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V celkovém pořadí projektu Město pro byznys Hl. města Prahy obsadila MČ Praha 19 v roce:
 
            2011 - 1. místo     2010 - 4. místo      2009 - 12. místo
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Při kolaudačním řízení nové komunikace - propojky 
Poslaneckého byly vzneseny připomínky, které budou 
následně odstraněny. Dle sdělení hl. m. Prahy jako investora 
bude na propojce do konce roku spuštěn provoz. 
Při jednání s Odborem městského investora městská část určila 
priority dopravních staveb požadovaných k zafi nancování 
a provedení v roce 2012 z rozpočtu OMI hl. m. Prahy. Jedná 
se o komunikaci Hornopočernickou spolu s rekonstrukcí 
křižovatky s Mladoboleslavskou a hřištěm při Martinické. 
Dále pak vyprojektování rekonstrukce Jilemnické spolu 
s cyklotrasou a řešením „Novačky“ s parkováním.
V pondělí 21. 11. 2011 byla úspěšně předána Základní škole 
nově zrekonstruovaná školní jídelna spolu s rozšířením 
prostor kuchyně, jež nyní odpovídají zvýšené kapacitě školy. 
Hodnota stavby je více jak 10 mil. Kč Městská část přispěla 
částkou cca 2,5 mil.,  podíl základní školy činil téměř milion.
Rada se zabývala pravidelnou zprávou o dlužnících nájemného 
za uplynulé čtvrtletí a nastavila mantinely pro opakované 
dlužníky.  Hrozba výpovědi z nájmu bude orientována nejen na 
počet neuhrazených měsíčních nájmů, ale i výši dluhu. Mezní 
hranicí bude dlužná částka 29 tis. a nedodržování splátkového 
kalendáře. 
Rada rozpracovala úkoly, které vyplynuly z koaličního jednání 
o vzniku biocenter spolu s přírodními pěšinami propojující 
nejen tyto přírodní plochy, ale i okolní městské části navzájem. 
Nejpřipravenější se zatím jeví plocha pod názvem „Mokřad 
Jilemnická“  a okolí lesní školky a zahradnictví. Pan starosta 
vyvine jednání s okolními starosty k seznámení s tímto projektem 
a také s ohledem na propojenost či zasahování těchto přírodních 
biokoridorů do katastrů jejich městských částí.
Pan starosta podepsal žádost o dotaci určenou na ekologické 
projekty na zametací vozidlo, které by mělo zlepšit životní 
prostředí ve Kbelích. Vozidlo nejenže zametá nečistoty, ale 
zároveň fi ltruje a pracuje s polétavým prachem. Pokud bude 
žádost kladně posouzena, můžeme se těšit na další zlepšení 
čistoty našich Kbel.

Vedení radnice projednávalo variantní řešení podoby zázemí 
s občerstvením, klubovou  místností a WC v parku a sjednotilo 
názor v podobě srubové stavby, která by zapadla do charakteru 
Centrálního parku. Pokud to rozpočtové prostředky umožní, 
stavba bude realizována na jaře příštího roku.
Probíhá výběrové řízení na dodavatele údržby zeleně a 
komunikací naší MČ. Z 13 zájemců pouze 7 fi rem splnilo 
formální náležitosti. Výběr bude dále pokračovat dle náležitostí 
a zvolených parametrů. 
Hlavní město Praha vydala novou cenovou mapu pozemků 
pro rok 2012 a MČ se k ní připojila.
V bytovém domě Katusická 683 – 685 byla provedena 
rekonstrukce stoupaček, odpadů a poměrových měřičů 
vody. Hodnota této komplexní rekonstrukce činí milion korun.
Rada odsouhlasila na základě jednání s majiteli a investorem 
bytové výstavby v oblasti za Hůlkovou ulicí, že vybudují novou 
komunikaci souběžně s komunikací Košařova za přírodním 
valem, která bude sloužit jako obslužná pro tuto lokalitu. 
Zároveň pokračují jednání s armádou ohledně další souběžné 
komunikace s Hůlkovou přes areál kasáren.
Firma KNAUF potvrdila smlouvu o spolupráci a pro příští 
školní rok opět zafi nancuje výuku německého jazyka, který 
probíhá na naší základní škole.
Bylo dokončeno rozšíření kamerového systému v Centrálním 
parku a jeho následné napojení na městský kamerový systém.
Došlo k posílení spojů autobusové linky 302 v ranní a odpolední 
špičce.
Rada rozhodla o podpoře včetně fi nančního příspěvku 
v plánovaném návrhu rozpočtu roku 2012 na aktivizační 
programy v Domě seniorů.
Rada byla seznámena s ukončením provozu ordinace MUDr. 
Knopkové a se záměrem plynulého pokračování zubní ordinace 
novým zubařem. Byl tedy vyvěšen záměr na pronájem prostor 
na zubní ordinaci. 
Radě byla předložena zpráva o provedených kontrolách na 
úseku agend našeho úřadu a bylo konstatováno, že z dosud 
ukončených 16 kontrol byly všechny bez závad.

