBILŮ ZÁKON NEPÁLÍ 
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Změny Tarifu PID na území Prahy od 1.7.2011 
Na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva hl. m. Prahy a z důvodu sjednocení cen jízdného v městské a příměstské 
dopravě a dále celkového zjednodušení Tarifu Pražské integrované dopravy dochází od 1.7.2011 k následujícím 
úpravám cen a struktury jízdného: 

1) Rozšíření bezplatné přepravy na území 
Prahy pro děti od 10 do 15 let a pro 
seniory od 65 do 70 let 
Současná bezplatná přeprava dětí a seniorů na území 
Prahy je rozšířena o děti od 10 do 15 let (do dne 
předcházejícímu dni 15. narozenin) a o seniory od 65 do 
70 let. Bezplatná přeprava je podmíněna prokázáním se 
opencard s nahranou slevovou aplikací „Jízdné zdarma“ 
v ceně 120 Kč s platností max. 6 let. Pokud se cestující 
neprokáže opencard s touto nahranou aplikací, zaplatí v případě, že prokáže alespoň svůj věk, poloviční jízdné, jinak 
platí plnocenné jízdné. Tato bezplatná přeprava bude povolena pouze na území Prahy v tarifních pásmech P, 0 a B. 
Podmínky ani rozsah bezplatné přepravy pro děti do 10 let a seniory nad 70 let se nemění. 

2) Úprava cen jízdenek pro jednotlivou jízdu po Praze 
Cena současné základní jízdenky za 26 Kč je upravena na 32 Kč při současném prodloužení její platnosti ze 75 minut 
na 90 minut (stejná cena a časová platnost platí i pro SMS jízdenku). Cena této jízdenky pro děti do 15 let (do dne 
předcházejícímu dni 15. narozenin) bez platné opencard s aplikací „Jízdné zdarma“ a pro seniory od 60 do 70 let bez 
platné opencard s aplikací „Jízdné zdarma“, ale s průkazkou PID, se mění ze 13 Kč na 16 Kč. 
Cena krátkodobé jízdenky s omezenou přestupností za 18 Kč je upravena na 24 Kč při současném prodloužení její 
platnosti z 20 minut na 30 minut. Tato jízdenka je nově plně přestupní a platí také na přívozech, lanové dráze a na 
nočních linkách. Zlevněná varianta této jízdenky pro děti do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) bez 
platné opencard s aplikací „Jízdné zdarma“ a pro seniory od 60 do 70 let bez platné opencard s aplikací „Jízdné 
zdarma“, ale s průkazkou PID, se mění z 9 Kč na 12 Kč. Jízdenka za 24 Kč je nově také v podobě SMS jízdenky. 

3) Úprava cen krátkodobých turistických jízdenek PID 
Cena 24hodinové jízdenky pro Prahu se mění ze 100 Kč na 110 Kč, cena 72hodinové jízdenky se snižuje ze 330 Kč 
na 310 Kč a ruší se 5denní jízdenka. Zároveň se zavádí 24hodinová a 72hodinová jízdenka také v podobě SMS ve 
stejné ceně jako papírová jízdenka. Mění se i cena celosíťové 24hodinové jízdenky pro všechna tarifní pásma ze 150 
Kč na 160 Kč. Ceny 24hodinových jízdenek pro děti do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) bez platné 
opencard s aplikací „Jízdné zdarma“ a pro seniory od 60 do 70 let bez platné opencard s aplikací „Jízdné zdarma“, ale 
s průkazkou PID, jsou poloviční. 

4) Nové typy jízdních dokladů v Praze 
K již existujícím druhům předplatních jízdenek se zavádí plnocenná 5měsíční jízdenka v ceně 2450 Kč a zlevněná 
varianta pro Seniory od 60 do 65 let za 1100 Kč. Ceny všech stávajících druhů předplatních jízdenek ani podmínky 
pro jejich používání se nemění. 
Ve spolupráci s Českými dráhami se zavádí skupinové jednodenní jízdné SONE+ ve verzi 400 Kč pro Prahu a 
Středočeský kraj a ve verzi 700 Kč pro celou ČR. Tato jízdenka platí ve všech vlacích ČD na daném území a také 
ve všech dopravních prostředcích PID na území Prahy, a to buď v sobotu, v neděli nebo státní svátek pro skupinu 
maximálně 5 osob, přičemž maximálně 2 osoby mohou být starší 15 let. 

5) Ostatní 
Upravují se také ceny dovozného za zavazadlo a za psa, které se nově sjednocují na 16 Kč, a to bez současných 
pásmových omezení. V rámci zjednodušení Tarifu PID dochází ke zrušení nepřestupnosti jízdenky pro 2 mimopražská 
tarifní pásma za 12 Kč (resp. 6 Kč) a také ke zrušení jízdenek T+R a P+R a jejich nahrazení běžnými jízdními 
doklady PID. 

Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID

ZMĚNY TARIFU PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
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Velkoobjemové kontejnery 2011 
kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny nejpozději v 17 hodin 

SRPEN/ZÁŘÍ
22.8. Nymburská x Semčická 5.9. Semilská x Zamašská

19.9. Martinická x Žacléřská 26.9. Sychrovská x Svijanská
Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které bydlí na území naší městské části – Kbely. Podnikatelé mají povinnost ze 
zákona č. 185/2001 Sb. zajistit si odvoz svého odpadu na vlastní náklady. 

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

Elektroodpad 
kompletní TV, PC, pračky apod. můžete zdarma odevzdat každé první pondělí v měsíci na dvoře Úřadu MČ Praha 19, 
Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely od 15.00 – 16.00 hodin: 5. září 2011 

Drobné elektrospotřebiče  
např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení můžete odložit do E-Boxu umístěného 
ve vestibulu hl. budovy ÚMČ Praha 19. Dále pak v rámci pilotního projektu do červených kontejnerů umístěných u 
tříděného odpadu v ulici Svijanská x Semilská, Hornopočernická, Martinická  990/9 

Zářivky, výbojky, lineární (trubickové) zářivky, zdroje s LED diodami 
můžete odevzdat do speciální nádoby také 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 

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

MOBILNÍ OBCHODNÍ 
KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
dne 17.08.11 od 11,00 do 13,30 hod. 
dne 10.09.11 od 12,30 do 15,00 hod. 
dne 13.10.11 od 14,30 do 17,00 hod. 
dne 14.11.11 od 9,00 do 11,30 hod. 
dne 16.12.11 od 12,30 do 15,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu VW Transporter, označeném logem 
Pražské plynárenské a.s., zaparkovaném ve dvoře 
úřadu MČ Praha – Kbely, Semilská 43/1. 

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou 
společností Měření dodávek plynu, a.s., a úřadem městské 
části Prahy 19 – Kbely nabízí odběratelům zemního 
plynu službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž 

prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské a.s. mohou vyřídit záležitosti související 
s odběrem zemního plynu bez návštěvy 
kontaktních míst v Praze 2 a 4. 

Mobilní kancelář poskytuje zejména 
následující služby:

- zahájení, převod a ukončení 
odběru zemního plynu

- změny smluvního vztahu 
(způsobu placení, zasílací adresy, 
jména atd.) 

- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury 

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy. 
Bližší informace na tel:. číslech 267175174 a 267175202, 
www.ppas.cz
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Elektrozařízení je elektrické nebo elektronické zařízení,
- jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo 

elektromagnetickém poli,
- které slouží k výrobě, přenosu a měření 

elektrického proudu nebo elektromagnetického 
pole,

- jež náleží do některé ze skupin uvedených 
v seznamu elektrozařízení a je určeno pro použití 
při napění nepřesahujícím 1000V pro střídavý a 
1500V pro stejnosměrný proud.

Elektroodpad je elektrozařízení, které se stalo odpadem, 
včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních 
dílů, které jsou v tomto okamžiku součástí zařízení. 
Elektrozařízení se stane odpadem ve chvíli, kdy bylo 
předáno oprávněné osobě ke zpracování, nebo v momentě, 
kdy před tímto předáním přestane obsahovat všechny 
základní komponenty.

Z důvodu zvýšení efektivity třídění drobných 
elektrozařízení v hlavním městě Praze se Magistrát hl. m. 
Prahy ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL 
s.r.o. a  svozovou společností Pražské služby a.s. rozhodl 
zavést na několika městských částech zkušební projekt 
„Rozmístění kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení“. 
Svozová společnost Pražské služby a.s. rozmístila po 
dohodě s odborem životního prostředí na několik předem 
vytipovaných stanovišť kontejnery určené ke sběru 
drobných elektrozařízení. Tyto kontejnery jsou navíc 
uvnitř vybaveny také malou nádobou určenou pro sběr 
baterií. 
Na území Kbel jsou umístěny nádoby na sběr drobných 
elektrozařízení u míst s tříděným odpadem:

Svijanská x Semilská 
Hornopočernická 
Martinická  990/9 

Zkušební projekt bude realizován po dobu 3 měsíců. 
Svoz kontejnerů určených ke sběru drobných 
elektrozařízení bude probíhat 1x měsíčně a bude jej 
provádět svozová společnost Pražské služby a.s.. Veškeré 
náklady týkající se pořízení kontejnerů, jejich svozu a 
zpracování vybraných elektrospotřebičů, hradí kolektivní 
systém ASEKOL s.r.o.

