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Nyní jsme Vám blíž. Advokátní kancelář Profous Legal otevřela novou

pobočku v Praze 9 – Satalicích. Poskytujeme právní služby v oblasti

obchodního, občanského, rodinného a stavebního práva již 20 let.

JsmeVám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Zavolejte na telefonní číslo + 420 225 340 235, pište na info@profouslegal.com.

Adresa: Praha 9 – Satalice, Stratovská 132. Více informací na www.profouslegal.com.

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

..    Ocelové šperkyOcelové šperky

..  St íbro  -  zlato  St íbro  -  zlato

. .   Hodiny – hodinky  Hodiny – hodinky

..  D tské náušnice  D tské náušnice

Zlatnické opravy a zakázkyZlatnické opravy a zakázky
Vým na baterií do hodinekVým na baterií do hodinek
            Výkup zlata                         Výkup zlata             
 www.zlatnictvi-aa.cz www.zlatnictvi-aa.cz
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Starosta Městské části Praha 19   Pavel Žďárský 
vypisuje odměnu 10.000,- Kč  za informace vedoucí k dopadení pachatelů 

zrůdného vandalského činu na kbelském 
hřbitově. 

Ze soboty na neděli 1.-2. 10. 2011 došlo k 
bezprecedentnímu poničení sedmi náhrobků urnových 
hrobů na kbelském hřbitově. Případ vyšetřuje Policie 
ČR. Majitelé hrobů byli okamžitě kontaktováni. MČ 
Praha 19nejenže aktivně spolupracuje na vyšetřování, 

ale okamžitě zadala práce na zajištění kamerového 
monitorovacího systému spolu s dalšími 

bezpečnostními prvky.

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19
Kolaudační řízení na stavbu 1. etapy propojky 
Mladoboleslavská x Toužimská proběhne během října. 
Řízení provádí Hlavní město Praha, nabytí právní moci 
můžeme zřejmě očekávat v listopadu.  V této souvislosti 
chceme ošetřit vjezd těžké nákladní dopravy na tuto 
komunikaci směrem z Mladoboleslavské do Letňan 
tak, abychom ochránili letňanské občany od průjezdu 
kamiónů či případného „naštosování“ v ohybu křižovatky 
Toužimská x Beranových.
Průjezdem nákladních vozidel se Rada MČ Praha 19 i 
Bezpečnostní rada pravidelně zabývá. Městská policie 
provádí pravidelné bezpečnostní opatření a dohled 
za účelem udržení těžké nákladní dopravy pouze na 
mezinárodní komunikaci Mladoboleslavská.
Plynule probíhá stravování dětí základní školy v sále 
Lidového domu. Nejenže to představuje stanovení 
určitého harmonogramu docházky a dovážky, ale situace 
přináší i jisté kuriozity. Firma Sond Expres, provozující 
restauraci LD, nejenže ve své režii provádí kontinuální 
mytí nádobí, ale také se podílí na dopékání či ohřívání 
jídel od dovážející fi rmy Eurest. Zkrátka „hotovka“ není 
někdy úplnou hotovkou. Paní kuchařky se sice proměnily 
v „pouhé“ výdejnice, ale už se prý těší ve svém na možnost 
přídavků. Dovážkový systém totiž s přídavky nepočítá, 
porce jsou přesně spočítány a kuchařkám je tak líto, že 
nemohou operativně strávníkům přilepšit.
V rámci Prahy 9 proběhlo setkání s panem primátorem. 
Náš pan starosta informoval pana primátora o situaci 
ohledně tlaku VUSS a organizace LOM o přestěhování 
opravárenství válečných vrtulníků do prostor letiště Kbely 
v souvislosti s návrhem konceptu UP. Zamítavé stanovisko 
vyjádřila i MČ Praha 9 a obyvatelé zástavby ve Vysočanech 
(zejména Za Rokytkou), kteří jsou obtěžováni hlukem ze 
zalétávaných strojů. Následně pak zástupci městských 

částí Vinoře, Satalic, Kbel a Prahy 9 oslovili v tomto 
smyslu i ministra obrany. Dalším společným tématem 
probíraným na schůzce s primátorem byla složitá situace 
s citlivým řešením obchvatové komunikace přes park 
v Letňanech. Opět byla deklarována potřeba vzájemného 
sdílení a spolupráce dotčených Letňan, Čakovic a Kbel.
Rada byla informována, že občansko správní odbor za 
vydatné spolupráce s oddávajícími provedl za 1. pol. 2011 
celkem 182 svateb.
Ropid kladně reagoval na žádost MČ Praha 19 přidat 
další ranní spoj na železniční linku S3. Zároveň probíhají 
jednání o posílení spoje autobusu 302.
Rada souhlasila s pronájmem části pozemků – zatravněné 
plochy před přízemními byty v komplexu bytového domu 
Herlíkovická tak, aby je majitelé bytů mohli využívat 
jako malé předzahrádky. Zároveň stanovila pravidla 
jednotného a přírodního vzhledu případného oplocení.
18. července došlo k rozsáhlé havárii vody v mateřské 
školce Letců.  Odstraňování škod a opravy s ohledem na 
rozsah trvaly až do konce září. Hodnota škody vyšplhala 
na cca 1 mil. Kč. Vše je řešeno v rámci pojistné události.
MČ Praha 19 se opětovně v říjnu připojila k akci Běh 
naděje, který je charitativní akcí spojenou se sbírkou 
na léčbu onkologických nemocí. Bylo možno běžet, jít, 
jet na kole atp., a to tentokráte trasou okolo kbelského 
parku a lesoparku. Akce byla navíc spojena s dopravně 
bezpečnostním zábavným odpolednem pro děti. 
Bylo rozhodnuto o nutné opravě střešní krytiny a 
klempířských prvků ploché střechy zdravotního 
střediska v Bakovské ulici.
Rada nesouhlasila s návrhem zvýšení koefi cientu na daň 
z nemovitostí.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Dne 6. září 2011 Rada MČ 
Praha 19 svým souhlasem 
potvrdila svou účast na 
tomto projektu a Kbely 
se tak staly nejen členem 
prestižního klubu českých 
měst jako je Hradec Králové, 
Pardubice, Ostrava či právě 
Uherské Hradiště, ale první 
městskou částí v Praze, jíž 
toto bylo nabídnuto a která 
následně přistoupila. 

Dobré podmínky
MČ Praha 19 je rychle 
se rozvíjející městskou 
částí na severovýchodním 
okraji Prahy s ideálními 
podmínkami pro rozvoj 
cyklistické dopravy jak 
na svém území, tak i v 
návaznostech na okolní městské části a přilehlou krajinu 
středočeského Polabí.
Kbely již léta rozvoj cyklistické dopravy aktivně podporují 
a byly dokonce první městskou částí v Praze, která 
přijala svůj cyklogenerel. Dnes zdárně pokračují nejen 
v budování cyklotras a cyklostezek na svém území (jak 
ostatně potvrzuje i aktualizovaná a rozšířená koncepce z 
roku 2010), ale také poskytují okolním městským částem 
a dalším subjektům poradenství, o něž jsou často žádány.
Fakt, že v tomto trendu Kbely chtějí i nadále pokračovat, je 

na jedné straně potvrzen stanoviskem Rady MČ k rozvoji 
cyklodopravy, samotnými programy koaličních stran 
(MS ODS Kbely a SNK Kbely), a na straně druhé právě 
přijetím charty.

Přínosy a povinnosti
Přijetí charty znamená, že se Kbely ofi ciálně zavázaly 
k podpoře cyklodopravy a zapojily se do sítě tzv. 
cyklistických měst. To je také ofi ciální titul, který města 
smějí používat.
Signatáři získají přístup k informacím, vědomostem a 
poradenským službám ke zklidňování dopravy a možného 
získání prostředků na rozvoj cyklistické infrastruktury.
Signatáři se zavazují rovněž k několika základním úkolům 
v rozvoji cyklodopravy, které ale už nyní Kbely z velké 
části splňují a dále rozvíjejí, např. rozmístění cyklostojanů 
nebo odstranění rizikových míst. Podmínkou charty 
je jmenování politika, pod jehož záštitou zlepšování 
podmínek v městské části probíhá, a cyklokoordinátora 
z řad úředníků. Těmi se stali místostatosta Ing. Vladimír 
Olmr a referent odd. dopravy Radek Čermák.

Slavnostní podpis
Slavnostní podpis proběhl dne 7.9.2011 na radnici MČ 

KBELY CYKLISTICKÉ 

Městská část Praha 19 zaznamenala další úspěch v oblasti rozvoje 
cyklistické dopravy. Během jednání v letních měsících jí bylo 
nabídnuto přistoupení k tzv. Uherskohradišťské chartě na podporu 
cyklodopravy.  Připojila se jako první v Praze a středních Čechách.
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Praha 19 a vedle zástupce radnice 
místostarosty Ing. Vladimíra Olmra 
pověřeného podpisem za MČ 
Praha 19 a pana Radka Čermáka se 
jej za organizátory Charty zúčastnil 
její národní cyklokoordinátor Ing. 
Jaroslav Martínek zastupující 
Uherskohradišťskou chartu, ale 
také člen Komise Rady hl. m. 
Prahy pro cyklistickou dopravu 
Ing. Květoslav Syrový.

Ing. Mgr. Jan Lípa, MBA
vedoucí OŽPD ÚMČ Praha 19
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Ve středu 14. 9. 2011 se 
uskutečnila od 10 hodin 
dopoledne Olympiáda seniorů. 
Klání v sedmi disciplínách se konalo na hřišti SK Prosek 
v Lovosické ulici. Pořadatelství nultého ročníku se ujala 
MČ Praha 18 – Letňany a soutěžila čtyři mužstva, a to za 
MČ Praha 18, MČ Praha Čakovice, MČ Praha 9 a MČ Praha 
19. Naše kbelské mužstvo mělo již od počátku handicap, 
jelikož namísto patnáctičlenného mužstva, jsme měli 
pouze jedenáct dobrovolníků, a to se následně projevilo 
i v bodovém ohodnocení. Přesto jsme měli několik 
prvenství, nejprve nám patřilo zahájení, jelikož jsme měli 
nejstaršího účastníka ve věku 91 let, mohli 
jsme zapalovat olympijský oheň. Kbelské 
mužstvo dále zvítězilo v kopu na bránu a druzí 
jsme byli ve hře Petanque. Soutěže trvaly 
do 13. hodiny, pak následoval doprovodný 
program. Díky krásnému počasí a naší skvělé 
náladě mohu za všechny konstatovat, že to 
byl velmi krásný a vydařený den a všichni 
se již těší na příště. Členy našeho mužstva 
byli Antonie Beránková, Libuše Lipoldová, 
Věra Kuncová, Jaroslava Adámková, Hana 
Čechová, Ludmila Švárová, Zdeněk Kubský, 
Miroslav Kunc, Miloš Čech, Petr Adámek, 
Miroslav Šťastný. Všem si dovolím od srdce 
poděkovat za reprezentování naší městské 
části.