Zasedání Zastupitelstva
V pořadí 6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 se 
tentokráte uskuteční v pondělí 19. 12. 2011 od 17 hodin v sále 
Lidového domu. Hlavními body programu budou projednání 
rozpočtového provizoria na období prvního čtvrtletí roku 2012 
a majetkové záležitosti. 

Ivana Šestáková
zástupce starosty

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19

Výzva pro zdravotně postižené
Žádáme zdravotně postižené občany, aby v případě sněhové kalamity kontaktovali 

p. Bílka na tel.: 775 590170, který zajistí přednostní úklid sněhu.
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Na slavnostním setkání zastupitelů městských částí v Brožíkově síni předal cenu 
předseda hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Městská část Praha 19 bodovala především kvalitou 
lokality a v průzkumu mezi podnikateli. V hlavním městě 
uspěly také Praha 13 a Praha 4.

Ve srovnávacím výzkumu týdeníku Ekonom nazvaném 
Město pro byznys, který již čtvrtým rokem vyhodnocuje 
podnikatelské prostředí v Česku, se v regionálním kole 
22 pražských městských částí nejlépe umístila Praha 19 
(zahrnující městské části Kbely, Vinoř a Satalice). Druhou 
příčku obsadila Praha 13 a na třetím místě skončila Praha 
4, která je skokanem akce. Loni totiž byla až na společném 
11.-12. místě.

Vítězství získala Praha 19 kvůli nejlepším dílčím 
výsledkům v oblasti kvality lokality a v průzkumu mezi 
podnikateli. Úspěchem mile překvapený starosta této 
městské části Pavel Žďárský ve čtvrtek při přebírání 
ceny prozradil, že hned bude spěchat na radnici, aby 
spolupracovníkům tuto šťastnou zprávu sdělil, protože je 
to především jejich úspěch.

„Radnice jsou tažní koně státní správy a samosprávy. 
Vypouštíme slova jako byrokracie, důležité pojmy jsou 
pro nás servis a rychlost. Například stavební povolení 
vydáváme v průměru do 25 dní,“ tvrdí Pavel Žďárský, 
starosta Prahy 19. Týdeníku Ekonom se pochlubil i 
tím, že městský úřad vydává tisk, ve kterém pravidelně 

MĚSTO PRO BYZNYS 
Nejlepší městskou částí pro podnikání v metropoli je Praha 19
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představuje místní fi rmy obyvatelům. Podnikatelé, nebo 
život?

Vítězství této městské části je o to překvapivější, že podle 
vyjádření radnice žádné speciální projekty související s 
podnikáním nepřipravuje a v průzkumu Město pro byznys 
ani neměla velké ambice. „Snažíme se být především 
městem pro život, proto se na byznys nijak zvlášť 
nesoustředíme. Ne že bychom nechtěli, ale nemáme pro něj 
vhodné podmínky,“ říká Ivana Šestáková, místostarostka 
Prahy 19.

S tím ovšem nesouhlasí tamní podnikatelé. „Osobně 
jsem velmi spokojen s přístupem městského úřadu a s 
podnikáním v tomto pražském obvodě nemám žádný 
problém,“ pochvaluje si region Elshad Tagiev, generální 

ředitel developerské fi rmy Nikmar Invest.
Průzkum mezi podnikateli

Součástí srovnávacího výzkumu Město pro 
byznys byla i anketa mezi více než 10 tisíci 
podnikateli. Pražští byznysmeni od radnic 
požadují především vstřícnost při byrokracii 
a transparentnost veřejných zakázek.