Občané mohou do těchto kontejnerů odložit baterie a 
drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, 
drobné počítačové vybavení, telefony, elektronické hračky, 
a nářadí a jiné drobné elektrozařízení. 

Do těchto červených kontejnerů naopak nepatří televizory, 
počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé 

domácí spotřebiče (např. lednice, pračky, myčky a podobně).

Díky stacionárním kontejnerům určeným pro sběr drobných 
elektrozařízení bylo v České republice doposud vysbíráno 

více než 100 tun drobných elektrozařízení. Podíl malých 
elektrospotřebičů na celkovém sběru elektrozařízení se 
zvýšil z 13 % v roce 2006 na 22,5 % v současnosti. 

ZKUŠEBNÍ PROJEKT SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ 
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Středisko Lékařské služby první pomoci se už tři měsíce nachází v přízemí 
hlavní budovy Polikliniky Prosek. Nové prostory prošly kompletní 
rekonstrukcí včetně vybavení ambulance, a tak se pacientům dostává 
důstojné místo pro poskytování nezbytné zdravotní péče. Pohotovost je 
zajišťována pouze pro dospělé ve všední dny  od 19 hodin do 6 hodin ráno 
, v sobotu a v neděli nepřetržitě.

Je roztoč patřící do čeledi klíšťatovití, 
který se živí sáním krve na savcích, 
plazech nebo ptácích. Mimo to jsou 
klíšťata přenašeči řady infekčních 
chorob. Mezi nejfrekventovanější 
z nich patří Lymská borelióza a 
klíšťová encefalitida.
Vyskytují se ve vlhkých lesích 
s bujným keřovým patrem, ale také na 
lesních okrajích a na vlhkých loukách.
Dospělá klíšťata se nejčastěji 
vyskytují v trávě na stoncích, kde 
uchycena za zadní nohy trpělivě čekají 
na procházejícího člověka nebo zvíře. 
Jakmile se člověk klíštěte dotkne, 
okamžitě se refl exivně přichytí 
a zakotví se pomocí ozubeného 
hypostomu v jeho kůži. Proces sání 
trvá jeden až dva týdny, klíště ale 
dokáže hladovět i déle než rok.
Klíšťata vyskytující se v ČR musí 
obvykle vystřídat tři hostitele, než 
se promění v dospělého jedince. 
Za příznivých okolností trvá vývoj 
klíštěte jeden až dva roky. Protože 
se během léta klíšťata „převlékají“ 
z jednoho vývojového stadia do 
druhého, nacházíme jich nejvíce 
přisátých během jara a na podzim.
Pokud se klíště přisaje, vylučuje do 
rány sliny obsahující protisrážlivé 
látky i látky působící místní 
znecitlivění. Právě sliny obvykle 
obsahují původce nákazy, proto délka 
přisátí zvyšuje pravděpodobnost 
nákazy. Na svém hostiteli vyhledává 
klíště teplá místa s měkkou kůží 
– nejčastěji krk a břicho, ale také 
nohy, ruce a hlava. V určitých 
oblastech promořenost klíšťat stoupá. 
Známá ohniska klíšťového zánětu 

mozku jsou v povodí Sázavy, Vltavy 
a Berounky, Křivoklátsko, Vranovská 
přehrada atd. Pracovníci hygienické 
služby mohou zájemce informovat o 
aktuálních ohniscích ve svém regionu.
Přisátí klíštěte můžeme zabránit i my 
sami. V době jejich nejvyšší aktivity 
bychom se měli vyhýbat místům 
s jejich největším výskytem. Také nás 
ochrání oděv dobře zakrývající nohy i 
ruce, který je světlé barvy, aby na něm 
byl zachycený hmyz dobře patrný. 
Oděv je také možné impregnovat 
repelentem. Po návratu z přírody by 
mělo být celé tělo prohlédnuto. 
Pokud na těle nalezneme přisáté klíště, 
nejprve ho zakápneme dezinfekčním 
roztokem. Po uplynutí 10 – 15 min 
ho lze odstranit viklavými pohyby 
pinzetou nebo smotkem vaty. Nikdy 
se ale klíštěte nedotýkejte rukou! 
Ránu po odstranění opět ošetřete 
dezinfekcí. Téměř stejný postup platí 
i pro odstranění klíšťat z domácích 
mazlíčků.
O přisátí klíštěte je vhodné učinit si 
záznam a v rozumné míře pozorovat 
svůj zdravotní stav. Objevení se 
velké zarudlé skvrny v místě 
přisátí klíštěte po zhojení je 
důvodem k návštěvě lékaře – velmi 
pravděpodobně se jedná o první 
příznak infekce lymskou boreliózou. 
Oproti tomu klíšťová encefalitida je 
virové onemocnění. Inkubační doba 
je 7 – 14 dní a probíhá ve dvou fázích. 
V první fázi probíhá onemocnění 
jako chřipka – objevuje se bolest 
hlavy, nevolnost, bolest kloubů 
a svalů. Poté příznaky odezní a 
nastupuje druhá fáze s již propuknutou 

infekcí.
Proti těmto infekčním     
onemocněním je 
možné se nechat 
očkovat. Obecně 
lze toto očkování 
doporučit komukoli 
a naléhavě všem, kteří v ohrožených 
regionech žijí. Proti klíšťové 
encefalitidě lze očkovat celoročně, 
i tak je ale doporučováno očkování 
v chladných měsících.
První dvě dávky vakcíny zajistí 
ochranu přetrvávající minimálně 12 
měsíců, což je dostatečné pro první 
sezónu klíšťat po očkování dvěma 
dávkami. Pro další setrvání ochrany 
je nutné dokončit schéma očkování 
podle doporučení výrobců. Cena 
jedné dávky vakcíny se pohybuje v 
rozmezí 400–500,- Kč v závislosti na 
typu a formě vakcíny, tj. zda je dětská 
nebo dospělá. K ceně za vakcinační 
dávku je třeba připočíst náklady 
na samotné provedení očkování a 
případné před-vakcinační vyšetření. 
Celková částka za očkování zpravidla 
nepřesáhne 700,- Kč. Nejedná se 
sice o laciné očkování, ale v každém 
případě je cena očkování zanedbatelná 
ve srovnání s cenou za léčbu a 
rekonvalescenci a dokonce možné 
ohrožení života, které tato infekční 
onemocnění mohou způsobit.

zdroj čerpání: Wikipedie, Obrazová 
encyklopedie zvířat 

Barbora Andělová 
referent OŽPD

KLÍŠTĚ OBECNÉ (IXODES RICINUS)

POHOTOVOST NA PROSEKU V NOVÉM
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Dne 19.6.2011 došlo 
k dopravní nehodě v ulici 
Toužimská před Starou 
hasičárnou. 
Nezjištěná bílá dodávka projela 
z křižovatky Bakovská – Toužimská 
na chodník mezi bezpečnostním 
zábradlím a lampou veřejného 
osvětlení. Vozidlo projelo živým 
plotem v celé jeho délce a narazilo do 
kontejneru na sklo. Byl zcela zničen 
živý plot, kontejner na sklo, kontejner 
na plasty a dále došlo k poškození 
zámkové dlažby. Řidič ihned po 
nehodě ujel. Nehoda byla nahlášena 
v 6.00 hod. a na místo se dostavila 
výjezdová skupina dopravní policie 
řešící dopravní nehody. Nehoda byla 
zdokumentována s konstatováním, 
že viník dopravní nehody je zatím 
neznámý. Kamera umístěná v ulici 
Bakovská nehodu nezaznamenala. 
Na záznamu z kamery v křižovatce 
Toužimská-Semilská je průběh 
nehody zaznamenán a byl předán PČR. 
Nehoda byla též zdokumentována 
pracovníky úřadu MČ Praha 19, 
panem tajemníkem Nyklesem, Lípou 
a Bílkem, kteří byli o poškození 
majetku úřadu informování v 10.00 
hod. a neprodleně se dostavili na 
místo. Po zjištění na PČR, že nehoda 
je zadokumentovaná, pracovníci 
fi rmy Prinsitt, která provádí údržbu 
zeleně ve Kbelích, prostor uklidili, 
poškozené keře vykopali a odvezli na 
skládku. Pokud někdo z občanů má 
poznatky, které by mohly přispět ke 
zjištění pachatele, prosím ozvěte se 
tajemníkovi úřadu JUDr. Nyklesovi. 

Vladimír Bílek, 
vedoucí odd. dopravy

DOPRAVNÍ NEHODA TOUŽIMSKÁ

Informace Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Projekt náhradní rodinné péče ADOPCE.COM - je projekt, který poskytuje informace zájemcům o osvojení či 
pěstounskou péči. Je realizován díky dlouhodobé podpoře Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti Nestlé Česko 
s.r.o. za odborného dohledu a pomoci Střediska náhradní rodinné péče. 
Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu www.
adopce.com 

Kučerová Jaroslava, Vedoucí OSVZ 

PROJEKT NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
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Rodačka ze Kbel. Po 
absolvování školy v roce 
1996 začala podnikat jako 
vizážistka a kosmetička. 
V Žižkovském salónu po boku dalších 
vizážistů a stylistů začala v této době 
získávat své první zkušenosti v oboru. 
V roce 1997 si otevřela svůj první 
salón, a to přímo ve Kbelích. Za celou 
tu dobu (salón ve Kbelích již funguje 
14 let) se postupně zdokonalovala a 
rozšiřovala své znalosti a dovednosti 
natolik, aby mohla svým zákaznicím 
či zákazníkům nabídnout co nejlepší 

a nejkvalifi kovanější služby. Prioritou 
paní Bělové je kvalita poskytovaných 
služeb. 
Nejraději používá kvalitní 
francouzskou kosmetiku Payot a 
Matis Paris, se kterou má jen ty 
nejlepší zkušenosti. Její klienti jsou 
téměř všech věkových kategorií. 
Součástí služeb je péče o celé tělo 
za použití již zmíněných kvalitních 
přípravků Payot.
 Od roku 1999 je paní Bělová členkou 

Asociace vizážistů a stylistů České 
republiky. Je držitelkou celé škály 
certifi kátů, pravidelně navštěvuje 
další školení, kde se seznamuje 
s novými trendy a výrobky.  Aktivně 

spolupracuje s klinikou Asklepion 
(známá klinika a současně institut 
estetické medicíny). 