Ivana Šestáková

KBELY NA OLYMPIÁDĚ SENIORŮ
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V poslední době se po celé 
České republice stále častěji 
objevují případy, že se pod 
různou záminkou někdo 
snažil vnutit do cizího 
domu či bytu. Obzvláště 
pak dostáváme zprávy, že 
starší lidé s velkou mírou 
důvěřivosti bezproblémově 
vpustí k sobě domů naprosto 
cizí osobu. To je ale přesně 
ideální situace pro činnost 
různých nepoctivců. 

Tito lumpové (jemnější 
výraz pro takové osoby jsem 
opravdu ve svém slovníku 
nenalezl) svou činnost 
často skrývají pod legendu 
podomního prodeje či 
poskytování služeb. Modus operandi 
(způsob provedení – v tomto případě 
protiprávního jednání) těchto osob 
je většinou dle stejného scénáře: 
Přijedou dva až tři lidé, případně toho 
druhého, třetího zavolají po chvilce. 

Tvrdí, že mají jen bankovku v určité 
hodnotě, např. pětitisícovou a chtějí, 
abyste ji rozměnili, popř. jim vrátili 
do této částky. Vy odejdete pro peníze 
a proběhne transakce. Pak jeden z 

nich požádá o vodu, zda může jít 
na toaletu, umýt si ruce atd.. Zmizí 
vám na chvíli z dohledu. Po jejich 
vyprovození ven teprve zjistíte, že 
máte prohledaný pokoj, odcizené 
věci, cennosti i peníze.

Jenže ve Kbelích to lumpové tak 
snadné nemají. Již v nejednom 
případě byly na základě oznámení 
občanů operativně svolány věcně 

příslušné kontrolní orgány všech 
na Úřad městské části Praha 19 
napojených zákonných institucí, 
jako je např. živnostenský úřad či 
Městská policie hl. m. Prahy, aby do 
několika minut od oznámení občana 
ztotožnily a prověřily oprávnění 
podomního prodejce a vyloučily tak 
případné ohrožení kbelských občanů 
nezvanými podvodníky.

Podvodníkům ve Kbelích pšenka 
nepokvete, děláme vše proto, abychom 
stále byly nejlepším místem pro život, 
ale ani tak nezapomínejme na to, že 
i vlastním chováním lze předcházet 
páchání protiprávní činnosti, a že 
nejlepší prevencí je prostě opatrnost.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel

ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1

Praha 9 – Kbely, 197 04
Tel: 284 08 08 31

email: hrubcik.martin@kbely.
mepnet.cz

PODVODNÍKŮM VE KBELÍCH PŠENKA NEPOKVETE!

Kbelská radnice umí ochránit své občany proti podvodníkům 
skrývajícím se za legendu podomního prodeje prostřednictvím 
rychlých a operativních kontrol.

ilustrační foto

ilustrační foto
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Z ulic po celé republice se začínají ztrácet poklopy od 
kanálů, ani kbelským komunikacím se toto potenciálně 
velmi nebezpečné a bohužel opakované jednání nevyhnulo. 
Jak bylo v minulém čísle Kbeláku informováno, v průběhu 
května se podařilo poklopy nalézt a pachatele ztotožnit, ale 
srpen přinesl opět další odcizené kanalizační mříže.

Místa, kde byly tyto kanalizační poklopy odcizeny, jsou 
již opět díky dobré práci Odboru životního prostředí MČ 
Praha 19 řádně a bezpečně zakryta, přičemž průběžně 
dochází k výměně kovových krytů za kryty z jiných, 
nekovových, materiálů. 

Vše vychází totiž z okolností, že ceny kovů ve výkupu od 
jara míří raketově vzhůru a různí nenechavci to pochopili 
jako příležitost si přijít k několika stovkám přivýdělku. 
Jenže těchto pár stovek jim může přijít velmi draho, protože 
si zloději asi neuvědomují, že pokud by do nezajištěného 
otvoru někdo spadl či se zranil, tak by takové odcizení 
krytů kanalizace nebo šachet mohlo být posuzováno i 

jako trestný čin obecného ohrožení, který s sebou přináší 
mnohaletý trest odnětí svobody. 

Takové ohrožení svých občanů nemůže městská část Praha 
19 tolerovat. Orgány Policie ČR ve spolupráci s  MČ Praha 
19 záležitost ukradených poklopů velmi usilovně šetří. 
Bezpečí občanů je velkou prioritou, a proto budeme vděčni 
za jakoukoliv informaci, která nás přiblíží k dopadení 
viníků. V této věci se na nás kdykoliv obracejte na číslo 
284080831 nebo přímo na tísňovou linku Policie ČR 158. 
Možná tím někomu zachráníte život. 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel

ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1

Praha 9 – Kbely, 197 04
Tel: 284 08 08 31

email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

Krádež desítky poklopů se díky rychlé práci radnice obešla bez 
zranění. Nyní se hledají viníci. Pomozte je dopadnout, možná tím 
někomu zachráníte život. 

MÍSTA S UKRADENÝMI POKLOPY  JSOU OPĚT BEZPEČNÁ

Praktický lékař pro dospělé 
MUDr. Petr Bouzek 

oznamuje, že od 1.10.2011 
může registrovat klienty všech zdravotních 

pojišťoven.

Zároveň informuje o ordinačních hodinách 
ve Zdravotním středisku,  

budova v Bakovské ulici č.p. 999, 
takto:

Po, St, Pá:       7 – 8  odběry,  8 – 13 hod
Út, Čt, :           dopoledne pochůzky 
                        + Domovy seniorů
            13 – 18 dosud na objednání, 

tel. 602623265, 736611563
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Důvěřuj, ale prověřuj stále platí, 
aneb není adresa jako adresa

Už se Vám někdy stalo, že jste si objednali řemeslníka, 
opraváře, zedníka apod., sjednali zakázku, předali fi nanční 
zálohu na předpokládanou práci či případně materiál 
a potom jste ho již např. v případě reklamace nebo 
nedokončení zakázky již doslova „horkotěžko“ naháněli, 
resp. vůbec nesehnali, zakázka tak byla nedokončená 
a Vaše peníze byly tzv. v nenávratnu ?! V tom případě 
věnujte pozornost tomuto článku a informacím v něm 
uvedených. 

V poslední době se zdejší živnostenský odbor, resp. 
kontrolní oddělení setkává, a to velmi často, s následující 
problematikou. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání v platném znění, u podnikatelů-fyzických osob 
zná zjednodušeně tři adresy. Tyto adresy lze dohledat 
v živnostenském rejstříku, neboť se jedná o veřejně 
přístupné údaje. Jde o adresu místa podnikání, která 
nemusí být totožná s adresou bydliště, adresu bydliště a 
případně adresu provozovny podnikatele, přičemž zřízení 
provozovny není pro podnikatele zákonná povinnost. 

Co z toho vyplývá. Pokud je adresa místa podnikání 
odlišná od adresy bydliště, tak mimo jiné takové místo 
podnikání musí být ze zákona označeno jménem a 
příjmením podnikatele a jeho identifi kačním číslem. 
Označení provozovny zákonem stanovenými údaji, 
upravuje ustanovení § 17, odst.7, a 8, shora citovaného 
zákona,  a tato povinnost resp. vyžadované údaje bývají 
již u převážné části podnikatelů v obecné povědomosti 

přičemž, což naopak bývá velmi často opomíjeno, zákon 
ukládá oznámit zahájení nebo ukončení provozování 
živnosti v provozovně živnostenskému úřadu předem. 
Nyní se dostávám vlastně k meritu věci. Většina drobných 
řemeslníků, např. různých, opravářů, malířů, elektrikářů 
apod., provozovnu zřízenu nemá, což je pochopitelné. 
Věřím také tomu, že většina z nich je poctivých, slušných 
a seriozních. 

Nastávají ale případy, které se bouhužel množí, kdy 
v průběhu nebo po provedení zakázky je fakticky 
nemožné při vzniklých nedostatcích podnikatele 
jakkoliv kontaktovat. Jeden z těchto případů se pokusím 
anonymně, jinak mi to ani zákon neumožňuje, jako 
varující memento popsat, resp. rozebrat a upozornit na 
případná latentní rizika. Zákazníkem je sjednána zakázka, 
ústně,  nekonkrétně, a to na např. na opravu domu. Ústní 
dohoda je sice  obecně platným ujednáním, problém však 
je, že je totiž velice obtížně prokazatelná, přinejmenším 
např. s obchodními partnery, s nimiž třeba nemáte žádné 
zkušenosti. To za prvé. Otázkou vůbec je, zda osoba, 
která bude zakázku provádět, má příslušná živnostenská 
oprávnění, to za druhé. Jindy zakázka bývá konkrétní, 
ale je sjednána přes e-mail. I to je možné. Na co chci ale 
upozornit, to jsou právě shora uvedené a veřejně přístupné 
tři adresy. V připadě nejistoty, pochybnosti, nebo pokud 
s případným obchodním partnerem, což může být právě 
Vámi objednaný řemeslník apod., nemáte žádné zkušenosti, 
doporučuji každému si tyto adresy osobně ověřit, resp. 
ověřit si samotnou fyzickou existenci podnikatele na 
některé adrese. Čas, který této záležitosti věnujete, se 
Vám rozhodně vyplatí. Proč?! Stává se totiž, a je to 

následně i předmětem stížností nebo dotazů směřovaných 
na náš úřad, že „podnikatel“ a v těchto případech skutečně 
slovo podnikatel patří do uvozovek, vyinkasuje fi nanční 
zálohu, nejedná se o malé častky, např. 15.000,- Kč, 
práci neprovede, nebo ne ve sjednaném rozsahu, termínu 
a patřičné kvalitě, přičemž na následné telefonické 