Během vyhlašování výsledků na stejnou 
otázku odpovídali i představitelé městských 
částí, kteří ovšem transparentnost 
nepovažovali za tak důležitou. Přitom právě 
protikorupční strategie se týká i městských 
úřadů.

Například Praha 19 v současné době 
vyhlašuje výběrové řízení na údržbu zeleně, 
což může vyvolat i dohady mezi fi rmami. A 

starosta Žďárský tvrdí, že v takovém případě, kdy dojde k 
pochybnostem o transparentnosti, mají radnice výběrové 
řízení zrušit. „Než by mělo na městskou část padnout 
špatné světlo a pochyby, že manipuluje v něčí prospěch, 
musí být statečná, nepospíchat a vyhlásit výběrové řízení 
znovu,“ radí starosta Prahy 19.

Unikátní průzkum Město pro byznys hodnotí 205 měst 
a 22 pražských obvodů podle padesáti kritérií v šesti 
oblastech podnikání. Partnery srovnávacího průzkumu, 
jenž vyhlašuje týdeník Ekonom, jsou zpracovatel výzkumu 
agentura Datank a fi rma Eurovia CS.

zdroj: Ekonom

Radní Aleksandra Udženija převzala záštitu 
nad soutěží magazínu Ekonom
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Dne 28.11.2011 byla slavnostně otevřena 
část Vysočanské radiály, 
která propojuje Kbelskou ulici se silnicí R10 na Mladou 
Boleslav. Nový průtah, jehož dostavbu brzdily spory 
o pozemky, odlehčí například Chlumecké ulici na 

Černém Mostě a věříme, že také ulici Hornopočernická 
a Mladoboleslavská ve Kbelích. Dokončený úsek 
Vysočanské radiály měří 5,6 km, jeho součástí je několik 
mimoúrovňových křižovatek, mostů a nadjezdů. Cena 
silnice byla už dříve odhadována na zhruba 2,4 miliardy 
korun. Investorem stavby je hl. m. Praha.Výstavba trvala 
zhruba šest let, termín zprovoznění byl několikrát odložen.
Důvodem byly především spory o pozemky, přes které 
radiála vede. V budoucnu by měla na tento úsek navázat 
další etapa radiály, která povede od Kbelské ulice směrem 
do centra. Ta by měla v Libni navázat na plánovanou 
severovýchodní část vnitřního Městského okruhu. Hlavní 
silniční síť v hlavním městě tvoří vnitřní Městský okruh 
a vnější Pražský okruh, které má propojit sedm radiál. V 
provozu je zhruba polovina z celkové délky obou okruhů 
a všech radiál.

Vladimír Bílek,                                                                                                
vedoucí odd. dopravy

VYSOČANSKÁ RADIÁLA OTEVŘENA
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červená - původní trasy
modrá - současná trasa

Vysočanská radiála pomůže odklonit tranzitní dopravu z oblasti Prahy 14, 18 a 19.
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Pro cyklisty v obou směrech
Po podpisu Uherskohradišťské charty pokračuje intenzivní 
spolupráce s velkou Prahou. Na vybraných jednosměrkách, 
které nebylo možné objet, byly z magistrátních prostředků 
vyznačeny tzv. cykloobousměrky. Celkově jde o 14 úseků, 
přičemž první úsek v Semčické ulici vyznačila už v září 
2010 sama městská část. Díky tomuto opatření mohou 
kbelští cyklisté legálně projet od letňansko-kbelského 
lesoparku až do kbelského sídliště mimo frekventovanou 
komunikaci Toužimskou, totéž se týká dalších oblíbených 
zkratek: Huntířovské, Krnské a Nymburské. Jde o první 
takto rozsáhlé opatření v Praze.

Nové infostojany
V prosinci budou ve Kbelích instalovány první informační 
stojany s mapou Kbel. Zatím poslouží zejména pěším a 
cyklonávštěvníkům naší městské části. Budou umístěny 
v ulicích Sychrovská (u vstupu do Kbel), Sovenická 
(odpočinkový kout), u rybníka (vedle hřiště), na křižovatce 
Mladoboleslavská×Polaneckého a v centrálním parku.
Obsahují popisná čísla, vyznačení důležitých míst a 
památek, mapu cyklotras a cyklostojanů. Uvítáme vaše 
další tipy na rozmístění map.