Paní Sylvlia Bělová ochotně přispívá 
svými dovednostmi a nápady při 
kulturních akcích pro děti pořádaných 
MČ Praha 19.

Nabídka služeb salónu Sylvia:
KOSMETICKÉ SLUŽBY
ošetření francouzkou kosmetikou 
zn. PAYOT a MATIS Paris, 
depilace,barvení řas a obočí, líčení 
- denní, večerní, svatební, aplikace 
umělých řas, vizážistické služby, 
depilace

PÉČE O RUCE
manikúra - mokrá, suchá, modeláž 
nehtů (acryl, gel), zdobení nehtů, 
P-shine, parafínové zábaly, masáž 
rukou

PEDIKÚRA
základní ošetření mokrou metodou, 
koupel nohou, odstranění otlaků, 
mozolů, odstranění ztvrdlé kůže, 
úprava nehtů, masáž nohou, masáž 

chodidel, perliny, zábal, lakování

MASÁŽE
Ošetření pokožky těla za použití 
kosmetiky PAYOT.

Kontakt:
Sylvia Bělová

Železnobrodská 764
Zdravotní středisko (1 patro)

Praha 9 – Kbely
www.salonsylvia.cz

tel: 723 585 748, 286 856 363

Sylvia Bělová - vizážistka a kosmetička
KBELŠTÍ PODNIKATELÉ
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APS Produc  on s.r.o. je polygrafi cká 
společnost nabízející kompletní 
polygrafi cký servis od zpracování dat 
až po direct-mailing. 
Její základ tvoří tým zkušených odborníků, jejichž cílem 
je nabídnout zákazníkům nadstandardní servis. Rychlé 
reakce a zpracování zakázky za mimořádně nízké ceny 
jsou umožněné využitím zkušeností v 
organizační oblasti a optimálním využitím 
dostupných technologií. 
Výroba probíhá převážně ve vlastních 
výrobních provozech na zařízeních 
od renomovaných polygrafi ckých 
dodavatelů. 
Tiskárna APS si spokojené zákazníky 
získala nejen kvalitou tiskového parku, 
ale i rozsáhlou paletou služeb, které jsou 
poskytovány v rámci realizace zakázek. 
Cílem je rozšířit tiskovou produkci na 
dodávku komplexních polygrafi ckých 
služeb s kompletním agenturním servisem. 
Osobní přístup není pouhou marketingovou 
frází, ale především fi lozofi í a trvalou 
hodnotou při poskytování služeb. Svým 
klientům přiděluje APS technicky 
kvalifi kovaného osobního konzultanta, 
který se stává zákazníkovi partnerem pro 
tvorbu kalkulací, objednávek, vyřizování 
administrativních prací a především individuálních potřeb 
zákazníka. 
Zakázkám klientů věnuje APS maximální pozornost. 

Již zdrojová data jsou podrobena přísné kontrole 
se snahou eliminovat chyby, které by mohly ovlivnit 
výstupní kvalitu tiskového produktu. Maximální pečlivost 
věnovaná kontrole dat šetří nemalému množství zákazníků 

jejich čas i fi nanční náklady. 
Polygrafi e je nejen předmětem podnikání, ale i radostí 
a potěšením, které se promítá do výsledku práce 
zaměstnanců APS. 
Rozsahem služeb a vybaveností výrobního zázemí 
se společnost snaží docílit široké škály nabízených 
polygrafi ckých výrobků od nejběžnějších merkantilních 
tiskovin až po náročné atypické tiskové zakázky.

Pro svou klientelu běžně společnost APS Production 
s.r.o. dodává: 
letáky, prospekty, katalogy, manuály, hlavičkové a dopisní 
papíry, fi remní formuláře, výroční zprávy, tiskopisy, 
pozvánky, vizitky, pohlednice, obálky, bloky, kalendáře…
Větší objemy výroby pak připadají na výrobu časopisů 
a knižních publikací.

Jedním z  nejnovějších klientů tiskárny APS Production 
s.r.o. je Městská část Praha 19. Na základě vítězství ve 
výběrovém řízení je toto již druhé vydání časopisu Kbelák, 
které vzniklo v jejich produkci. 

Kontakty:
APS Production s.r.o.

Toužimská 943/24a
197 00 Praha 9 - Kbely

http://www.aps-production.cz

offi ce manager
Ivana Medová

gsm: 775 791 076
email: medova@aps-production.cz

KDO NÁM TISKNE KBELÁK
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Při archeologickém 
výzkumu prováděném 
v místě dnešního Obytného 
parku centrum Kbely byly 
odkryty nálezy z období 
pravěku v tak velkém 
rozsahu a rozmanitosti, 
který překvapil i samotné 
archeology.

Tyto nálezy vypovídají o významném 
postavení Kbel - této dosud 
málo známé části Prahy na mapě 
historického osídlení. Archeologové 
v r. 2007 pod vedením Mgr. 
Drahomíry Malykové prozkoumali 
plochu cca 900 m2, v místě bývalého 
hospodářského dvora a pivovaru.

Byly zde odkryty pozůstatky osídlení 
z období eneolitu (mladší doby 
kamenné), mladší a pozdní doby 
bronzové, mladší doby železné 
(laténské) a doby římské.

Na časové ose vývoje člověka si 
můžeme představit, jak důležitou 
roli mohlo hrát území dnešních Kbel 
v historii, když již z doby eneolitu 
(4300–2300 př. n. l.) zde byly 
nalezeny stopy po osídlení lidmi. 
Významnou roli při osídlení jistě 
hrálo prameniště Vinořského potoka, 
kde se nyní nachází rybník. 
V blízkosti dnešního rybníka se našly 
objekty z eneolitu a doby bronzové, 
nejen v 0,5 m mocné kulturní vrstvě, 
ale znatelně zasahovaly i do podloží. 
(obrázek č. 1: „Pohled na část 
zkoumané plochy s kulturní vrstvou a 
objekty z eneolitu, doby bronzové a 
laténské“)

Eneolit (z latinského aeneus – 
měděný), jinak také chalkolit (z 
řeckého chalkos – měděný, lithos 
– kámen) či česky doba měděná, 
je označení pro historické období 
v pravěku – závěrečnou fázi doby 
kamenné. Následuje po neolitu a 
předchází dobu bronzovou.

V eneolitu se začínají objevovat 
menší obytné stavby – chaty spíše 
čtvercového půdorysu (cca 6–8 x 3–4 
m). Snad se z toho dá usuzovat, že 
základní jednotkou komunity již nebyl 
celý rod (osidlující v neolitu dlouhý 
dům), ale podstatně menší jednotka 
(snad nukleární rodina). Sídliště jako 
celky jsou také oproti neolitu menší. 
Zlom je i v pohřbívání lidí, pohřební 
okrsek je jasně oddělen od sídliště 
(zatímco v neolitu se pohřbívalo často 
v sídlištních jámách). Objevují se i 
první bohaté hroby, ty snad dosvědčují 
sociální diferenciaci obyvatelstva.

K nejzajímavějším nálezům patří 
mimo jiné sídlištní jáma s lidskou 
lebkou, připsaná štítarské kultuře 
(z doby asi 1050–800 př. n. l.), dle 
nálezu velkého množství keramických 

zlomků. (Jedná se o mladší a 
pozdní dobu bronzovou.) (obr. č. 2: 
„Štítarská jáma obsahující množství 
keramických zlomků a zvířecí i lidské 

kosti“ a obr. 3: „Lidská lebka bez 
spodní čelisti ve štítarské jámě“)

Štítarská kultura (950/920 až 800 př. 
n. l.) je nazvána podle nálezu souboru 
keramiky z kostrového hrobu u Štítar, 
který umožnil lépe poznat další vývoj 
mladší doby bronzové do její závěrečné 
fáze. Zdá se, že největší rozdíl od 
předchozího vývoje spočívá ve větším 
rozdělení tehdejší společnosti, neboť v 
sídlištích se setkáváme s uspořádáním 
objektů do skupin menších dvorců. 
Vedle sloupových staveb také existuje 
řada dalších typů objektů obytného 
a užitného charakteru, jejichž část 
je zahloubena pod povrch. Změna 
nastala i v pohřbívání zemřelých, 
neboť žárový způsob pohřbívání se 
změnil na pohřby těl, vybavených 
zbraněmi a dalšími atributy 
náčelnické či bojovnické skupiny.