Dů ěř j l ěř j ál l í řič ž ž k bý á l i č íj ák

DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ 

ilustrační foto

ilustrační foto
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urgence, případně elektronickou korespondenci nereaguje 
a vyinkasovanou zálohu nevrací. Oklamaný zákazník 
se poté obrátí na náš úřad, i když musím podotknout, 
že zákon nám ve věci nedává zas až tolik pravomocí, 
většinou je to spíše otázka občanskoprávního sporu. Vždy 
ale takovou stížnost považujeme za podnět k prošetření 
resp. k provedení kontroly dodržování živnostenského 
zákona a předpisů souvisejících. Může se  totiž jednat 
o neoprávněné podnikání atd., leckdy podnikatel své 
pochybení uzná a věc napraví. Co se ale množí a je takřka 
neřešitelné, je následující. Z naší strany je podnikateli 
zasláno předvolání k provedení příslušné kontroly současně 
s výčtem námi požadovaných dokladů a náležitostí. Podle 
ustanovení § 20, odst.1, zákona č.500/2004 Sb., správní 
řád v platném znění, je naší povinností písemnost ve 
věcech podnikání zaslat na adresu místa podnikání. Z té 
se písemnost-předvolání vrátí s poznámkou doručovatele: 
„na uvedené adrese neznámý“. To je již prvotní signál, že 
něco není v pořádku. Proto jako prioritu kladu důležitost 
si nejprve ověřit samotnou fyzickou existenci podnikatele 
na jakékoliv jeho volně přístupné adrese. Poté, pokud 
je adresa místa podnikání odlišná od bydliště, zasíláme 
písemnost ve věci na adresu bydliště. I z té se písemnost 
může resp. vrací jako nedoručená zpět, opět s poznámkou 
doručovatele: „na uvedené adrese neznámý“, nebo 
„odstěhoval se bez udání adresy“. Pokud podnikatel 
totiž provede změnu trvalého pobytu a tuto skutečnost 
živnostenskému úřadu nyní ani oznámit nemusí, neboť 
živnostenský úřad by se ji měl dozvědět z informačního 
systému evidence obyvatel, což ne vždy zatím bezchybně 
funguje, tak je v tomto případě i v živnostenském rejstříku 
uvedena tudíž i neplatná a zavádějící adresa. Pokud 
se písemnost jako nedoručená vrátí, tak pochopitelně 
následuje z naší strany ověření platnosti a správnosti a 
následuje oprava údajů v tomto rejstříku. Množí se ale 
případy, že uvedená adresa trvalého pobytu je sice platná, 
ale podnikatel se skutečně nebo fi ktivně odstěhoval, nebo 
žije někde jinde na nám neznámém místě. I toto zjištění by 
mělo být pro zákazníka alarmujícím signálem. Podnikatel 
může mít z různých důvodů dokonce i tzv. adresu úřední, 
adresu ohlašovny a podle mého soudu, bohužel, toto 
živnostenský zákon umožňuje a žádným způsobem zatím 
neřeší. Koho z vás i místních, by na první dojem napadlo, 
že adresa trvalého pobytu podnikatele pana XY, 190 17  
Praha-Vinoř, Bohdanečská č.p. 97 je adresou místního 
úřadu!? Tuto skutečnost běžný občan-zákazník, např. 
z druhého konce Prahy velmi těžko zjistí, resp. jej vůbec 
nenapadne se tímto zabývat, přičemž se nejedná jenom 
o Prahu, ale celou Českou republiku! Konec konců, tak 
tomu bylo i  v mnou popisovaném případě a zákazník byl 
opravdu z jiné městské části. Takováto osoba s úřední 
adresou je při vzniklých problémech většinou prakticky 
nedostižitelná.

Znovu tedy apeluji na zdravý selský rozum a rozvahu, 
staré české přísloví „dvakrát měř a jednou řež“. Ve 

vlastním zájmu je důležité  si osobně ověřit shora uvedené 
tři adresy podnikatele,  tj. bydliště, místa podnikání 

případně provozovny, ověřit si, zda se skutečně Vámi 
uvažovaný podnikatel fyzicky, na některé z nich 
vyskytuje. Je to nezbytné již jenom z toho důvodu, že 
s velkou pravděpodobností se lze vyhnout případnému, 
zdlouhavému a fi nančně nákladnému občanskoprávnímu 
sporu. 

Zdejší živnostenský odbor, resp. kontrolní oddělení je Vám 
v případě Vašich pochybností a nejasností plně k dispozici, 
může Vám pomoci a poskytnout příslušné zákonné 
informace, včetně i toho, zda k provedení Vámi uvažované 
zakázky vlastní podnikatel příslušné živnostenské 
oprávnění, i když samozřejmě nemůžeme garantovat jeho 
serioznost a kvalitu případně provedené práce. Věřím, 
že takováto osvěta nebo exkurze do problematiky, zase 
trochu vyjasní některé negativní aspekty a jevy, ke kterým 
bohužel dochází v živnostenském podnikání, a pomůže je 
výrazně omezit.

Otakar Matějček
 vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru

ilustrační foto
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KONTEJNERY BUDOU PŘISTAVENY VŽDY VE 14 HODIN 
A ODVEZENY NEJPOZDĚJI V 17 HODIN

Kontejnery jsou určeny pouze 
fyzickým osobám, které bydlí 
na území městské části Praha 19 - 
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)

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

Sběrné dvory na území Prahy
Odpady vznikající v domácnosti či při práci na zahradě vyjma směsného odpadu mohou občané bezplatně odkládat v 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 2011

ŘÍJEN
10.10. Hůlkova
17.10. Huntířovská x Mladoboleslavská       
24.10. Bakovská
31.10. Krnská x Slovačíkova

LISTOPAD
7.11. Železnobrodská x Pelnářova
14.11. Nymburská x Rovenská
21.11. Libichovská x Miletínská

PROSINEC
5.12. Dalešická x Svijanská
12.12. Dalovická x Mladoboleslavská
19.12. Nouzovské náměstí

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
7. listopadu 2011
5. prosince 2011
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určeném množství do sběrných dvorů, které pro tento účel 
zřídilo Hlavní město Praha. 
Zdarma mohou sběrné dvory využívat všichni občané s 
trvalým pobytem na území hlavního města, a to takto: 
Sběrné dvory hl. města Prahy mohou využít zdarma 
všichni občané s trvalým pobytem
na území hlavního města. 

Za úhradu mohou sběrné dvory využívat podnikatelé, 
fi rmy a osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na 
území hlavního města. Tato úhrada kryje náklady na další 
využití nebo odstranění odpadu. 
Ceník sběrných dvorů je k nahlédnutí na jednotlivých 
sběrných dvorech.

Nejbližší Sběrné dvory hl. m. Prahy

Sběrný dvůr hl. m. Prahy 
Voctářova, Praha 8 – Libeň, tel.: 266 007 299
provozovatel: IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a. s.
provozní doba:
po - pá 8.30 - 17.30 hod.
so 8.30 - 14.30 hod.

Sběrný dvůr hl. m. Prahy 
Pod Šancemi 444/1, Praha 9, tel.: 284 09 85 81
provozní doba:
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.)
so 8.30 - 15 hod.
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.)
so 8.30 - 15 hod.

Sběrný dvůr hl. m. Prahy 
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje, tel.: 272 700 952 , 777 
301 201

provozovatel: VS-EKOPRAG s.r.o.
provozní doba:
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.)
so 8.30 - 15 hod.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, tel.: 281 
924 959
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 
20 
provozní doba:
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.)
so 8.30 - 15 hod.

BIOODPAD 2011
PODZIMNÍ HARMONOGRAM SVOZU
bude přistaven kontejner od 13 do 16 hodin 

ŘÍJEN 
16.10.  Vrchlabská x Vágnerova
16.10.  Sojovická 
23.10.  Nymburská x Mladějovská
30.10.  Benecká x Hanušova
30.10.           Hůlkova