Dvě krátké propojky
V rámci dokončení cyklostezky podél nové 
komunikace Polaneckého (Nová Toužimská) 
městská část proznačila navazující úseky: 
cyklostezku do Huntířovské a cyklostezku u 
rybníka. Toto propojení umožní dostat se co 
nejbezpečněji a nejpříměji od nově budované cyklostezky 
od metra Letňany do centra Kbel.

Cyklostezka Mladoboleslavská
Díky spolupráci s cyklokoordinátorem HMP Ing. Polákem 
byla po mnoha jednáních konečně zahájena stavba I. 
etapy cyklostezky Mladoboleslavská. Jde o kilometrový 
úsek mezi ulicemi Košařova a Polaneckého. Tento úsek se 
zatím provizorně napojí podél letňanského letiště na metro 
Letňany a dále na Prosek. Do budoucna by měla stezka 
vést až na Klíčov.

Radek Čermák, OŽPD, 
Cyklokoordinátor MČ Praha 19

PODZIMNÍ NOVINKY V CYKLODOPRAVĚ



Cyklotrasy
ve Kbelích

fo
to

: M
ic

ha
l M

ar
el



 8

Druhý advent jsme ve Kbelích 
v parku opět po roce rozsvítili 
krásně ozdobený stříbrný smrček. 
Od rána byl připraven staročesky 
laděný program plný zpívání, 
přišel za námi pan farář Jiljí vás 
seznámil s historií vánočních 
náboženských tradic a svátků, 
načež ke konci svého vyprávění 
slavnostně posvětil vánoční 
strom. Moderátorky z OS Prima 
den přivítaly tři Barborky, které se 
přišly podívat, zda-li si děti plní 
své povinnosti. Velmi zajímavé 
bylo vystoupení sdružení 

HELPPES – zde nám předvedli perfektně vycvičené 
asistenční pejsky pro tělesně postižené a takovou svou 
raritu – vycvičeného vodícího poníka a přesvědčili nás o 
významu podpory takovýchto činností (sbírka na podporu 
výuky asistenčních psů je od 12.12.2012 i na kbelském 
úřadě na recepci). Určitě bychom měli poděkovat všem 
vystupujícím dětem (a taktéž jejich učitelkám) ze ZŠ i 
MŠ Kbely, dětem z kroužků fl étny a dětským pěveckým 
souborům Kamarádi a Broučci za jejich překrásně 
zazpívané či zahrané koledy. Přes velmi nevlídné a větrné 
počasí, které nám trošinku nabouralo část programu a 
účinkujícím ztížilo podmínky, tak jsme vše přečkali a ihned 
po úžasném vystoupení vokálního sboru vysokoškolských 
studentů VŠELIJAK děti s napětím očekávaly Mikuláše 
s čerty a anděly. O rozsvícení vánočního stromu se 
z dobrovolně přihlášených dětí losovalo a na pokyn 
jednoho vylosovaného ze všech dítek se konečně rozzářil 
krásný vánoční strom. Obrovský sněžící ohňostroj byl tou 
nejhezčí tečkou za celým adventním dnem.

Velmi bychom chtěli tímto poděkovat za sponzorství 
ohňostroje panu starostovi Pavlu Žďárskému, fi rmě 
PENAM za dárečky od Mikuláše, Salonu Sylvia za 
malování na obličej, Janu Janečkovi za zajištění zvířátek.  

Za vynikající spolupráci děkujeme i všem kbelským 
úředníkům a úřednicím, OS Helppes, divadelnímu kroužku 
Kbelywood, učitelkám i dětem ze ZŠ a MŠ Kbely, učitelce 
i dětem z kroužků fl étny, i všem z pěveckých sborů 
Kamarádi a Broučci, Janu Hajnému za ukázky netradiční 
slavnostní kuchyně, rodině Rakinových za zajímavé 
ochutnávky exotických jídel.

Přejeme všem pohodu a mnoho úžasných vánočních 
zážitků a těšíme se opět v novém roce na setkání na dalších 
kulturních a sportovních akcích pořádaných Městskou 
částí Praha 19.