V jižní části plochy zkoumané 
archeology, kde se vlivem 
stavebních úprav hospodářského 
dvora kulturní vrstva nedochovala, 
byly zkoumány pozůstatky objektů 
z laténského období. Objevení 
laténských polozemnic zasahujících 
do sprašového podloží dokresluje 
dosavadní představu o struktuře a 
formě osídlení této oblasti v mladší 
době železné. (obr. 4: „Laténská 
polozemnice“)

Polozemnice se poprvé objevily v 
pozdní době kamenné (4.–3. tisíciletí 
př. n. l.) a přetrvaly v málo změněné 

KBELY BYLY OSÍDLENY JIŽ 4300 LET  PŘ.N.L.
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podobě až do raného středověku. 
Polozahloubené stavby měly obdélný 
nebo čtvercový půdorys, roubené 
nebo pletené stěny vymazávané 
hlínou a hliněnou udusanou 
podlahu. Nadzemní 
část byla budována 
z kůlů opletených 
proutím a jako střešní 
krytina se zpravidla 
uplatňoval rákos nebo 
slaměné došky. (obr. 
5: „Rekonstrukce 
obydlí doby laténské – 
polozemnice“)

V poměrně těsné 
blízkosti místní vodoteče 
byla nalezena výrazná 
kulturní vrstva z doby římské, která 
místy dosahovala mocnosti až 1,6 
m. Většina objektů nezasahovala do 
sprašového podloží. V této vrstvě 
bylo mimo jiné objeveno velké 
množství keramiky včetně zlomků 

pocházejících z římských provincií 
a pozůstatky několika pecí. (obr. 6: 
„Výzkum pece z doby římské“)
Jako doba římská se v české 
archeologii vymezuje období let 50 
nebo 30 př. n. l. až 350 nebo 380 n. 
l., kdy bylo území České republiky 
obýváno především germánskými 

kmeny. Počátek doby římské je určen 
odchodem keltského obyvatelstva a 
zároveň počátkem pronikání prvních 
germánských skupin. O konci doby 
římské se uvažuje někdy v 2. polovině 

4. století, kdy začaly etnické pohyby, 
které se charakterizují jako doba 
stěhování národů. 

Osady většinou stály na mírných 
svazích obrácených k jihu nebo 
jihovýchodu, obvykle v blízkosti 
vodního toku. Obytné objekty byly 
zahloubené (zemnice a polozemnice), 
pro většinu je typické šestiúhelníkové 
schéma rozmístění šesti kůlů, které 
podpíraly střechu.

Typickým germánským způsobem 
nakládání s mrtvými na českém 
území je žárový ritus (kremace). 
Hroby byly jak popelnicové, tak 
jámové. Důležitým archeologickým 
pramenem se staly milodary, které 
byly do hrobu přiloženy k spáleným 
ostatkům mrtvého (často samy prošly 
žárem hranice, a jsou proto nalézány 
v neúplném či zdeformovaném 
stavu). Mohlo se jednat o zbraně, 
bronzové nádoby, keramiku, spony, 
kovové součásti opasků.
(obr. 7: „Nádoby ze starší doby 
římské (1./2. století n. l.) – Pravěké 
dějiny Čech, Moravy a Slovenska, 
Národní muzeum v Praze“) 

Ivana Zámyslická,
Úřad MČ Praha 19

Vysvětlivky: 
Jáma kulturní, jáma sídlištní – archeologie 
– obecné označení pro dochované umělé 
zahloubení, které mělo původně různý 
hospodářský význam (přechovávání zrna, 
zdroj stavební hlíny, dílna aj.), druhotně 
sloužilo pro ukládání odpadků, zničených 
předmětů ap. Nejčetnější archeologické 
objekty. 

Časová osa vývoje člověk v období 
pravěku:
Pravěk 

 nejdelší období ve vývoji lidstva 
(přes 2 mil. let) 

 vytváření lidské společnosti 
Periodizace pravěku (vychází ze 
základního materiálu, který lidem sloužil pro 
výrobu nástrojů a zbraní):
I. doba kamenná (2,5 mil. let - 2 500 př. 
n. l.)
1) starší doba kamenná (paleolit)

1.1 nejstarší paleolit (2,5 mil let - 
600 000 př. n. l.)
1.2 starý paleolit (600 000 - 250 
000 př. n. l.)
1.3 střední paleolit (250 000 - 40 
000 př. n. l.)
1.4 mladší paleolit (40 000 - 10 
000 př. n. l.) - doba lovců mamutů; 
9 000 let už na předním východě 
je neolit; od této doby člověk 
dnešního typu

2) střední doba kamenná (mezolit)
2.1 mezolit (10 000 - 5 000 př. n. l.) - 6 000 
př. n. l. na předním východě chalkolit
3) mladší doba kamenná (neolit)
3.1 neolit (5 000 - 3 000 př. n. l) - ve střední 
Evropě 5 500 - 3 300 př. n. l.
4) pozdní doba kamenná (eneolit)
4.1 eneolit (chalkolit) (4 000 - 3 000 př. n. 
l.) - ve střední Evropě eneolit 4 300 - 2 300 
př. n. l.
II. doba bronzová

1) starší doba bronzová (2 300 - 1 
500 př. n. l.)
2) střední (1 500 - 1 300 př. n. l.)
3) mladší (1 300 - 900 př. n. l.)
4) pozdní (900 - 750 př. n. l.)

III. doba železná
1) starší (750 - 400 př. n. l.) 
(halštatské období)
2) mladší (400 - 0) (laténské 
období)

IV. doba římská
1) starší (0 - 200 n. l.)
2) mladší (200 - 400 n. l.) - ve 
střední Evropě 400 - 600 n. l. - 
stěhování národů

Zdroj: 
Archiv ARÚP, fotografi e, tisková zpráva 
z 22. 10. 2007, autor Mgr. Malyková
Foto – Národní muzeum v Praze
Wikipedie, otevřená encyklopedie

obr-7

obr-6

obr-5
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Velkolepá oslava Dne dětí v sobotu 4. 
června v parku ve Kbelích byla tentokrát 
v duchu nejstaršího období v dějinách 
lidstva, což je pravěk. Děti si pomocí 
různých úkolů a připravených pravěkých 
stanovišť, soutěží a činností mohly 
uvědomit, jak těžké bylo a je vytvořit 
si pravěké ozdoby a oděvy, ulovit 
mamuta, prakance či prarybu, naučily 
se například bubnovat různé signály 
nebo tančit s praženami „hulahop“, 
malovat různé motivy na všechny 
možné materiály, zdolávat překážky a 
mnoho dalších dovedností.  Vzhledem 
k tomu, že nám počasí přálo a mnoho 
dobrovolníků z řad Kbeláků a místních 
organizací pomohlo, vše proběhlo bez 
chybičky a stovkám dětí byly rozdány 
za všechny náročné pravěké disciplíny 
různé – velké i malé odměny.  Akce 
byla protkána písničkami, v průběhu 
odpoledne bylo připraveno moc 
zajímavé povídání pana Radka Černého 
o lesních zvířatech, myslivosti včetně 
praktických ukázek a přišla nám 
zazpívat i skupinka dětí s paní učitelkou 
ze ZŠ Kbely. Navečer, kdy přestalo 
neúprosně pálit slunce, se rozehráli 
kluci z kapely hrající samé staré oldies 
„pecky“ – The Fribbles, která celý tento 
krásný den zakončila a všichni jsme 
odešli s příjemným pocitem, že jsme 
opět zvládli společnými silami takto 
náročný den a potěšili tím nejednoho 
dětského i dospěláckého návštěvníka.
Tímto bychom rádi poděkovali za pomoc 
i za sponzorství této akce – společnosti 
PENAM a.s., BESIP, MC CoByDup, fi rmě Hero Czech, 
FC Spartaku Kbely, VOŠ Palestře, paní Andree Říhové, 
ZŠ Kbely, všem dalším zaměstnancům a dobrovolníkům. 

Za krásně vyrobeného obrovského mamuta patří zvláštní 
dík panu zastupiteli Jindřichu Petrnouškovi a panu truhláři 
Kalinovi. Těšíme se opět příště, posílejte své nápady, do 
jakého stylu by bylo prima připravit dětskou akci pro 
následující rok – mail. sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz .

PRAVĚKÝ DĚTSKÝ DEN 
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VE KBELSKÉM PARKU
Poprvé jsme zajistili ve spolupráci 
s Dopravními podniky Praha do našeho 
krásného parku promítání českých fi lmů 
přímo pod širým nebem v amfi teátru. 
Čtyři večery po sobě (od čtvrtka 17.6. 
do pondělí 20.6.) nám byly představeny 
fi lmy Román pro muže, František je 
děvkař, Tmavomodrý svět a poslední 
fi lm Odcházení. První dva večery byly 
velmi úspěšné a amfi teátr se zaplnil 
kinomilovníky, kteří příjemně strávili 
volné večery ve společnosti svých 
blízkých a nutno konstatovat, že i přes 
nevlídné, fučavé, pršavé a studené 
počasí až netypické pro letní dny, se 
několik odvážlivců našlo i na zbytek 
promítání v neděli a v pondělí. 
V rámci kinobusu proběhla v neděli 
19.6. již od rána další z nezvyklých, 
leč velmi nápaditých akcí – SNÍDANĚ 
V TRÁVĚ, o jejíž zajímavý program se 
postaralo sdružení PRIMA DEN. 
V 10 hodin se začalo hromadnou 
rozcvičkou v pyžamech, nechyběla ani 
vzpomínka a zkouška cvičení podle 
historických rozhlasových rozcviček, 
které si mnozí naprosto přesně vybavili 
z let minulých, následoval skok vysoký 
či hluboký přímo do přichystaných 
peřin, kotrmelce tatínků a maminek, 
zkouška   kolikpak se asi vejde dětí pod 
jednu peřinu, krmení svých nejbližších 
se zavázanýma očima, štafetový běh 
se snídaní. U kávičky se zákuskem 
bylo možno shlédnout připravenou 
snídaňovou pohádku A. Nezbedové. 
Celé rodiny na dekách s dobrotami a 
snídaní se zde i přes chladnější počasí 
zdržely v pyžamech, županech a 
různých dalších důmyslných róbách až 
do oběda.  Naštěstí nepršelo, tak jsme 
si dopoledne moc pěkně užili, drkotání 
zubů a zoubků jsme zahnali teplým 
čajem s perníkem a na tuto akci máme 
mnoho krásných vzpomínek.
Hned odpoledne navazoval další 
program tentokrát laděný do rytmů 
jazzu. Hned na 15 hodinu předvedli 
krásně naučené skladby malí velcí 
muzikanti ze ZUŠ Čakovice pod 
vedením paní učitelky Jany Kasanové, 
poté následovalo velmi zdařilé 

KINOBUS, SNÍDANĚ V TRÁVĚ A JAZZÍK 
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vystoupení profi  umělců jazz quarteta ČAKOláda, jazzové 

rytmy nebyly cizí ani paní Daně Pěnkavě Koklesové, 
která zazpívala v doprovodu pianisty nejznámější klasické 
jazzové písně a nakonec i přes obrovskou průtrž mračen a 
silný vítr vystoupila kapela mladých fešných muzikantů  
Masters-Wasters, ovšem publikum již dlouho nevydrželo 
tak silnou nepřízeň počasí a tak jsme celou akci ukončili o 
chvíli dříve. Všichni vystupující  opět však podali perfektní 
výkon, tak jen nutno konstatovat, že snad budeme mít 
příště lepší počasí.
Děkujeme dodatečně všem, kteří se podíleli na organizaci, 
pomáhali či se přišli namísto sezení u seriálů podívat a 
řádit spolu s námi. 
Fotogalerie na http://www.praha19.cz/fotogalerie/michal_
marel.html 

Šárka Egrtová, public relations
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K zápasu ve Španělsku odcestovali fotbaloví 
reprezentanti vládním letadlem ze kbelského letiště 
Nikoli běžným civilním speciálem jako obvykle, ale 
vládním letadlem, ve středu 23. března 2011 ve 14.30 
odcestovali čeští fotbalisté do Granady ke kvalifi kačnímu 
utkání s domácím Španělskem. Tato letadla však smí létat 
pouze z letiště ve Kbelích, proto tentokrát nestartovalo 
z Ruzyně. 
Do Kbel se vládní letoun s fotbalisty vrátil z Granady v 
sobotu 26. března, tedy den po utkání. 

Zdroj: iDNES.cz 

Dopravní nehoda v ulici Mladoboleslavská 
Dopravní nehoda se stala dne 6. května krátce po půl 
deváté ráno v ulici Mladoboleslavská, při níž nákladní 
vozidlo blokovalo pravý jízdní pruh.

SezNet
Nový golfový areál v Letňanech 
V prostoru letňanského letiště byl nedávno otevřen 
nový golfový areál. 
Tréninkové hřiště je vhodné jak pro začátečníky, 
tak pro pokročilé nebo rodiny s dětmi. Profesionální 
trenéři a cvičitelé golfové akademie pomohou všem 
zájemcům s výukou a seznámením se se „sportem 
gentlemanů“. Otevřeno je každý den od 9 do 19 hodin. 
Součástí golfového areálu je driving range o délce 300 
metrů, jehož součástí jsou krytá odpaliště, otevřená 
odpaliště, travnatá odpaliště, výuková místnost pro 
trenéry a cvičitele golfu; putting green o velikosti 2 
800 metrů čtverečních s 18 jamkami; chipping green 
s pískovými bunkery a okolním zvlněným terénem 
pro trénink krátké hry do 70 metrů; parkoviště pro 
vozidla návštěvníků a recepce s občerstvením a 
prodejem golfového zboží. Hru v golfovém areálu 
lze ideálně spojit s prohlídkou blízkého Leteckého 
muzea Kbely.

Zdroj: Metropol TV

Praha: Při čištění vozovky auto odtáhnou a vrátí 
zpět za 920 Kč
Městská rada dne 11. května 2011 projednala a 
schválila způsob, jakým budou zajištěny odtahy 
vozidel. Odtahovat se budou opět parkovaná auta, 
která překáží při čištění ulici. Auto vždy odtáhnou a 
vrátí po úklidu zpět. Už ho ale nebude evidovat jako 
odtah, ale takzvaný technický úkon, za který zaplatí 
majitel daného automobilu 920 korun.

Zdroj: Metropol TV
Bulovka se stane pražskou nemocnicí 
Magistrát hl.m. Prahy chce do půl roku připravit 

zákon, který mu umožní převést Fakultní nemocnici 
Na Bulovce pod správu města. Metropolitní 
nemocnicí by se mohla stát zhruba v polovině roku 
2012. Magistrát však požaduje bezúplatný převod. 
Stát se prý o Bulovku nestará.

Zdroj: Metropol TV

Pražský magistrát jedná s Michaelem 
Reynoldsem o stavbě unikátní budovy z odpadu v 
Praze. 
Tento slavný americký architekt se proslavil tvorbou 
staveb, které jsou vyrobeny zejména z plastových 
lahví, skleněného odpadu a pneumatik. Zatím není 
ani jasné, k čemu by budova postavená v Praze měla 
sloužit. Magistrát jedná o projektu, který by mohl stát 
v zoologické, či botanické zahradě v Troji na Praze 7. 
Reynoldsovy domy nejsou závislé na cizích 
energetických zdrojích. Mají vlastní zdroj vody, tepla 
i kanalizaci. Lze v něm pěstovat ovoce i zeleninu, 
přitom provozní náklady jsou téměř nulové.

Zdroj: Metropol TV

Pasažéři prošli ve Kbelích kontrolou radiace 
Pasažéři dvou českých vojenských speciálů, kteří 
přiletěli 17.března 2011 z Japonska postiženého 
zemětřesením do pražských Kbel, prošli kontrolou 
radiace. Na místě bylo 16 vojáků chemické brigády 
z Liberce, kteří provedli dozimetrickou kontrolu a v 
případě potřeby i deaktivaci. Specialisté vybudovali k 
případnému zákroku na letišti jednu dekontaminační 
soupravu.

Autor: ČTK

Antonov ztratil motor, procvičil zachránáře 
Havárii dopravního letadla An-26 B s dvaceti 
cestujícími na palubě zažilo 11. května dopoledne 
vojenské letiště v Praze-Kbelích. Naštěstí jen v rámci 
taktického cvičení. Do fi ngované záchranné akce se 
zapojili hasiči, záchranáři, policie i vrtulník. Cílem 
této akce bylo prověřit součinnost české armády, 
jednotek Ministerstva vnitra ČR, záchranky, vojenské 
policie, civilní policie a letištního personálu.

Zdroj: idnes.cz

Podivné individuum u popelnic 
Dne 29.května se po poledni vyskytovala podezřelá 
osoba ženského pohlaví u popelnic v ulici Ledečská. 
Chvílemi posedávala na křesílku postaveném u 
popelnic, chvílemi se pohupovala ve vlastním rytmu, 

RYCHLÉ ZPRÁVY
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upíjejíc z plastové lahve těžko identifi kovaný nápoj. 
V pozdních odpoledních hodinách byl spatřen 
policejní automobil zahýbající do již zmíněné ulice. 
Zda-li policejní hlídka zasáhla či nikoliv, jsme se 
bohužel již nedozvěděli. 

SezNet 
Oběšený muž v Satalicích 
19.dubna v ranních hodinách byl přivolán lékař 
do Satalic, kde bylo na polní cestě u trati nalezeno 
tělo oběšeného muže. Přivolaný lékař po ohledání 
těla zemřelého 40letého muže konstatoval úmrtí 
oběšením. 

Zdroj: zzshmp.cz 

Nad územím Kbel řádily hromy a blesky 
6. června (Od našich zvláštních zpravodajů)
Obyvatelé jednoho družstevního domu ve Kbelích 
blízko bývalého hotelu Erko, zažili dne 6.6. perné 
chvíle strachu a zděšení, když do jejich domu udeřilo. 
Ozvala se hrozná rána doprovázená v jednom 
okamžiku bleskem, při kterém se zachvěla střecha 
domu a následně celý dům, sklenice ve vitrýnkách 
poskakovaly, z elektrických zásuvek se ozýval 
příšerný praskot jako při ohňostroji, doprovázený 
létajícími plameny. 
Příčinou toho byla bouřka, která se prohnala nad 
územím Kbel v nebývalé síle a dle pamětníků prý 
nejhorší za posledních 40 let.
Škody nájemníků nebyly malé, v jednom bytě došlo 
ke zničení přehrávače DVD, Setoboxu a přenosného 
telefonu, asi o dvě patra níže byl zničen další Setobox. 
Jednomu z majitelu „odešla“ elektřina v celém bytě, 
takže museli být povoláni elektrikáři. Další škody 
byly na počítačích v ostatních bytech.