 LISTOPAD
  6.11.           Sovenická 
13.11.  Železnobrodská x Libichovská

Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které bydlí na území naší městské 
části – Praha 19 - Kbely. Podnikatelé mají povinnost ze zákona č. 185/2001 Sb. si zajistit 
odvoz odpadu vzniklého svou činností na vlastní náklady.
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Velice  povedené  a  důstojné  
oslavy  90. let  kbelského fotbalu
V jednom  z nejhezčích  dnů  letošního  léta  proběhly  v sobotu  
3. září  oslavy  důležitého  jubilea  kbelského  fotbalu - 90. 
let.  V areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Kbely oddílu 
AFK Spartak také pod názvem TEAMSTORE  ARÉNY  
probíhal  připravený program pro děti i dospělé, plno  
herních  atrakcí, soutěží  a  drobných překvapení. Stánky 
s klubovými či sportovními suvenýry doplňovaly slavnostní 
atmosféru.  V připraveném  programu  se  střídaly  akce  
ryze  sportovní  (zápasy  kbelské  mládeže v mistrovských  
zápasech)  s  ukázkami  dalších  aktivit - výcvik  psů, maséři 
či seskok parašutistů. Celé oslavy  vyvrcholily  utkáním  
staré  gardy  Kbel  s  výběrem  hvězd, který  přijel  opravdu 
ve  hvězdném  složení.  Stačí  jmenovat  hráče  výběru  
hvězd  Marka  Víta v bráně, Martin Vaniak, právě se loučící 
se svou aktivní  kariérou, bývalí  ,,sparťané‘‘ – František 
Straka, Jan Berger,Vladimír Táborský, Vratislav Lokvenc, 
Miroslav Baranek, Petr Vrabec, Martin Frýdek, Luděk 
Stracený, Josef Pešice, Jiří Jeslínek, ,,slávista‘‘ Petr Herda 
a známé  osobnosti  David Suchařípa, Dan Pouva, Marek 
Vít a trenér  Roman  Skamene. Domácí  stará  garda Kbel 
se  mohla  pyšnit  účastí  takových  osobností, jako např. 
Karel Vágner, hrající zde dorosteneckou ligu, druholigový 
Láďa Zálužanský, Eva Haniaková, bývalá kapitánka ženské 
reprezentace, hráči  Slavoje HOUSLICE – Leoš Noha a 
Jakub Kohák, ale hlavně spoustou  hráčů, kteří zde prožili 
své fotbalové životy a po letech  se velice rádi potkali - 
Michal Petráš, David Čejka, Petr Kubík, David Kácl, 
Miroslav Brabec, René Moravec, Petr Blahout, Jiří Linc, 
Jiří Pácha, Jiří Veselý, Oldřich Passler, Jiří Potůček, Jaroslav 
Sojka,Václav Turek, Dušan Kučera, Milan Bezkočka, 
Jarda Urban, Radim Povýšil,Tomáš Záruba  a samozřejmě 
i přihlížející Milan Šedivý, Mirek Pobuda, Karel Skuček, 
Jiří Kubeš, pánové  Klipec, Hausner a další. Trenérem této 
gardy byl p.Blahout starší. Samotného  zahájení utkání, 
po atraktivním seskoku parašutistů, se ujal sám starosta 
Kbel Pavel Žďárský, velký patriot kbelského sportu, který 
v kratičkém proslovu poděkoval  za odvedenou práci na 
zdejším areálu a hlavně pozdravil velice důležitou osobnost 
nedávné minulosti kbelského fotbalu pana Václava Sajfrta. 
Diváci se bavili fotbalovostí všech zúčastněných, a tak 
ani není důležitý konečný výsledek tohoto utkání  (výběr 
hvězd zvítězil  7 : 6 ), jako krása vlastního setkání všech 
na perfektně připraveném  zeleném  pažitu.  Po utkání 
spontánně probíhala „beseda o sportu“, začala k tomu hrát 
živá hudba, všichni se náramně bavili s přáním dalších 
takovým příjemných dní s kbelským fotbalem.  

Za fotbalový oddíl AFK Spartak
Tomáš Haniak                           

90 LET AFK SPARTAK KBELY
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Dne 10. září 2011 bylo právě 
130 let od  založení Sboru 
dobrovolných hasičů ve Kbelích. 
Na toto mimořádné výročí se oslavenci velice dobře 
připravili. Oslavy začaly již v 9.30 hodin dopoledne 
slavnostním průvodem obcí, spolu s dechovou 
hudbou Květinka. Tento průvod směřoval k pomníku 
obětí světových válek. mezi ne patřil i bývalý velitel  
Dobrovolných hasičů, pan Karel Černý. V 11 hodin  se 
rozezvučí siréna , ohlašující požární poplach. Během 
5-ti minut se v zatáčce objevují jako první kbelští hasiči.. 
Jedná se o vůz LIAZ , který doprovází TATRA 815. Požár 

který zasáhl bývalou budovu staré hasičárny ve 2. patře, 
plameny posílené větrem začínají ohrožovat prostory 2. 
patra. Hasiči vyskakují z auta a průzkumem zjišťují, že se 
jedná o rozsáhlý požár staré budovy, která  je zároveň silně 
zakouřená. Velitel zásahu Leoš Biskup staví velitelské 
stanoviště. Velice dobře  s velitelem spolupracuje současný 
starosta obce pan Pavel Žďárský, který komentuje  celou 
akci, protože se jedná o námětové cvičení. Kbelští hasiči 
zjišťují, že v obytném prostoru se nachází několik osob. 2 
osoby jsou lehce zraněné a proto velitel  zásahu přivolává 
vozidlo záchranné služby, které je připraveno okamžitě 

poskytnout první pomoc a  první 2 osoby lehce zraněné 
odváží do nejbližší nemocnice. Při průzkumu je zjištěno, že 
v horním prostoru se nachází  vážně zraněná osoba. Proto 
velitel zásahu přivolává profesionální jednotku HZS Praha 
s výškovou technikou. Během několika minut se dostaví 
na místo a provádí záchranu zraněné osoby z půdního 
prostoru, který byl silně zakouřen V rámci námětového 
cvičení se zapojují do akce ostatní hasičské sbory : Letňany, 
Podolánka, Dřevčice, Satalice, HZS Praha, ČD Praha, 
SDH Káraný. Velitel zásahu vydává jasný příkaz, vodu 
stav a ukončit hasební práce. Všechny jednotky okamžitě 
vědí, co mají dělat. Je konec námětového cvičení, čas balit. 
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Velitel zásahu vydává rozkaz seřadit své cisterny v úhledný 
řad, dále vydává rozkaz před vozidla dvojstup nastoupit 
a to proto, aby jim starosta městské části Praha Kbely, 
Pavel Žďárský, společně s velitelem  Leošem Biskupem 
poděkovali za perfektní provedení námětového cvičení a 
všem předali upomínkové vlaječky za provedené cvičení. 
V odpoledních hodinách vyhrávala před novou hasičárnou  
dechovka. Vzpomínku na historii pak zpříjemnili  
Dobrovolní hasiči z Dobročovic se svojí historickou 
parní stříkačkou. V ulici před hasičárnou byla vystavená 
současná i historická technika, kterou si občané mohli 
prohlédnout. Vrcholová scéna  byla u kbelského rybníka, 
kam přijel vůz Panter, který předvedl náš člen Sboru Jan 
Malovanik a ukázal s vozem své umění. Toto vozidlo 
zapůjčilo Letiště Praha Ruzyně. V odpoledních hodinách, 

kolem 18. hodiny se konala  slavnostní mimořádná schůze 
k 130. výročí. Celou schůzi vedl  Josef Mikšovský, 
současný starosta SDH, který přečetl  historickou činnost 
za 130 let, zhodnotil činnost svých členů a provedl 
hodnocení. Na závěr starosta  místního úřadu pan Pavel 
Žďárský poděkoval všem zúčastněným hasičským sborům, 
velice kladně hodnotil činnost kbelského sboru., a proto 
předal zlatou medaili 1. stupně Sboru dobrovolných hasičů 
Kbely.  Za dlouholetou činnost , za skvělé výkony,  účast 
na povodních předal starosta MČ Pavel Žďárský překrásný 
ručně vyšívaný prapor, který převzali zástupci SDH Kbely 
Leoš Biskup a Josef Mikšovský. Další poděkování ocenil 
starosta  Sdružení Čech, Moravy a Slezka, pan Jindřich  
Reisner, který předal kbelským hasičům Městský prapor. 
Další kdo ocenil činnost a dobou spolupráci, byl  předseda 
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pozemního hokeje Kbely, pan Jiří Kačmařík. Malou 
pozorností přispěli i  hasiči z Hříměždic, kteří darovali ke 
130. výročí zlatou plaketu. 
Závěrem bych chtěl poděkovat hlavně Městské části Praha 
19  v čele se svým starostou panem Pavlem Žďárským, 
kteří nám hodně pomohli, pomáhají a ocenili naší činnost. 
Chtěl bych poděkovat i městské polici, která při námětovém 
cvičení s námi vzorně spolupracovala, Městskému 
sdružení hasičů Praha a všem dobrovolným hasičům, kteří 
se zúčastnili oslav 130. výročí.  

Jménem Dobrovolných hasičů Kbely , starosta Josef 
Mikšovský
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První ročník soutěže Železný hasič 
junior proběhl symbolicky 11.září 
2011 a hned první ročník ukázal,  
že název železný nese oprávněně. 
Spoluautor soutěže Železný hasič (Iron Fireman) Jiří Vítek 
připravil pro soutěžící ve věku 12-15 let náročnou trať, 
kterou nedokončilo několik soutěžících.

V unikátních prostorách v Braníku, v areálu Kroužky na 
Vltavě (www.krouzkynavltave.cz), se na start připravilo 
12 fi nalistů a fi nalistek z řad jednotek dobrovolných 
hasičů. Po zdolání 10 metrové lanové věže, přenášení 
hasících přístrojů a zdolání lanové lávky se „lámal chleba“ 
na lezecké stěně, která byla po vyčerpávajícím běhu z 
předešlých disciplín jednoznačně nejnáročnějším oříškem.

Více jak 400 diváků a návštěvníků areálu bouřlivě 
povzbuzovalo soutěžící do posledních metrů a atmosféra 
při skvělém počasí hnala závodníky za časy, které se dají 
již teď nazvat rekordní.

Součástí programu byla ukázka techniky SDH Radotín       

a prezentace produktů pojišťovny Ministerstva vnitra.

Vítězem v kategorii kluci a první cenu poukaz 
na pobyt hotelu Bára v hodnotě 3000 Kč získal 
Jan Horáček SDH Praha Kbely v kategorii děvčat 
zvítězila Alena Kurajdová SDH Říčany.

ŽELEZNÝ HASIČ JUNIOR
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KBELSKÉ POSVÍCENÍ

Již tradičně v období oslavy 
svátku sv. Ludmily proběhlo 
ve Kbelích posvícení. 