Šárka Egrtová, public relations MČ Praha 19

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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Dopravní nehoda skončila         
zraněním mladého motocyklisty.
V pátek 14. října 2011 krátce před půl šestou odpoledne 

došlo k dopravní nehodě v Praze – Vinoři na křižovatce 
ulic Mladoboleslavská x Bohdanečská x Živanická. 
Jednašedesátiletý řidič vozidla značky Škoda Fabia 
nedal přednost motocyklistovi a došlo ke střetu. Při 
dopravní nehodě utrpěl zranění teprve sedmnáctiletý 
řidič motocyklu, kterého převezli záchranáři k ošetření 
do nemocnice, odkud byl propuštěn do domácího léčení. 
U obou řidičů provedli policisté orientační dechovou 
zkoušku, jejíž výsledek byl negativní. Celou událost nyní 
vyšetřují policisté z oddělení dopravních nehod.

Jakékoliv informace k dopravní nehodě přijmou policisté 
na tísňové lince 158.

nprap. Bc. Jana Rösslerová 24. 10. 2011

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

Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních 
a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo 
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. 

Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dle sobotních programů. Od 25. 12. do 31. 12. 2011 již bude 
zajištěna normální pracovní směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, 
tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké 
zástavby (sídliště). U tříděného odpadu bude ve dnech 19.-31. 12. 2011 proveden mimořádný svoz skla a jinak bude vše 
probíhat také dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:
24. 12. 2011  normální svoz odpadu dle sobotních programů
25. 12. 2011  normální svoz dle nedělních programů
26. 12. 2011  normální svoz dle pondělních programů
27 - 30. 12. 2011 normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových programů 
31. 12. 2011  normální svoz odpadu dle sobotních programů
1. 1. 2012.  normální svoz dle nedělních programů

Svoz tříděného odpadu:
24. 12. 2011  normální svoz v rozsahu sobotních programů
25. 12. 2011  normální svoz v rozsahu nedělních programů
26. 12. 2011  normální svoz v rozsahu pondělních programů
19. - 31. 12. 2011           mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2012  normální svoz dle nedělních programů 

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu 
od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální 
odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště 
separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě 
vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před 
objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

SVOZ ODPADU V DOBĚ SVÁTKŮ

D í hh dd kk čiill d šl k d í h dě P Vi ři křiž t

NEDAL PŘEDNOST MLADISTVÉMU MOTOCYKLISTOVI
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Od 1. 1. 2012 dochází k přechodu agend nepojistných 
dávkových systému z městských částí na Úřad práce 
České republiky. Tento krok je učiněn na základě Sociální 
reformy I. a jeho základním smyslem je sjednocení místa 

a administrace dávek poskytovaných Ministerstvem 
práce a sociálních věcí. Agendy dávek hmotné nouze, 
příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním 
postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek 
ZP, ZTP a ZTP/P  tedy bude od 1. 1. 2012 vyřizovat 
v Praze Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, 
Úřadu práce České republiky, a to prostřednictvím 

svých kontaktních pracovišť. 

Tato kontaktní pracoviště naleznete  v místě stávajícího  
pracoviště vyřizujících dávky státní sociální podpory.

Pro územní obvod Praha 19:  Praha 19 - Kbely,  
Železnobrodská 764  (budova zdravotního střediska)

Úřední hodiny budou shodné s příslušným pracovištěm 
státní sociální podpory:  
Po  -  St      8 - 12      13 - 18 
Út  -  Čt      8 - 12 
Podatelna Úřadu práce ve Kbelích, ul. Železnobrodská 
764,  bude otevřena po celou pracovní dobu.

Po 1. 1. 2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat nejen nově 
podané žádosti po tomto datu, ale převezme i řízení o žá-
dostech již zahájených v roce 2011 na Městské části Prahy 
19  a tato řízení dokončí.   
 Další informace o sociální reformě je možno nalézt na 
novém webu Ministerstva práce a sociálních věcí 
http://socialnireforma.mpsv.cz. 

Kučerová Jaroslava 
Vedoucí OSVZ  

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍCH DÁVEK OD 1. 1. 2012.
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Občanské sdružení Klub Kvítek 
je nezisková organizace. Její 
činnost je zaměřena na využití 
volného času handicapovaných 
formou jezdeckého výcviku 
s možností účasti na 
paradrezurních závodech.