Jiný případ se udál v rodinném domku nedaleko 

centrálního parku. Manželé sedící v kuchyni, 
pozorujíc otevřenou chodbou přívaly deště, ohlušila 
rána jako z děla doprovázená bleskem, který vlítnul do 
koruny ořechu na jejich dvorku. Nepříjemný zápach 
spálené elektřiny doprovázely plameny a létající 
kusy kůry. Když posléze vyšli na dvorek, nevěřícně 
kroutili hlavou. Takřka polovina kmene byla oholena 
a plástve kůry se válely po dvorku. Též si povšimli 
holuba sedícího v koruně stromu, který se hrozivou 
událostí nenechal nijak rušit. Po zjištění, že mu nic 
nehrozí, zatáhnul krk a pokračoval v siestě.

Šílený jezdec v protisměru na R10 byl zadržen ve 
Kbelích a skončil na psychiatrii 
28. května ohrožoval třiatřicetiletý Švýcar pod 
vlivem drog desítky lidí rychlou jízdou v protisměru 
po silnici R10 mezi Turnovem a Prahou. První 
zmínka o autě jedoucím v protisměru byla z Turnova 
kolem půl jedenácté. Policie za ním hned vyslala 
hlídku. Pronásledovaný muž nakonec sjel v Praze na 
rozestavěnou silnici nad Černým mostem, po níž dojel 
až k oplocení areálu kbelského letiště. Tam vystoupil 
z auta, přeskočil plot a snažil se utéct. Policisté jej 
pronásledovali a v areálu letiště nakonec dopadli.
Při jízdě v protisměru způsobil asi pět dopravních 
nehod, při nichž havarovalo deset vozidel. Nikdo 
nebyl vážně zraněn.

Zdroj: novinky.cz

Armádní letoun přivezl z Afghánistánu ostatky 
zabitého vojáka 
Smuteční ceremoniál doprovázel v neděli 5. června 
odpoledne přílet armádního letounu s ostatky vojáka, 
který zahynul 31. května v afghánské provincii 
Vardak. Na letišti v Praze-Kbelích se uskutečnil 
s vojenskými poctami, za účasti ministra obrany 
Alexandra Vondry (ODS), náčelníka generálního 
štábu Vlastimila Picka a rodiny zesnulého. 

Zdroj: novinky.cz

ŠKWOR: Drsnej kraj 
Nové album populárních rockerů s bonusovým live DVD 
Novinka Drsnej kraj navazuje na předchozí úspěšná alba, 
kde nechybí ani zlaté desky za úspěšný prodej. 
Jako bonus je k albu nazvanému v mnoha ohledech 
příznačně Drsnej kraj připojeno DVD. Bude na něm 
záznam loňského koncertu formace v pražských Kbelích, 
rozhovory s muzikanty, dokument o natáčení alba a v 
neposlední řadě zajímavě zpracované záběry k písničkám 
Kámen a Sama z ledové plochy v pražské Tesla Areně. 

SezNet
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Vojáci pomáhají koni Převalského k 
návratu do volné přírody 

O návrat do volné přírody téměř vyhynulého koně 
Převalského se svým projektem Návrat divokých koní 
snaží Zoologická zahrada Praha. Pomocnou ruku vedení 
zahrady podala česká armáda. 
V úterý 14. června 2011 odstartoval v 15 hodin z pražské 

základny dopravního  letectva vzdušných sil Armády 
České republiky v pražských Kbelích letoun CASA C-295 
M, na jehož palubě byl nezvyklý náklad – tři klisny a 
jeden hřebec koně Převalského ve speciálních přepravních 
bednách s odborným doprovodem. 
„V novodobé historii armády je to určitě poprvé, co 
pomáháme ZOO Praha  realizovat přepravu koní do 
jejich domoviny,“ uvedl náčelník Generálního štábu AČR 
armádní generál Vlastimil Picek a pokračoval: „My jsme 
se tohoto pro nás nevšedního přepravního úkolu zhostili 
na výzvu vedení ZOO Praha a já nezastírám, že letouny 
CASA, ač mají technické problémy, věřím, že posádky 
tento úkol zvládnou dobře.“ 
Upozornil na skutečnost, že technické problémy 
španělských letounů ani  v nejmenším nesouvisejí s 
přepravním úkolem kbelských letců, kteří se vydali na cestu 
s koníky Převalského do Mongolska. Ředitel pražské ZOO 
Miroslav Bobek ocenil profesionalitu příslušníků kbelské 
letecké základny a pochvaloval si skvělou spolupráci. 
Kapitán letounu CASA C-295 M z 24. základny dopravního 
letectva AČR  v Praze - Kbelích kapitán Jiří Ulvr uvedl, 
že si museli při startu i přistání dát pozor na to, aby byl 
zachován komfort pro koníky, to znamená, že při startu 
museli dbát na pozvolné stoupání, aby si koně nesedli a 
stejně při přistání pozvolna klesat. 
„Pro naše koně Převalského začala cesta ke svobodě, k 
pobytu ve volné  přírodě, vlastně už několik měsíců před 
odletem do mongolské přírodní rezervace. Rozhodli jsme 
se uskutečnit projekt, o kterém se pracovníci naší ZOO 
během uplynulých dvaceti let neodvážili snad ani snít,“ 

řekl ředitel ZOO Praha. 
Před odletem ošetřovatelé umístili čtveřici do aklimatizační 
stanice v Dolním Dobřejově, v oblasti České Sibiře tím, 
že jim byla odebrána krev, dostali vitamíny a anestetika 
a jejich přepravní bedny byly vystříkány feromony, které 
měly nelekou cestu koním usnadnit. Tam si koně zvykali 
na větší prostory a učili se chodit do dvorů, kde byli včera 
dopoledne naloženi do beden.
V bednách putovala zvířata do Kbel, kde byla pod 
dohledem veterinářů naložena do letadla. Také po celou 
dobu letu, který byl naplánován s mezipřistáními v Kazani 
a Novosibirsku, byl u zvířat veterinář a kurátor chovu. 
Díky otvorům v bednách bylo možné koně během cesty 
krmit.
„Nejhorší úsek transportu čekal až v Mongolsku, kde koně 
absolvovali  300 km na nákladních autech po velmi těžko 
sjízdných komunikacích,“. 
„Přestože byla hodně dlouhá, byla nakonec v naprosté 
pohodě. Z mého pohledu - i když jsem se právě závěrečné 
fáze transportu nejvíce obával - nebyla rozhodně horší 
než dlouhý pobyt v letadle,“ komentoval z Mongolska 
transport ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav 
Bobek.
Na cestě číhalo na českou výpravu několik překážek a 
úskalí, v jednom místě dokonce podle Bobka museli přes 
řeku přetahovat auto s koňmi na lanech. Brod nakonec 
transport překonal bez problémů.
Do Mongolska přiletěl tříletý hřebec Matyáš narozený 

ve Slatiňanech, o rok starší klisna Lima též ze Slatiňan, 
Kordula narozená v roce 2006 v Praze a stejně stará klisna 
Cassovia z košické zoologické zahrady. Všichni čtyři jsou 
po náročné cestě v pořádku.
Na odlet pražských koní Převalského, kteří rozšíří chov 
v mongolských  stepích, se akreditovalo na 45 novinářů. 
I to svědčí o důležitosti projektu, který podpořila česká 
armáda. 

Zdroj: ČTK, zdl.army.cz

VOJÁCI POMÁHAJÍ KONI PŘEVALSKÉMU
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1. června došlo na křižovatce ulic Mladoboleslavská 
a Vrchlabská kolem páté hodiny ranní k havárii vody. 
Omezení dodávky vody se týkalo oblasti Kbel, Satalic, 
Vinoře a části Letňan a vzhledem k tomu, že na místě 
vyteklo hodně vody, plánovaný čas ukončení opravy 
havárie byl okolo třetí hodiny odpoledne. Všichni 
obyvatelé postižených částí měli na místě k dispozici 
pitnou vodu.

HAVÁRIE VODOVODU
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...poslední sovětský voják opustil 
československé území v pražských 
Kbelích? 
Před dvaceti lety, 21. června 1991, 
poslední transport se sovětskými 
vojáky a technikou opustil území 
Československa. Generálplukovník 
Eduard Vorobjov stojící na schůdcích 
letadla  zasalutoval. 
Sovětská armáda tak ukončila svůj 
třiadvacet let trvající „dočasný“ pobyt 
na území republiky.

Autor:  ČTK
...ve Kbelích je klimatologická 
stanice?
Na území hlavního města Prahy je 
poměrně hustá síť stanic sledujících 
pravidelně průběh počasí. V současné 
době zde pracuje šest základních 
klimatologických stanic, které měří 
třikrát denně všechny nejdůležitější 
meteorologické prvky. Stanice 
Ruzyně, Libuš a Kbely zpracovávají 
navíc každou hodinu zprávy o 
stavu počasí, které jsou součástí 
rozsáhlé mezinárodní výměny 
meteorologických dat sloužící 
převážně k předpovědi počasí. Tuto 
síť pak ještě doplňuje sedm stanic 
srážkoměrných, které měří jednou 
denně úhrny srážek a výšku sněhové 
pokrývky.