Opět bylo na co se dívat a také čím posilnit svoje tělo. 
Děti a mládež si užívali především všech zábavních 
atrakcí, kolotočů a stánků s pamlsky, dospělí zase 
ocenili ochutnávku čerstvého burčáku a především 
domácí zabijačky. To vše bylo doprovázeno kulturním 
programem, ve kterém vystoupily nejen mažoretky z TJ 
Sokol Vysočany, taneční škola pí. Dluhošové, ale hlavně 
všechny přítomné potěšil se svými lidovými písničkami 
harmonikář p.Wichterle. Provázením celého odpoledne se 
ujaly osvědčené moderátorky ze sdružení Prima den. K 
vidění bylo nejenom značné množství stánků se širokou 
nabídkou zboží, ale i tvořivé dílničky pro děti, které 
připravilo kbelské mateřské centrum Cobydup. Úchvatnou 
podívanou se stala i ukázka letecké akrobacie. Sluníčko 
nám dotvářelo úžasnou atmosféru celého svátečního 
dne. Slavnostní tečkou se ve večerních hodinách stal 
impozantní ohňostroj, sponzorovaný fi rmou Janeček. Již 
nyní se všichni těšíme na příští rok!!!
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Ve Kbelích jsme doma 
Máte dítě nebo dokonce více 
potomků a přistěhovali jste se 
v nedávné době k nám do 
Městské části Praha 19 - Kbely? 
Nebo jste rodiči - kbeláky, 
kteří přemýšlí, jak svým dětem 
smysluplně naplnit čas, jak 
jim umožnit vyžití a kontakt s 
vrstevníky, jak s nimi strávit 
čas naplněný novými zážitky 
a zkušenostmi, nebo sobě 
zajistit pár hodin zaslouženého 
odpočinku od těch našich 
zlatíček, abychom se jim zase 
mohli plně a šťastně věnovat?
Máme pro Vás báječnou zprávu: Kbely jsou skvělým 
místem pro život! Je tady spousta dětských hřišť, krásný 
park a také spousta institucí a organizací, které se věnují 
dětem ve volném čase. 
Na základě vlastní zkušenosti však víme, že někdy není 
jednoduché rychle najít požadované informace o těchto 
možnostech a aktivitách pro děti. Proto vznikl projekt 
„Ve Kbelích jsme doma!“, zpracovávaný Kulturním a 

rodinným centrem CoByDup 
o.s. ve spolupráci s ÚMČ 
Prahy 19, jmenovitě s panem 
Marelem, a za podpory MPSV 
ČR. Jeho hlavním cílem je 
nám, rodičům, poskytnout 
všechny důležité informace a 
poznatky o Kbelích, detailně, 
souhrnně a přehledně, a to 
právě z hlediska potřeb rodin s 
malými dětmi. 
V ruce právě držíte první část z těchto zajímavých 
informací! V tomto a příštím, tedy prosincovém čísle 
časopisu Kbelák, najdete podrobnosti o organizacích, 
které se věnují volnočasovým aktivitám dětí ve Kbelích, 
včetně detailních podrobností o aktuálně otevřených 
kroužcích pro děti.
Další důležitou součástí projektu „Ve Kbelích jsme doma!“ 
je organizování volných heren a pravidelných herniček 
s programem v KRC CoByDup a dále pořádání nebo 
spolupořádání různých akcí, setkání, besed, seminářů a 
přednášek, na kterých mají rodiče možnost se vzájemně 
setkávat a sdílet společně radosti a strasti, jenž s sebou 
rodičovství přináší.
Závěrečným krokem, a dle našeho názoru velice 
přínosným a nadčasovým vrcholem projektu, bude vydání 
ucelené brožury “Rozcestník po Kbelích pro rodiče”, 
která bude přílohou příštího, tj. prosincového čísla 
Kbeláku. Brožurka je určená pro rodiče k rychlé orientaci 
v možnostech volnočasových aktivit dětí ve Kbelích. 
Bude mít příjemnou velikost A5 vhodnou k archivaci a 
bude obsahovat přehled níže uvedených organizací včetně 
kontaktů a nabídky pro děti:

Kbelák č. 35 (10.10.2011): Do Kbeláku č. 36 (10.12.2011) jsme oslovili:
1. A.F.K. Spartak Kbely
2. Dětský klub Sluníčko
3. Hudební kurzy pořádané MČ Praha 19 
4. KRC CoByDup
5. LK Cestička
6. Občanské sdružení Prima den
7. T.J. SOKOL Kbely
8. Vodní skaut S.S.V. Kbely 
              a Pěší skaut S.S.V. Satalice
9. ZŠ Albrechtická

1. Junák Kbely 
2. Klokánek Kbely
3. Místní knihovna Kbely
4. Model Klub Kbely
5. MŠ Albrechtická
6. MŠ Letců
7. Římskokatolická kvazifarnost 
              u kostela sv. Alžběty Praha-Kbely
8. SDH Kbely 
9. Spastic sport Praha o.s.
10. TŠ Hit
11. VOŠ Palestra

Přejeme Vám i Vašim dětem nádherný nový školní rok a podzim naplněný spoustou příjemných zážitků a aktivit, ke 
kterým, věříme, přispěje právě projekt “Ve Kbelích jsme doma”. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
Za KRC CoByDup o.s. Ing. Irena Šlajerová, Ph.D.
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Klub vznikl v roce 1921 a letos oslavil 90 let své existence. Mezi největší úspěchy můžeme zařadit účast Spartaku Kbely 
ve 2. lize (1960). Kromě dvou mužských týmů (muži „A“ - 1.A třída skupina A a muži „B“ – II. třída skupina B) jsou      
v současné době v klubu Spartaku Kbely přihlášeny i tři  mládežnické týmy: 
Starší přípravka - Mladší přípravka - Předpřípravka
Tréninky všech mládežnických týmů probíhají vždy v pondělí a středu 16,30-18,00 hod na hřišti Spartaku Kbely.
V zimní sezoně se přesouvají do tělocvičny. Noví zájemci se mohou přihlásit u trenérů před tréninkem.

Starší přípravka
Trenéři:
Haniaková Eva 602 964 768 haniakova@seznam.cz
Haniak Martin 605 291 244 SpartakKbely2000@seznam.cz
Vedoucí družstva:
Šmiták David 724 414 086 SpartakKbely2000@seznam.cz

Hráči: ročníky narození 2001, 2002
Více informací: www.spartakkbely2000.websnadno.cz
V týmu máme hráče nejenom ze Kbel, ale také z blízkého i vzdálenějšího 
okolí – Letňan, Vinoře, Proseka, ale i z Letné nebo Brázdimě. Snažíme se podávat co nejlepší výkony, i když se nám to, 
ne vždy daří. Ale fotbal máme moc rádi. Přijímáme šikovné chlapce se zájmem o fotbal a dobrý kolektiv. 

Mladší přípravka (Lvíčata)
Trenéři:
Odvárka Michal 607 700 004 michal.odvarka@seznam.cz
Čechtický Jan 775 227 270 soundocan@me.com
Vedoucí družstva:
Strnadová Lucie 731 587 898 lucie.strnad@centrum.cz

Hráči: ročníky narození 2003, 2004
Více informací: www.lvicata.websnadno.cz
V prvním roce jsme se účastnili soutěže „MINISTAR“, kde naši kluci 
vybojovali konečné dělené 3.-4. místo. V loňské sezoně se již účastnili pražského přeboru, kde po celoročních bojích 
a ve veliké konkurenci obsadili výborné 3. místo. V našem týmu funguje i rodičovský „fanclub“, což je pro děti i 
fungování klubu velice důležité. Rádi uvítáme do našich řad nové bojovníky.

Předpřípravka (Dráčata)
Trenéři:
Calda Jiří 603 249 998 calak@seznam.cz 
Vaněk Jaroslav 777 020 770 jardavanek@seznam.cz

Hráči: ročníky narození 2005, 2006
Více informací: www.dracatakbely.websnadno.cz
Tým v loňském roce přebral po Lvíčatech účast v soutěži „MINISTAR“, 
kde suverénně vyhrál svoji skupinu. V závěrečném turnaji (byť byl 
jeden z favoritů) neměl potřebné štěstí. I v této sezoně jsme do soutěže 
„MINISTAR“ přihlášeni. Náš fotbalový potěr se učí základy fotbalového myšlení, ale hlavně chování v kolektivu a hry 
fair play. Rád mezi sebou uvítá nové zájemce o odhalování tajů fotbalu. 

A.F.K. Spartak Kbely
Železnobrodská 961/4a

197 00  Praha 9 – Kbely
email: kbelyfotbal@seznam.cz  web: www.kbelyfotbal.wz.cz

A.F.K Spartak Kbely

Fotbalový klub A.F.K. Spartak Kbely má dlouholetou tradici. 
V mládežnických týmech sportují děti již od pěti let. 
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Dětský klub Sluníčko ve Kbelích funguje už od roku 2005. 
Máme jednu třídu a tudíž i věkově smíšený kolektiv, což 
má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že se mladší 
snaží dohnat v učení ty starší což je pro ně velkou 
motivací k učení. Nevýhodu je tak trochu náročnější 
práce vychovatelek. Kdy je zapotřebí vymyslet dvojí 
program jak pro mladší tak i pro starší děti tak, aby se děti 
rozvíjely dle potřeb daného věkového období. Jelikož se 
u nás většinou teprve děti seznamují  s kolektivem a je to 
jejich kolikrát první pobyt bez rodičů, snažíme se spíše  o 
rodinný a individuální přístup k dětem. Naše školička se 
nachází v prostorách místního kostela ve Vrchlabské ulici, 
Praha 9-Kbely. 
Náš kolektiv se snaží o profesionální přístup a neustálé 
vzdělávání tak, aby děti u nás dostávaly co nejlepší péči.
Během roku i naše školička funguje podle námi 
vypracovaného ŠVP, který je k náhlédnutí na našich 
stránkách.

CÍLE:                                                                   
 1.Příprava dětí na kolektiv.
2.Osamostatňování.
3.Rodinný a individuální přístup. 
4.Sociální dovednosti.
5.Spolupráce s rodiči.
6.Volný čas pro svobodný rozvoj dětí.
7.Podpora zdraví.

Další činnost.
Do naší činnosti, ale také zahrnujeme ochutnávku z 
různých aktivit a alternativních přístupů, což zahrnuje i 
cízí jazyk či zážitkové učení.
Pro děti i zveme divadélko či pořádáme výlety.

Náš dětský klub se nejen podílí na akcích pro děti 
pořádaných Kulturním a rodinným centrem CobyDup a 
nebo městskou částí Praha 19 , ale i rovněž pořádá vlastní 
akce  pro veřejnost.(drakiáda, mikulášská apod.)
Po skončení školičky zde probíhají různé kroužky, rovněž 
podrobnosti najdete na našich stránkách.

Dětský klub Sluníčko
Vrchlabská 42

197 00 Praha 9-Kbely
Tel 604 785 571

Web http://www.fi label.cz/slunicko/
Kontaktní osoba: Bc. Helena Chadimová

e-mail: hellca@post.cz

Dětský klub Sluníčko 

Náš dětský klub funguje jako školička pro děti cca od 2 let věku. 
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MČ Praha 19 otevřela ve školním roce 2011/2012 již tradiční 
hudební zájmové kurzy v hudební učebně LD ve Kbelích. 
Informace o pořádání kurzů mohou zájemci získat v úseku 
školství a kultury ÚMČ Praha 19 u pí. Ulrichové, nebo 
přímo u níže uvedených lektorů. 
Zápisy do kurzů lze uskutečnit s každým nadcházejícím 
pololetím školního roku s tím, že lze dohodnout přímo 
s jednotlivými lektory nástup i v průběhu školního roku, 
jestliže je v kurzu volné místo. U jednotlivých lektorů jsou 

rovněž k dispozici přihlášky včetně složenek či pokynů pro placení školného. 