Hiporehabilitaci se někteří členové klubu věnují od roku 
1986, od roku 2006 se specializujeme  jen na jezdecký 
výcvik handicapovaných a paradrezuru.  Ve výcviku máme 
tři koně - dva české teplokrevníky a welshského ponyho. 
S koňmi se mimo pravidelného jezdeckého výcviku 
zúčastňujeme národních i mezinárodních paradrezurních 
soutěží a tréninkově i dalších závodů.
Jezdecký výcvik zabezpečuje náš tým odborníků. 
Handicapovaní jezdci absolvují základní výcvik a podle 
svého zájmu a dalších možností se mohou účastnit 
paradrezurních soutěží, nebo jezdí jen „doma“ na jízdárně 
i na vyjížďky po okolí.    
Od roku 2004 jsme pravidelnými pořadateli mezinárodních 
závodů v paradrezúře a mistrovství ČR v této disciplíně.
Naši činnost prezentujeme podle možností v odborném i 
běžném tisku, v TV i na Mezinárodní výstavě o koních, 
která se pravidelně pořádá  v září v Lysé nad Labem.

 Paradrezura
   Paradrezura je drezura pro handicapované jezdce 
a drezura je klasická jezdecká disciplína, kdy jezdec 
předvádí se svým koněm předem danou úlohu na obdélníku 

20x40 nebo 20x60m, po jehož obvodu je umístěno 8-12 
písmen. Drezúrní úloha obsahuje určitý počet cviků a 
jejich obtížnost je daná stupněm výcviku – od  základní  
obtížnosti pro začínající koně nebo jezdce po velmi těžkou 
obtížnost pro ty nejzkušenější dvojice.   Úlohu hodnotí 3-5 
rozhodčích, kteří jednotlivé cviky hodnotí známkami od 0 
do 10, kdy 10 je známka nejlepší. Celkový výkon je dán 
součtem všech známek a uvádí se obvykle v procentech. 
Velmi oblíbenou soutěží jsou volné sestavy na hudbu, kdy 
jezdci musí v časovém limitu předvést předepsané cviky, 
ale mohou je seřadit a doplnit podle vlastního uvážení. 
Paradrezura patří mezi paralympijské sporty, pravidelně 
se konají mistrovství světa a Evropy.
V roce 2006 se  parajezdectví stalo osmou disciplínou 
FEI - Mezinárodní jezdecké federace, a tím i národních  
jezdeckých federací.   Jezdectví   je  jeden z prvních sportů, 
kde jsou zdraví a handicapovaní sportovci registrováni 
v jednom sportovním svazu. Pro paradrezurní jezdce 
jsou vypisovány paradrezurní soutěže, přizpůsobené 
možnostem jezdců. 
Paradrezurou a obecně jezdeckým výcvikem se mohou 
zabývat handicapovaní lidé, kteří nemají žádnou 
kontraindikaci - tento aspekt a stupeň jejich předpokládané 

schopnosti zvládnout koně musí určit klasifi kátor 
handicapu na základě speciálních testů ve spolupráci s 
lékařem. Výsledek testů potom určí klasifi kační skupinu. 
 
Mistrovství republiky je vrcholným domácím závodem 
sezóny, na který s vyjímkou letošního ročníku (kvůli výše 
postaveným závodům mistrovství Evropy ) pravidelně 
přijíždějí jezdci ze zahraničí - byli zde již Irové, Poláci, 
Němci, Francouzi, Maďaři, Italové, Slováci, Slovinci.  

KLUB KVÍTEK   

Dne 8-9/10/2011 proběhlo v Hradišťku u Sacké Mistrovství ČR v paradrezuře pořádané Klubem Kvítek, který 
fi nančně podporuje naše městská část. Naše kbelská závodnice Helena Kratochvílová se umístila na krásném 
2.místě ve své skupině. 

Šárka Egrtová
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Centrum výcviku psů 
pro postižené o. s.
„pomoc přichází na čtyřech 
tlapkách“