Zdroj: envis.praha-mesto.cz

...tank číslo 23 „projel“ přes 
Kbely?
Tank věnovala městu Praze 

prostřednictvím Rudé armády vláda 
SSSR. Památník byl na Štefánikově 
náměstí slavnostně odhalen 29. 
července 1945 za přítomnosti maršála 
Ivana Koněva, primátora Vacka a 
mnoha dalších činitelů. Tank číslo 
23 byl v 50. letech prohlášen národní 
kulturní památkou. 
Jako pomník byl však použit tank 
jiného typu (těžký pěchotní tank IS-
2m místo středního bitevního tanku 
T-34/85) označený 23 místo I-24. 
Podle legendy generál Leljušenko 
o ohořelém vraku původního tanku 
č. I-24 řekl: „Přece nebudeme 
Čechům dávat takové harampádí.“ 
Ofi ciální výklad však podporoval 
víru, že je vystaven původní tank, 
který jako první vjel do Prahy. Podle 
jedné z teorií, proč byl vystavený 
tank označen právě číslem 23, 
skutečný tank č. 23 vjel jako první na 
Staroměstské náměstí.
V dubnu 1991 ho výtvarník David 
Černý přetřel narůžovo, za což 
byl krátce stíhán, a po uvedení do 
původního stavu tank znovu přetřela 
narůžovo skupina poslanců. Od 
té doby je monument známý pod 
názvem Růžový tank. Následně přišel 
o status národní kulturní památky, 13. 
června 1991 byl z náměstí odstraněn, 
nějakou dobu byl vystaven ve 

Vojenském muzeu Kbely a nyní je 
vystaven ve Vojenském technickém 
muzeu v Lešanech. 

zdroj: Wikipedie

...budování pozorovací sítě pro 
letecké účely začalo v roce 1922 ?
Její body rozmisťované podél letových 
cest tvořily vybrané klimatologické 
stanice, vojenské stanice a hlídky 
telegrafních úřadů; pozorování se 
provádělo podle letového řádu nebo 
na objednávku. Pro letecké účely 
pozorovala počasí jen vojenská 
povětrnostní stanice ve Kbelích. Roku 
1924 na letišti Kbely byla zřízena 
první meteorologická služebna SÚM, 
tzv. vyhlášková kancelář. 

Uveřejněného v Meteorologických 
zprávách č. 2, ročník 56 (z roku 

2003), str. 57-62

...28. října 1923 byla slavnostně 
zahájena letecká doprava na 
letišti ve Kbelích ve směru Praha-
Bratislava ?
Na kbelském letišti se tehdy sešlo 
mnoho významných osobností - 
ministři, vysocí důstojníci, zástupci 
pošt a leteckých podniků, letecký 
důstojnický sbor a ke startu byly 
připraveny dva dvojplošníky Aero 
A-14, pro mimořádně nepříznivé 
počasí se však let do Bratislavy 
nemohl uskutečnit. Proto po otevření 
první linky ČSA ministrem veřejných 
prací Antonínem Srbou odstartovalo 
ve 12 hodin a 30 minut jedno z letadel 
jen k symbolickému letu, opsalo kruh 
a přistálo. První spojení mezi Prahou 
a Bratislavou bylo odloženo na druhý 
den, pokud by se počasí zlepšilo.
V pondělí 29. října 1923 se první let 
z Prahy do Bratislavy opravdu konal. 
Letadlo A -14 imatrikulované L- 
BARC (obr. 2, 3), pilotované tehdejším 
šéfpilotem ČSA, rotmistrem Karlem 
Brabencem, s jedním cestujícím na 
palubě, redaktorem Koenigem, s 
pytlem pošty o hmotností 760 g a 
balíkem pražských novin o hmotnosti 
15 kg vzlétlo z letiště ve Kbelích 
ve 12,35 h a v 14,55 h přistálo ve 
Vajnorech. Méně je známo, že v tutéž 
dobu se uskutečnil také let opačným 
směrem, který se strojem A-14 

VÍTE ŽE...
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imatrikulovaným L-BAR1 vykonal 
rotmistr Josef Cinibulk, s nímž jako 
cestující letěl redaktor Bežo. Z letiště 
ve Vajnorech letadlo odletělo v 12,30 
h, ve Kbelích přistálo v 16 hodin. Let, 
který se údajně celý konal za krásného 
počasí, byl označen jako první letecká 
pošta Bratislava – Praha.

SezNet

...zřejmě nejstarší větrná korouhev 
v Praze se nachází na střeše jedné z 
budov Klementina ?
Sloužila zdejší historické 
meteorologické stanici. Další větrná 
korouhev, prokazatelně od roku 1920 
sloužící meteorologické potřebě 
určení směru větru, je dodnes na 
společné věži vodárny a leteckého 
majáku na vojenském letišti ve 
Kbelích. 

...televizní fi lm Bankrotáři - 
odpočinková komedie o sebevrazích 
od scenáristy a režiséra Zdeňka 
Zelenky se natáčel v roce 2003 též 
ve Kbelích ?
Pro scény odletu hrdinů do Doveru 
posloužilo letiště Kbely s dobovým 
letadélkem zapůjčeným z Kolína. 

Zdroj: idnes.cz

...dravec jménem Dundee utekl 
svému spícímu majiteli ?
Dravec jménem Dundee utekl 21. 
srpna 2003 svému spícímu majiteli, 
skočil z balkónu prvního patra a vydal 
se na obchůzku ulicemi. 
Na aligátora upozornil strážníky po 
sedmé hodině ranní místní zámečník, 
za pár minut se na místo sjelo téměř 
10 mětských policistů, kteří zavolali 
odchytovou službu. Po příjezdu 
odborníků následovaly horké chvilky. 
Dundeeho totiž chystaný odchyt 
pěkně rozzuřil. Na ochranáře a 
strážníky začal cenit zuby a oháněl 
se dlouhým ocasem. Jeden ho musel 
chytit za ocas a druhý mu převázal 
tlamu. Po odchycení se plaz vezl do 
pražské zoologické zahrady. Během 
převozu se však o něj přihlásil jeho 
majitel. 
Podle evidence veterinární správy 
nežijí u pražských chovatelů žádní 
krokodýli ani aligátoři. Ročně se 

ale podaří najít dva až tři nelegálně 
chované kusy. Majiteli, kterému 
nenahlášené zvíře uteče, hrozí pokuta 

do 10 tisíc korun

SezNet
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SERVIS A PRODEJ
POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ

Radek Vaníček

603 425 706

KŘÍŽOVKA O CENY
Výhercem křížovky uveřejněné 

ve Kbeláku 33 se stává 
pan Hudeček Vladimír, který vyhrál 

hodnotné ceny od fi rmy 
Teamstore s.r.o.,  

Zenklova 433/25, Praha 8 - Libeň 
Sídlo společnosti: Teamstore s.r.o., 

Železnobrodská 45/15, 197 00 Praha 9 - Kbely.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASI
KBELY

Vrchlabská 1042/16a, Praha 97, PS 197 00

P O Z V Á N K A

Sbor dobrovolných hasi Kbely si vás dovoluje pozvat na oslavu
u p íležitosti 130. výro í svého založení, které se uskute ní

v sobotu 10. zá í 2011 ve Kbelích.

Program:
1) 9.00 – 9.30 – p ivítání všech pozvaných host a sbor
2) 09.30 – 10.30 pr vod hasi a host m stskou ástí
3) 11.00 – nám tové cvi ení pod záštitou starosty M stské ásti

Praha 19 pana Pavla Ž árského
4) 12.00 – slavnostní nástup a vyhodnocení cvi ení v prostoru za

starou hasi árnou
5) 12.00 – 14.00 p estávka na ob d
6) 12.30 – 17.30 výstava hasi ské techniky v ulici Vrchlabská
7) 14.30 – 17.30 – koncert dechové hudby u hasi ské zbrojnice,

prohlídka hasi ské zbrojnice
8) 18.00 – slavnostní sch ze SDH Kbely a jejich host
9) 20.00 – spole enský ve er s hudbou v sále Lidového domu

Za dobrovolné hasi e SDH Kbely

Josef Mikšovský
starosta

 

PRODEJNÍ DOBA POND LÍ, ST EDA  7.00 - 15.00 hod 
                                  ÚTERÝ, TVRTEK   7.00 - 17.00 hod  
                                  PÁTEK                        7.00 - 13.30 hod   

Prodej truhlá ských materiál , dve í a oken 
Formátování na po kání  

NABÍZÍME : 
• LAMINO DESKY 
• DTD, OSB, P EKLIŽKY,LA OVKY A DALŠÍ DESKOVÝ MATERIÁL 
• SPÁROVKY 
• LIŠTY, PRAHY, PLOTOVKY 
• HOBLOVANÝ PROGRAM 
• DVE E vnit ní lakované , lamino, CPL   
• OKNA EURO – skladem  i na zakázku 
• OKNA ZDVOJENÁ - doprodej 
• VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY CEMVIN 
• SLUŽBY – NÁ EZOVÉ PLÁNY, FORMÁTOVÁNÍ DESKOVÝCH   
                         MATERIÁL  , OLEPOVÁNÍ  HRAN, EZÁNÍ  
                         CEMVINU,VY EZÁVÁNÍ OTVOR , KOMPLETACE 
                         ZAKÁZEK 

D evoráj spol. s r.o.  
U Arborky 112 
190 15 Praha 9 – Satalice  

www. drevoraj.cz 
tel. 286 006 717 – 718, 602 215 050 
e-mail : drevoraj@cdz.cz 
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Vážení čtenáři, 
ráda bych vás seznámila s dalším 
technickým zdokonalením v čin-
nosti kbelské knihovny. 