Přehled hudebních kurzů probíhajících v učebně LD Kbely 
Hudební kroužek Den konání Vyučující Kontakt Cena / pololetí 
kytara pondělí p. Vojtěch  Tupý 723 740 354 1000 Kč
klavír úterý pí. Marie Novotná, 728 603 949 1200 Kč
klavír středa pí. Marta Pazderová 731 491 289 1200 Kč
klavír / zobcová fl étna Čtvrtek, pátek pí. Monika Ulrichová 775 590 386 1200 / 1000 Kč

Hudební kurzy pořádané MČ Praha 19

MČ Praha 19 si Vás dovoluje 
seznámit s nabídkou hudebních 
kurzů v LD určených kbelským 
dětem od věku přibližně 5 let.

Učebna LD Kbely
Toužimská 244
197 00 Praha – 9 Kbely  
Web: http://www.praha19.cz/documents/zajmove_
krouzky.html
Kontaktní osoba: Bc. Monika Ulrichová, Dis., Úsek 
školství a kultury ÚMČ Praha 19 
Tel: 284 080 850, 775 590 386 
E-mail: Monika.Ulrichova@kbely.mepnet.cz
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KRC CoByDup o.s. je dobrovolné, nezávislé a neziskové 
občanské sdružení. Vzniklo v roce 2009 a od té doby se 
podílí na společenském a kulturním životě ve Kbelích.
Za strohým pojmenováním „občanské sdružení“ se 
schovává několik spřátelených rodin, které baví trávit čas 
aktivně a blbnout nejenom se svými dětmi. Pokud jste 
podobně smýšlející, přijďte se k nám podívat, rádi Vás 
zapojíme .
Prostory Kulturního a rodinného centra CoByDup 
naleznete v objektu Lidového domu ve Kbelích (vedle 
svatební síně).  Náš program je velmi bohatý. Vedle 3x 
týdně otevřené herničky pro nejmenší děti a pravidelných 
kurzů a kroužků pro děti i dospělé organizujeme, nebo se 
spolupodílíme i na dalších aktivitách pro širokou veřejnost. 
Jedná se o nejrůznější vzdělávací (besedy, semináře, 
přednášky apod.) a kulturní akce, jako byl například velmi 
vydařený MASOPUST 2011. 
Pro 1. pololetí školního roku 2011/2012 jsme otevřeli 
celkem 19 pravidelných kroužků pro rodiče s dětmi, 
pro předškolní děti a pro dospělé. Všechny tyto kroužky 
můžete začít navštěvovat kdykoliv v průběhu pololetí. 
Podrobné informace o jednotlivých kurzech naleznete na 
www.mc-cobydup.cz. 

Kroužky a kurzy otevírané na 1. pololetí školního roku 
2011/2012 v KRC CoByDup

Rodiče s dětmi:
YAMAHA ROB (4 – 18 měsíců)
YAMAHA KKK I. (18 měs .– 4 roky)
YAMAHA KKK II. (18 měs. – 4 roky)
YAMAHA Rytmické kroky (4 - 6 let)
Maminčino pondělí / úterý (2 – 4 roky) 
Cvičení na balónech (2 měs. - začátek lezení)
Cvičení batolat (začátek lezení - 1,5 roku) 
Angličtina pro miminka (6 měs. – 3 roky)
BABY SIGNS znakování (6 měs. – 2 roky)
Cvičení děti I. 1,5 – 3 roky a rodiče, ZŠ Kbely
Cvičení děti II. 3 – 4 roky a rodiče, ZŠ Kbely

Školkové děti (bez doprovodu rodičů):
KOUZELNÁ KERAMIKA (3 - 6 let)
Dramaticko-hudební kroužek (3 – 6 let)
Výtvarka pro předškolní děti (4 - 6 let)
Angličtina pro předškolní děti (4 - 6 let)
Jóga hrou pro předškolní děti (4 – 6 let)

Dospělí (bez dětí):
KERAMICKÁ DÍLNA pro dospělé 
Jóga pro ženy s Radhou Třešňákovou 
Jóga pro dospělé s Blankou Brávkovou 

KRC CoByDup o.s.
Toužimská 244/42

197 00 Praha 9 – Kbely
Web: www.mc-cobydup.cz 

Kontaktní osoba: Jana Petržíková, ředitelka 
Tel. : 775 904 976

E-mail: info@mc-cobydup. 

KRC CoByDup 

Program a aktivity především 
pro rodiny s dětmi a nastávající 
maminky – pravidelné 
pohybové, výtvarné, jazykové, 
hudební a další kroužky 
a kurzy, hernička pro nejmenší 
děti, sportovní a kulturní akce 
pro širokou veřejnost. 
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Děti se v Cestičce rozvíjejí v maximální míře přímo přes 
vlastní zkušenost a nikoli skrze pomůcky, knihy a výklad 
dospělých osob. Lektoři slouží jako průvodci, podporují 
děti v jejich vlastní iniciativě, dávají jim prostor k vlastnímu 
objevování. Svým vyprávěním rámují náplň dopoledne 
pomocí témat příslušného ročního období a dění v přírodě. 
Děti se stávají touto cestou přirozeně samostatné, nápadité 
a vnitřně bohaté. Jsou zároveň vedeny k vzájemnému 
respektu a schopnosti spolupracovat. Pomocí pohybu 
po lese, her, zpěvu a výtvarné činnosti se tak snažíme o 
rozvoj všech sociálních i osobnostních dovedností. Klub 
vedou dva lektoři, kteří provází lesem maximálně dvanáct 
dětí ve věku od 3 do 6 let. Lesní klub může sloužit jako 
alternativa klasické školky, jako zpestření docházky do 
klasické školky, nebo jako zájmový kroužek.

Ukázkový program dopoledne:
8.30 – přivítání v kruhu
8.40 – raníček – cvičení, jóga
8.50 –vlastní hry kolem pavoučího stromu – skřítčí 
domečky, hry na létání, obchod, apod
9.20 – cesta ke stromu tátovi, otevření tématu dne, 
jezírko s kačenami a ondatrami, 
10.20 – pracovní listy k tématu dne, modelování, 
povídání 
10.40 – svačina
11.00 – pohybové hry a cesta lesem
11.45 – dílna – zpívání, výtvarné tvoření, divadélka, apod
12.30 – závěrečný kruh

Lesní klub provozujeme od úterý do pátku od 8.30 do 
12.30 ve vinořském lesoparku (začínáme u zastávky busu 
302 Moravanská), v případě velmi nepříznivého počasí 

v mateřském centru ve Vinoři. 
Cena 190 Kč za dopoledne, platí 
se trimestrálně. Možnost první 
návštěvy s rodičem zdarma. 
Ve čtvrtek dopoledne provozujeme 
také klub Pidicestička pro rodiče 
s dětmi do tří let.

o.s. Cestička
Pod Nouzovem 972/21, Praha 9, 

19700
web: http://lkcesticka.webnode.cz

kontaktní osoba: Alice Koubová
Tel: 723315430

e-mail: alicekoubova@seznam.cz

Lesní Klub Cestička

Cílem klubu je umožnit 
dětem bezprostřední kontakt 
s přírodou, prožívání proměn 
přírody během roku 
a porozumění sobě samému 
jako součásti přírodního celku. 
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Prima den

Na začátku roku 2011 
vznikl projekt vlastního 
kbelského dětského 
divadelního souboru. S 
vydatnou podporou MČ 
Praha 19 kteřá nás vlastně 
„objevila“ při svých akcích, 
na kterých jsme učinkovaly, 
se nám podařilo v objektu 
staré hasičárny vybudovat 
„Prima divadélko“, na 
jehož prknech bychom 
chtěly spolu s kbelskými 
dětmi vytvářet představení, 
kterými bychom vykouzlily 
úsměvy na vašich tvářích 
a přispěly tím k obohacení 
všedních dnů. Ve čtvrtek 
15.9.2011 jsme zahájily 
zápis do „našeho kbelského 
divadélka“. 

Scházíme se ve čtvrtek s mladšími (3-7let) v 15,00 a staršími  (7-15let) v 16,30hod. 
Cena kroužku je 1000,- za pololetí.

Přejeme nám všem samé prima Prima dny. 
OS Prima den – Markéta Kilingerová a Barbora Marysková

Konkurz: Hledáme chlapce ve věku 10-15let pro roli v našem projektu Sněhová královna.

Sbírka pro divadlo: Máte doma staré 
oblečení (šaty, rukavice, klobouky, 
šátky, divadelní kostýmy aj.)? Už vám 
doma překáží? Nám by v divadelním 
kroužku ještě posloužili, prosíme, 
kontaktujte nás. Velmi děkujeme.

Kdo s námi hraje, nezlobí.  
(to ovšem nemůžeme zaručit).

Kontakt:
OS Prima den
tel:736183369 

info@osprimaden
www.osprimaden.cz

Na začátku roku 2011 vznikl projekt vlastního 
kbelského dětského divadelního souboru.
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Odbor všestrannosti cvičí každé pondělí od 17.00 do 
18.00 hodin z dětmi předškolního věku (3-6 let) s využi-
tím pomůcek a sportovního nářadí  k vývoji základních při-
rozených dovedností. Od 19.00 hodin cvičí ženy aerobik              
a od 20.00 hodin zdravotní cvičení pro starší ženy. Dále je 
rekreační volejbal a basketbal.

Odbor sportu má tyto oddíly:

Oddíl košíkové má v soutěžích družstva mužů, dorostenců a žactva. Navštívit kbelské basketbalisty je možné: ročník 
2000-2003 od 15.30 každou středu v kbelské sokolovně, ročník 1998-2000 v 17.00 hodin každý čtvrtek v ZŠ Albrech-
tická, dorostenci a dospělí zájemci v úterý v ZŠ Albrechtická. Kontaktní e-mail pro všechny kategorie : cebakjiri@
seznam.cz.