Helppes je profesionální nezisková organizace, která 
pomáhá osobám se zdravotním postižením na jejich cestě 
k návratu do aktivního života, zařazení do vzdělávacího 
či pracovního procesu a hlavně k získání soběstačnosti, 
nezávislosti, sebevědomí a bezpečí. Helppes pomáhá 
osobám zcela nebo částečně upoutaných na invalidní 
vozík, s těžkým tělesným postižením, osobám se 
zrakovým či sluchovým postižením a osobám trpícím 
záchvatovými onemocněními. To vše pomocí speciálně 
vycvičených psů. Psí pomocníci jsou „komunikačním 
mostem“ na veřejnosti a jsou připraveni 
ke službě pro svého majitele 24 hod 
denně. Dle speciálního výcviku dokáže 
pes dané postižení kompenzovat a 
částečně nahradit službu osobních 
asistentů či rodinných příslušníků při 
běžných denních úkonech či doprovodu. 
Speciální výcvik provádí tým zkušených 
odborných trenérů pod vedením Zuzany 
Daušové – držitelky zlatého odznaku 
Vzorný výcvikář I. stupně, Mezinárodní 
mistryně Rakouska a Slovenska ve 
výkonu psů a vítězky mnoha národních 
i mezinárodních „psích“ soutěží. 
Během výchovy a výcviku psů je přísně 
sledováno welfare – pohoda psů, výcvik 
je prováděn pozitivními metodami. Co 
se týče fi nancování psích pomocníků, 
pouze vodící psi pro zrakově postižené 
jsou plně hrazeni státem. Všichni 
ostatní handicapovaní, bez ohledu na 

typ postižení, nedostanou 
na své psí pomocníky žádné 
příspěvky. Helppes usiluje o 
změny legislativy, které by 
docílily zrovnoprávnění všech 
handicapovaných majitelů 
psích pomocníků. 
Zástupce Helppes jste mohli 
spolu s jejich psími pomocníky 
vidět na akci MČ Praha 19 
– Rozsvěcení vánočního stromu. A jednoho z pejsků se 
žlutou vestičkou můžete zahlédnout i u nás ve Kbelích. 
Buď na procházce a nebo na nákupu, jak své paničce a 
trenérce pomáhá s nákupem a u pokladny dokonce sám 
zaplatí :)
Doufáme, že Helppes budou našimi pravidelnými hosty, 
že budeme i nadále spolupracovat a že dokážeme společně 
jako Městská část a její obyvatelé pomoci jakýmkoli 
způsobem, aby mohlo i nadále co nejvíc psích pomocníků 
začít pomáhat těm, kteří jejich pomoc skutečně potřebují…
Jak můžeme pomoci? Každý z nás může pomoci například 
šířením informací o neziskové organizaci Helppes a jejího 
projektu, nabídkou dobrovolné spolupráce, poskytnutím 
pracovní síly a nebo poskytnutím prostoru na různých 
zábavných, sportovních či kulturních akcích pro propagaci 
činnosti organizace Helppes.
Dalším způsobem pomoci je ta fi nanční, například 
poskytnutí služeb, poskytnutí hmotného daru, uspořádání 
benefi ční akce, drobný příspěvek z výtěžku prodeje výrobků 
či služeb… Pomoci můžete také jednorázovým příkazem 
určité částky na číslo účtu, formou zaslání dárcovské sms 
– DMS a nebo sponzorováním a převzetím patronátu nad 

vámi vybraným handicapovaným 
a jeho asistenčním psem – dle 
výše příspěvku se můžete stát 
„kamarádem“ nebo „mamkou“ či 
„taťkou“ vámi vybraného psa.
Všem, kteří se již rozhodli, nebo 
se rozhodnou nám pomáhat, 
DĚKUJEME!              

Helppes – Centrum výcviku psů 
pro postižené o.s.

Mikovcova 9/531, 120 00 Praha 2
mobil: 603 769 864

IČ: 26550105    DIČ: 26550105
číslo účtu: 175188017/0300

www. helppes.cz      
 info@helppes.cz

dárcovská sms: ve tvaru DMS 
HELPPES na tel. číslo 87 777

HELPPES
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PŘI REKONSTRUKCI BYTU PO 
ZEMŘELÉM NÁJEMNÍKOVI OBJEVIL 
P. LUKÁŠ HÁJEK VE KBELÍCH V 
ULICI ROŽĎALOVICKÁ POD VANOU 
CCA 187 TISÍC KORUN. 

Nález ihned oznámil na ÚMČ Praha 19, kterému byt patří. 
V rekonstruovaném bytě se pod vanou skrývalo 130 tisíc 
korun a 2300 euro. P. Hájek se zachoval poctivě a celý 
nález oznámil. Za přítomnosti právníka a svědků byl celý 
nález zaevidován a převzat do úschovy radnice do doby, 

než se rozhodne, komu náleží. Tato informace zaujala i 
televizi NOVA, která o nálezu informovala 25. října ve 
večerních zprávách (ke shlédnutí v archivu TV Nova). 
P. Lukáš Hájek pracuje pro ÚMČ Praha 19 jako instalatér-
topenář. Má na starosti spolu se svým kolegou 48 kotelen 
po celých  Kbelích, které vytápí obecní byty, školy, školky 
a ostatní zařízení. 
Za jeho poctivost mu bylo předáno nálezné 10 procent 
z nalezeného obnosu. 
Za tento počin mu patří velký dík a poděkování.