Po značném úsilí při hledání co 
nejsnadnějšího přístupu ke spuš-
tění On-line katalogu kbelské 
knihovny byla v těchto dnech 
úspěšně nalezena cesta a i naši čte-
náři se nyní mohou bez komplikací 
podívat na své čtenářské konto pro-
střednictvím internetu i z domova.  
Odkaz na On-line katalog naleznete 
přímo na stránkách Úřadu MČ Kbely  
www.praha19.cz v sekci – knihovna.  
K nahlížení je nutno pouze znát číslo 
svého čtenářského průkazu, viz. čá-
rový kód na průkazce čtenáře a PIN 
(např. datum narození). Tento údaj je 
však nutno předem domluvit s kni-
hovnicí, která ho musí zadat do da-
tabáze čtenářů. Po uskutečnění toho-
to procesu již budete mít nepřetržitou 
možnost nahlížet do svého čtenářské-
ho účtu na přehled zapůjčených titu-
lů či rezervací, podívat se na stav za-
daných publikací, tzn, zda je např. 
hledaný titul v knihovně k dispozici 
nebo je právě vypůjčený.  Samozřej-

mostí je nahlížení a vyhledávání kon-
krétních titulů v celém knihovním ka-
talogu kbelské knihovny (vyhledává-
ní podle klíčového slova-autor, název, 
věcné téma apod.). Veškeré informa-
ce o rezervované knize, prodlouže-
ní či upomínce budou automaticky 
sdělovány prostřednictvím e-mailo-
vé pošty. Prosím, tedy tímto čtenáře, 
aby si ve vlastním zájmu v knihovně 
ověřili správnost své e-mailové adre-
sy a zadali do čtenářského konta svůj 
PIN, aby celý systém mohl co v nej-
kratší době dobře plnit svoji funkci. 
Jsem přesvědčena, že toto nové zkva-
litnění služeb bude mnohými čtenáři 
oceněno! 

Přeji všem co nejkrásnější průběh let-
ních prázdnin a hodně slunečných 
dní. 

Za knihovnu Kbely Iveta Novotná

KKK
Nejzajímavější knižní 
přírůstky: 
Květen-Červenec 2011
Pro dospělé:
Klíma I. – Moje šílené století I.-II.
Pavličová Š. – Sama doma
Mahler Z. – Nokturno
Collins J. – Miláček žen
Whitton H. – Anna Falcká-
Zamilovaná princezna a osamělý 
král
Hachfeldová-Tapukai Ch. – 
S láskou lvice
Harrod-Eagles C. – Padlí králové 
Dynastie Morlandů 32
Robertsová N. – Na růžích ustláno
Sypal J. – Psí život na sídlišti
Forsyth F. – Kobra
Miller A.D. – Sněženky
Halík T. – Noc zpovědníka
Smetannová P. – Příběhy 
z olivového ostrova aneb Když na 
Korfu kvetou mandloně
Bardová M. – Čtyřicítka – no a co?
Cimický J. – Psychotesty a desatera 
na každý den  
Pro děti:
Čornej P. – Historie českých zemí
Matthews R. – Velká kniha 
Dinosauři
První čtení s Aničkou a Honzíkem
Petiška E. – Anička a básnička
Čtvrtek V. – My tři a pes z Pětipes
Kainar J. – Zlatovláska
Edward a dechová kapela
Semelková J. – Rozmarýnek
Trešer B. – Ježci
Dášeňka–leporelo

otevírá ve školním roce 2011/2012 hudební zájmové kurzy v učebně LD Kbely, Toužimská 244
výuka hry na zobcovou fl étnu, výuka hry na klavír, výuka hry na kytaru
informace mohou zájemci získat v úseku školství a kultury ÚMČ Praha 19 tel. 775 590 386
      p. Vojtěch Tupý (tel.: 723 740 354) – kytara, pondělí
      pí. Marie Novotná (tel. 286 881 474) – klavír, úterý
      pí. Marta Pazderová (tel. 731 491 289) – klavír, středa
      pí. Monika Ulrichová (tel. 775 590 386) – klavír čtvrtek a zobcová fl étna pátek

        MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
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Informace o závěrečném koncertu žáků kurzů u příležitosti ukončení školního roku 2010/2011
Jak jsme již informovali v předchozím čísle Kbeláku, v úterý 14. června 2011 od 17,30 hod. se uskutečnil ve spolupráci 
Městské části Praha 19, ZŠ Albrechtická a LD Kbely závěrečný koncert žáků kurzů probíhajících v období školního 
roku v budovách LD Kbely a ZŠ Albrechtická. 

Samotnému programu koncertu předcházely tak jako 
každoročně celodenní přípravy technického zabezpečení od 
uspořádání vybavení na jevišti, instalace hudebního nástrojě 
a nezbytného ozvučení, v předsálí byla nainstalována 
krásná a nápaditá výstavka keramických výrobků dětí ZŠ 
Albrechtická. 
Až konečně nastala ta dětmi i rodiči očekávaná chvíle, 
přípravné práce byly včas skončeny, všichni zúčastnění 
byli na svých místech… a starosta MČ Praha 19, p. Pavel 
Žďárský, mohl svým krátkým úvodním slovem přikročit 
k zahájení koncertu. Poté bylo předáno slovo místostarostce 
MČ Praha 19, pí. Ivaně Šestákové, která dále pokračovala 
v moderování samotného koncertu. Ten pokračoval 
„klasickým“ programem dětí v rámci kurzů hry na klavír a 

zobcovou fl étnu. V průběhu koncertu si mohli posluchači vyslechnout repertoár od známých lidových písní počínaje přes 
skladby pokročilého rázu, např. Bětka Liberdová předvedla na klavír moc krásně Téma Hedviky z fi lmu Harry Potter, 
nebo Dan Kokles Dobytí ráje H. G. Heumanna, rovněž v klavírním provedení. Z klasiky mohli posluchači vyslechnout 
např. Baladu pro Adélku Paula de Seneville, se kterou si docela dobře poradila Klárka Zemanová. Děti hrající na fl étny 
letos volily hlavně jednodušší lidové písničky,  potlesk patří zejména naprostému začátečníkovi Ondrovi Zemanovi, 
který půjde teprve v září do školy a přesto našel odvahu před veřejností vystoupit. 

Děkujeme tímto všem dětem, které na koncert některou ze skladeb nacvičily a na veřejnosti vystoupily:
Bártová Petra Mihulková Anna Smith Sofi a 
Hortová Nikola Molinková Karin Ulrichová Romana 
Jíchová Veronika Nováková Anna Urbanová Denisa 
Kalous Kevin Nováková Bára Vohralíková Šárka
Knotková Magdalena Nováková Pavlína Zeman Ondřej
Kokles Daniel Pechrová Gabriela Zemanová Klára
Kříž David Pospíšilová Kristýna Žatecký Vojta
Liberdová Alžběta Shove Ellie Maria
Matěna Jakub Smith Isabela 

Máme velkou radost, že počet dětí hrajících na zobcovou 
fl étnu se podařilo rozšířit. Opět tak budeme moci v 
budoucnu nacvičovat vícehlasé skladby a písničky, 
které rádi předvedeme s dětmi na příštím koncertě v 
červnu 2012, na který vás všechny tímto předem zveme.   
Všichni posluchači včetně všech lektorek a pořadatelů 
se shodli na tom, že dětem se koncert letos moc povedl. 
Přejeme jim proto krásné prázdniny a těšíme se na 
setkání s nimi v novém školním roce.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se 
na pořádání tohoto koncertu podíleli, zvláště pak 
zastupitelům MČ Praha 19, kteří na pořádání kurzů 
každoročně pamatují při přidělování fi nančních 
prostředků. 

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury

Z NAŠÍ KULTURY…



 34

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 neko-
merční inzerce, je možné požádat o slevu až 50 %.

Uvádějte přesně své kontakty a fakturační úda-
je, 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

Prodám slunný byt 3+1 v 2p. os.vl. s balkonem a 
prostorným sklepem v ulici Studená P-9 Kbely. 
Plastová okna, parkety, vestavné skříně. 
Cena 2 750 000,- 
Kontakt 603 167 800

PRODÁM SLUNNÝ BYT 3+1

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

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,

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

Životní a úrazové pojištění
Spořitelní penzijní fond
Kontrola, přepracování starých smluv
Tel.: 723 713 669, 777 613 669, 
E-Mail: jindrich.vana@volny.cz

POJIŠTĚNÍ MAJETKU A OBČANŮ

obklady, dlažby, sádrokarton, malování 
Potančok Michal
kontakt: Tel.: 607 108 919    
email: mikipotancok@seznam.cz

PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE,

pozůstalosti, sklep či půdu levně. 
Tel.: 777 22 78 40

VYKLIDÍME VÁŠ BYT

Projekce a montáž kvalitních zabezpečovacích 
systémů, záruční a pozáruční servis do 24 hodin, 
montáž slaboproudých zařízení, drobné elektro 
práce. 
Miloslav Nevečeřal – MINE security
mobil: 602971196
e-mail: minesecurity@seznam.cz

PROJEKCE A MONTÁŽ
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