Oddíl fotbalu 3.9.2011 oslavil  90 výročí založení oddílu a uspořádal na hřišti sportovní den plný her, soutěží, atrakcí, 
hudby a fotbalových utkání (m.j. osobnosti proti  veteránům ), klub má v soutěžích dvě družstva mužů a tři družstva 
přípravek, zájemci se mohou hlásit každé pondělí a středu u trenérů na hřišti. Více na www.kbelyfotbal.wz.cz 

Oddíl pozemního hokeje má v soutěžích všechna družstva od benjamínků až po  muže, je několika násobným mistrem 
České republiky v mládežnických kategoriích a vychovává řadu reprezentantů, v letošním roce přihlásil poprvé v celé 
historii do soutěží děvčata starších žákyň a ml.dorostenek. Zájemci z řad chlapců a dívek se mohou hlásit na tento 
olympijský sport každé úterý a čtvrtek na hřišti s umělým povrchem u trenérů jednotlivých kategorií, od listopadu do 
konce března v kbelské sokolovně. Více na stránkách www.phsk.wz.cz,  informace na tel.607603609 př. phsokolkbe-
ly@seznam.cz.

Oddíl atletiky kde se historie začala psát v období druhé světové války, prošel zlatou érou spojenou s úspěchy mlá-
dežnických družstev. Dnes bez běžecké  dráhy a skokanských sektorů ve Kbelích. V soutěžích družstvo mužů na bázi 
nadšených odchovanců, kteří měří síly čtyřikrát za rok na pražských tartanových oválech. Zapojuje v souladu s regule-
mi zájemce od 15 let věku.

Oddíl stolního tenisu má k dnešnímu dni 21 registrovaných členů a 7 rekreantů ve čtyřech družstvech mužů, která 
se zúčastní dlouhodobé soutěže ČÁST-oblast Praha. Většina hráčů se účastní herních aktivit organizovaných v rámci 
Pražského rekreačního stolního tenisu. Oddíl má svoje webové stránky

 www.ping-kbely-pong-ct.wz.cz.

Oddíl cyklistiky  se schází každý čtvrtek ve Kbelské sokolov-
ně, má sedm členů  a zúčastňuje  se převážně  veteránských 
závodů

Kontakt:
TJ Sokol Kbely
Adresa
Kačmařík Jiří – odbor sportu
e-mail: TJSokolKbely@seznam.cz

TJ Sokol Kbely
Tělocvičná jednota Sokol Kbely 
byla založena 11. září 1912
a v příštím roce oslaví 
100. výročí,  má 310 členů 
v odboru všestrannosti a sportu.
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Dle vlasteneckých tradic historicky spjatých se skautingem se příslušníci oddílů aktivně zapojují do příprav a pořádání 
oslav významných státních svátků, jako je Vznik republiky nebo Den osvobození. 
Veškerá činnost oddílů je vedena v duchu skautských tradic, se smyslem pro práci v týmu. Na starší a zkušenější členy 
oddílu padá i odpovědnost za vedení a podíl na řízení mladších členů (Vlčat). 
Skaut S.S.V. Satalice má zavedenou dlouholetou tradici a jedná se o smečku tzv. pozemních skautů (pěší, kola). Vodní 
skaut Kbely se zaměřuje na vodní aktivity. Je předpokládána úzká spolupráce obou oddílů, zejména na akcích, výpravách 
a táborech.

UPOZORNĚNÍ: Stát se právoplatným členem smečky Skautu S.S.V. není jednoduché a ne každý dosáhne té výsady 
připnout na svůj kroj slibový odznak. Je to teprve počátek namáhavé cesty, na které plní každý příslušník řadu odborných 
dovedností a úkolů. Musí prokázat týmového ducha a nemalou odvahu. Rodiče členů jsou povinni zabezpečit v souladu 
s instrukcemi vůdce oddílu výstroj a výzbroj, které musí člen oddílu udržovat v čistotě a řádném stavu. 
Kdo se dokáže postavit čelem k této výzvě, ať se hlásí na uvedených kontaktech. Ostatní ať se raději dál drží maminčiny 
sukně. 

Přístav
Skaut S.S.V. Kbely každé pondělí mladší (Vlčata) od 15:00 do 17:00

každé úterý mladší (Vlčata) od 15:00 do 17:00

Oddíl Schůzky Vlčata/Skauti Kdy
Skaut S.S.V. Satalice každá středa mladší (Vlčata) od 15:00 do 17:00

starší (Skauti) od 17:00 do 19:00

Skaut S.S.V. Kbely Skaut S.S.V. Satalice
Toužimská 760/40
197 04 Praha 9 – Kbely

U Obory 15
190 15  Satalice

Kontaktní osoba: Kamil Podlaha 
Tel: 607 113 080
E-mail: kamil.podlaha@seznam.cz
Web: www.skaut-kbely.cz a  www.skaut-satalice.cz

Vodní skaut S.S.V. Kbely a pěší skaut S.S.V. Satalice

Jedná se o oddíly pro aktivní 
chlapce a děvčata ve věku od 
4 do 15 let, kteří mají rádi 
přírodu, hry a dobrodružství. 
Jezdíme na víkendové výpravy, 
navštěvujeme muzea, výstavy 
a kulturní akce. Hrajeme hry, 
pořádáme různé sportovní 
a společenské akce, 
vyvrcholením naší činnosti 
je letní Vlčácký tábor.
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ZŠ Albrechtická

Zájmové kroužky na škole 
s různým zaměřením jsou 
pořádané pro kbelské děti 
od 5 let. 
ZŠ Albrechtická již několik let připravuje ve spolupráci s MČ 
Praha 19 a dalšími organizacemi zájmové kroužky pro děti.
Zápis do níže uvedených kroužků probíhá v budově školy 
v průběhu měsíce září. Děti, které navštěvují kbelskou ZŠ, se 
přihlásí ve škole v průběhu vyučování, ostatní mají možnost 
se přihlásit buď u pí. zástupkyně Aleny Benešové, nebo 
telefonicky i osobně u jednotlivých lektorů. 

  ZŠ Albrechtická ve spolupráci s MČ Praha 19 organizuje tyto zájmové kroužky: 
Název kroužku Věk dětí Den konání Lektor
Pohybové hry 1. stupeň pondělí 13:30 – 15:00 Pavlíčková, Minaříková
Keramika 1. – 4. ročník pondělí 15:00 – 16:30 

úterý 13:00 – 14:30
Jiskrová, 
Samcová

Informatika 2. a 3. ročník čtvrtek 13:30 – 14:15 Minaříková 
Florbal 2. – 5. ročník úterý 13:30 – 14:15 Musilová
Moderní gymnastika 2. – 5. ročník středa 16:00 – 17:00 Sajfrtová
Stolní tenis 1. a 2. stupeň úterý 14:00 – 14:45

úterý 14:45 – 15:30 Suchá
Klavír 1. a 2. stupeň dle dohody Honsová
Konverzace v Nj 6. ročník pondělí 13:45 – 14:30 Korenčík
Konverzace v Aj 6. ročník středa 14:00 – 14:45 Vláčilová
Konverzace v Rj 2. stupeň středa 7:00 – 7:45 Foitová
Historický seminář 2. stupeň středa 13:00 – 14:30 Nováková
Ekologické praktikum 2. stupeň středa 14:00 -15:30 Švec 
Horolezecký kroužek 2. stupeň úterý 14:45 – 16:15 Švec, Korenčík

  Další kroužky pořádané v prostorách ZŠ Albrechtická:
Název kroužku Věk dětí Den konání Lektor

Anglický jazyk 1. a 2. ročník
pondělí, středa 13:00 – 13:45
úterý, čtvrtek 
13:00 – 13:45, 14:00 – 14:45

Blažek

Hra na fl étnu bez omezení pondělí 13:00 – 14:00 
             14:00 – 15:00 Koutníková

Tanec pro děti bez omezení pondělí 15:15 – 17:30 Taneční škola Hit 
Dluhošová 

Karate bez omezení pondělí, středa 17:30 – 18:45 Zvěřina

Základní škola ve Kbelích
Albrechtická 732
197 00 Praha 9 – Kbely
Web: www.skola-kbely.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Alena Benešová
Tel.: 286 852 209
E-mail: benesova@skola-kbely.cz
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Zavedený a velice dob ře fungující salon paní Peškové se nachází 
na místě značně vzdále ném od středu města, konkrét ně v Praze 
Kbelích.
V počátcích měla paní Pešková 
se svojí společnicí salon v Praze 
na Biskupcově ulici. Každoden-
ní dojíždění ze Kbel bylo ale ve-
lice náročné, a tak se po dohodě 
s manželem rozhodla postavit na 
pozemku vedle svého domu ob-
jekt, ve kterém by mohla provo-
zovat vlastní kadeřnictví.
Největší starost měla paní 
Peško vá o to, zda si její klientela 
z cent ra Prahy najde cestu do 
Kbel.
Salon začal naplno fun govat 
od roku 1993. Zpočátku byla v 

salonu jedinou kadeřnicí. Zájem klientů byl veliký, a tak pracovala i 14 ho din 
denně. V současné době již zaměstnává 3 kadeřnice.
Již od počátku pracovala se značkou L’Oréal Professionnel a účastnila se i 
pravidelných vzdělávacích stáží.
Salon se od začátku specializoval na barvení a prodej. Kvalitu prá ce salonu 
Anna ocenila i porota v soutěži Color Trophy, kde se pí. Pešková dostala 3x 
do fi ná le. Účast v soutěžích a později i prezentace a spolupráce s od bornými 
časopisy posunula prá ci salonu Anna o stupínek výše. Koncept Hair Ex pert 
Studio, poprvé prezento vaný na Color Congresu 2006, splňoval její představy 
o dalším rozvoji salonu. Velký úspěch má s revoluční barvou Inoa, která je bez 
amoniaku.
V současné době se připravuje soutěž, která bude v Budapešti. Inspirací 
byl kadeřnický kongres v Řecku, kde se sešly světové kadeřnické celebrity 

a předvedly nám nové trendy. Atmosféru mezinárodního 
kongresu L´ORÉAL na kterém  se setkává více než 2000 
kadeřníků a majitelů salonů z 18 zemí. Této soutěže se 
salon ANNA samozřejmě zúčastní. 

Kontakt:
ANNA PEŠKOVÁ

Zamašská 759, Kbely, 197 00, Praha 9
telefon: +420 286 855 348
mobil: +420 607 878 331

e-mail: peskova@salon-anna.cz
http://www.salon-anna.cz

KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

 SALON ANNA - Anna Pešková
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KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

Do roku 1991 pracovala jako vedoucí domácích potřeb ve Kbelích.
Poté se společnicí otevřely prodejnu „ŽELEZÁŘSTVÍ E+E“
Po deseti letech otevřela vlastní prodejnu  
„DOMÁCÍ POTŘEBY - ŽELEZÁŘSTVÍ“ V Žacléřské ulici.

Široký sortiment potřeb pro domácnost, jak na 
vaření, tak na úklid, sklo, porcelán, keramika 
- ČESKÉ ZBOŽÍ Spolupráce s fi rmou PANS, 
kterou znáte z pořadu „Babicovy dobroty“
ŽELEZÁŘSTVÍ -
spojovací materiál, kování, zámky, nářadí pro 
řemeslníky BATERIE, ŽÁROVKY MALÉ 
ELEKTRO ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU

Kontakt:
EMILIE HAVELKOVÁ

Žacléřská 202/12
Rod. domek

Praha 9- Kbely
Tel: 724 639 561

Prodejní doba: Pondělí - Pátek 8:00 - 12:00    13:00 - 17:00

EMILIE HAVELKOVÁ
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KKK

Literární programy 
v Místní knihovně Kbely pro žáky 
ZŠ Albrechtická ve šk.roce 2011/2012

1. ročník    První čtení, ilustrace v dětských knihách
  (Lada, Zmatlíková, Trnka, Smetana, Pilař, Miler aj.) 
  13. 3. 2012   
  -  Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře  
  5. 6. 2012 

2. ročník     Příběhy o dětech, slavní čeští spisovatelé knih 
pro děti 
  (Čtvrtek, Čapek, Petiška, Macourek, Sekora aj.)  
  24. 1. 2012

3. ročník     Pohádka - významní autoři české i svět. literatury
  (Němcová, Erben, Lada, Werich, Grimmové, Andersen ) 
  27. 3. 2012            

 4. ročník     Pověsti a báje 
  17. 4. 2012

5. ročník    Známí autoři české i světové dobrodružné literatury         
   ( Stevenson, Verne, May, Dumas) 
  28. 2. 2012    

6. ročník   - prezentace nakladatelství Thovt, soutěžní hra 
pro děti: 
  „Tajemná výprava do starověku“  
  22. 5. 2012  

7. ročník    Beseda se spisovatelem – současná tvorba pro 
mládež   
  29. 5. 2012
 
8. ročník     Beseda se spisovatelem – současná tvorba 
pro mládež 
  29. 5.  2012    

 9. ročník     Beseda se spisovatelem – současná tvorba 
pro mládež 
  29. 5.  2012    
           
 Všechny programy uskutečněné v knihovně začínají vždy v 8.00 hod. , 9.00 hod. a 10.00 hod.
 Beseda se spisovatelem i prezentace nakladatelství se uskuteční v prostorách ZŠ (gymnastický sál)
 Ve spolupráci se školní družinou proběhne  celostátní akce:  
    „Noc s Andersenem“ -  pátek  30. 3. 2012  
 Pasování prvňáčků proběhne ve třech skupinách po jednotlivých třídách v časovém úseku: od 8.00 – 11.30 hod. 

(včetně úvodního slavnostního ceremoniálu)

Nejzajímavější knižní 
přírůstky: Srpen - Září 2011

Pro dospělé:
Šimánek Leoš – Amerikou od severu k jihu
Gabaldon Diana – Cizinka (1)
Gabaldon Diana – Vážka v jantaru (2)
Dlouhý Michal – Četnické příběhy, aneb, Veselé 
příhody z pátrací služby
Ruiz Miguel – Čtyři dohody
Lecká Iva – Deník šílené matky, aneb, Ženská 
vydrží jako kůň
Letteová Kathy – Manželství na dobu určitou
Jordan Ricarda  - Ranhojička
Jenšík Miloslav – Skoncujeme s nimi! Varšava 
bude zničena!
Tomio Okamura – Umění vládnout

Pro děti:
Bobák J.F. – Dávné pověsti národa českého
Čtvrtek Václav – Jak Cipísek chránil jelení 
studánku
Grün Günter – Mašinky
Lagerlöf Selma – Podivuhodná cesta Nilse 
Holgerssona Švédskem
Švandrlík Miloslav – Přátelé z pravěku
Belitz Bettina – Špionka Fiona. Jen počkej 
zloději!
Blesius Susanne – Veselé příhody malého tygříka
Obrist Jürg – Zatraceně, klasofon je pryč!
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Literární programy pro MŠ v Místní knihovně Kbely -  šk.rok 
2011/2012
MŠ Albrechtická

11. 10. IV. odd. Berušky Les
3. 1. II. odd. Medvíďata Zvířátka v zimě
6. 3. I. odd. Kuřátka Jaro-jarní zvyky
3. 4. III. odd. Včeličky Jarní zvyky – Velikonoce

MŠ Letců
1. 11. V. odd. Sluníčka Podzimní radovánky
6. 12. IV. odd. Motýlci Vánoce
10. 1. VI. odd. Kytičky Zima a zimní sporty
7. 2. III. odd. Kočičky Masopustní rej

10. 4. II. odd. Broučci Velikonoce
15. 5. I. odd. Žabičky Pohádkové postavy

Pozvánka na výstavu
Knihovna MČ Prahy 19 Vás zve na literárně-výtvarnou výstavu 

Aleny Nezbedové - „MÚZÁM“
Vernisáž, jejíž součástí bude krátké dramatické pásmo a malé pohoštění, proběhne ve středu, 19. října 2011, od 17.00 
hod,  výstava potrvá až do 21. prosince 2011. K vidění i k přečtení budou zde výtvarná a literární dílka autorky (oleje, 
kresby, pastely, fejetony, balady a básně). Navíc zde bude vystaveno několik pláten s kbelskou tématikou. Těšíme se 
na vás!
Mojí lásce
Chlapec šel jednou po cestě a vítr mu do dlaní přivál semínko. Řekl si: „Vyroste z něj jednou pěkná květina!“ Vzal 
semínko domů a zasadil jej do malého květináče, zasypal hlínou a poctivě zaléval. Ze semínka vyrašil klíček. 
Přišel Bůh a řekl chlapci: „To není květina, je to strom. Co s ním uděláš?“

„Zasadím ho hned vedle svého,“ řekl chlapec. Vzal malou rostlinku 
a zasadil ji vedle svého stromu.
A čekal, až strom vyroste. Modlil se, aby byl strom krásný a silný, 
právě tak jako jeho. Trpělivě ho zaléval, chránil a prosil Zemi, aby 
strom živila.
Tak se stalo. Strom vyrostl, ale přihodilo se něco, co chlapce 
překvapilo. Kořeny stromů se propletly, koruny větví se spojily. 
Každý z těch stromů je silný a stojí sám. Avšak jsou spojeny se zemí, 
nebem i spolu navzájem. 
Chlapec se tomu podivil a ptal se Boha, co s tím má udělat. 
Bůh mu odpověděl: „Myslíš, že je moudré měnit to, co příroda 
sama prosadila?“
A chlapec si lehl do stínu těch stromů a mhouřil oči k větvím. Slunce 
přes ně prosvítalo a vítr s nimi  tančil. 
Přilétli ptáci a začali kouzelně zpívat.

www.modra-kocka.cz
Alena Nezbedova



Využij možnosti volných míst v 1. ročníku 
a vstupu i do vyšších ročníků.

Chceš studovat dvě školy za jedno školné, 
získat státní maturitu snadněji s pomocí 
studia na anglické škole? V tom je naše ta-
jemství úspěšnosti našich studentů.

Naše škola je nositelem známky nejvyšší 
kvality v Anglii.

Flexibilní škola s praxí Ti dá do vínku zkuše-
nosti a nadhled pro řešení životních situací.

Těšíme se na nezávazný pohovor s Tebou!

My Ti nabízíme:

v rámci studia pro 
studenty anglické 
školy Businessu 
půlroční bezplatnou 
stáž v Anglii

plně hrazenou 
výměnnou praxi 
v Německu

studium denní, 
online, dálkové 
(2 x měsíčně 
o sobotách)

od polovičky 
září velký výběr 
kvalifikačních 
kurzů s anglickým 
certifikátem

možnost kurzů 
zábavných, 
jakykových, 
uměleckých

Akreditované centrum anglického vzdělávání v ekonomických 
oborech s možností BC a MBA - finančně výhodně online

www.mbaonline.cz

Tel.: 286 857 164, mobil: 737 785 735, www.oapraha.cz

a Obchodní akademie Praha, s.r.o., Praha 9 - Satalice

UŽ TO VÍŠ,
že si musíš vybrat školu, která tě konečně 

naučí výborně angličtinu?
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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 ne-
komerční 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.

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
Nově otevřeno.
Školkovné již od 1600 Kč měsíčně
Krátkodob. hlídání 70 Kč hod.
tel. 77707652

MAIKYHO ŠKOLIČKA

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



Studio hubnutí, 
kosmetiky a relaxace

Mladoboleslavská 425
aut. zastávka D stojnické domy
197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: 777 858 647
e-mail: dana@beija  or.cz 
http://www.beija  or.cz

• nová liposukce kryolipolýza

• kosmetika pomocí tlaku kyslíku 
místo botoxu, trvalá epilace, 
omlazení, odstran ní pigmento-
vých skvrn, žilek a akné

• relaxace, posílení imunity, 
zmírn ní bolesti zad a kloub , 
lé ení migrény a lupénky

Po – Pá  9.00 – 18.00 
So – Ne  po domluv

KRYOLIPOLÝZA – 990,- K
 – zmražení tukových bun k navždy!

OXYJET STAR – 990,- K
 – omlazuje pokožku a lé í aknéA
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