Michal Marel

NEJEN V POHÁDKÁCH SE NAJDOU POCTIVÍ LIDÉ

f
M

i
h

lM
l

fo
to

: M
ic

ha
l M

ar
el



15

Poslední říjnovou sobotu v Praze ve 
Kbelích strašilo! Již potřetí se zde 
v Centrálním parku sešly desítky rodin 
s dětmi, aby společně oslavili svátek 
Halloween. Organizátoři akce Kulturní 
a rodinné centrum CoByDup a kbelská 
radnice pro ně připravili zajímavý 
program, který si i díky nádhernému 
počasí užili jak malí, tak velcí. 

Tradice oslav svátku Halloween ve Kbelích vznikla 
jako spontánní aktivita několika rodin před třemi roky 
a od té doby se k akci připojuje stále více lidí. Letos 
se do Centrálního parku přišlo podívat přes tři stovky 
návštěvníků. Dopoledne pro ně byla připravena tvořivá 
dílna se společným vyřezáváním dýní. Dílně vévodil 
food artista Jan Hajný, který dětem pomáhal s výzdobou 
jejich dýní a na závěr ve volné exhibici předvedl, jak 
vyřezávají opravdoví profesionálové. 

Odpoledne si mohla malá i velká strašidla přijít 
vykoledovat nějakou sladkost do Kulturního a rodinného 
centra CoByDup. Po setmění byla v Centrálním parku 
zapálena tři ohniště. Oheň k sobě přilákal všechna 
strašidla, která přihlížejícím předvedla svůj strašidelný 
rej. Po celý zbytek večera pak k ohništím přicházeli lidé 
opéct si buřty, posedět a popovídat si. Na celé akci bylo 
velmi příjemné, že i přes hojnou účast se organizátorům 
podařilost udržet komorní atmosféru oslav v duchu 
sousedského setkání, ze kterého tato tradice ve Kbelích 
vzešla. 

Alena Hradilová

KBELSKÝ HALLOWEEN 2011
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Jako již tradičně, tak i v letošním roce se konaly podzimní rybářské závody na Kbelském rybníce dne 22.10.2011.
Rybářských závodů se zůčastnilo devatenáct soutěžících.Počasí nám v letošním roce moc nepřálo,což bylo důvodem 
menší učasti než v loňském roce.Přesto se podařilo ulovit pár pěkných kousků,zejména amur 65 cm a štika 60 cm.Oba tyto 
úlovky zdolali dorostenci,kterým se při závodech dařilo mnohem lépe, než dospělým rybářům.Pro účastníky rybářských 
závodů a přihlížející bylo připraveno občerstvení a pro 
vítěze velmi hodnotné ceny.

Celkové výsledky závodů:   

dorost   dospělí 
1.místo Tomáš Spilka 1.místo Frantiček Vondráček
2.místo Roman Sirák 2.místo Karel Zeibert
3.místo Miloš Pospíšil 3.místo Milan Mlejnek

Petrův zdar a hodně rybářských úspěchů v novém roce 
přeje za rybářskou stráž L. Spilka

PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
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Záměr vybudovat 
při ZŠ Albrechtická vznikl 
na přelomu let 2010-11. 
ÚMČ Praha 19 požádal Magistrát hl. m. Prahy o dotaci na 
tuto stavbu a v květnu 2011 mu byla přidělena.
Bylo vypsáno výběrové řízení a při dodržení veškerých 
závazných lhůt, které trvaly cca 4 měsíce, začala 
rekonstrukce v září.  Vítěz výběrové řízení fi rma Geosan 
group a.s., ihned začala se stavbou a dodržela smluvně 
stanovený termín 70 dní. V pátek 18. 11. 2011 byl vydán 
kolaudační souhlas s využíváním stavby. 

NOVÁ JÍDELNA ZŠ ALBRECHTICKÁ



Informace z radnice  1119

Celá rekonstrukce stála 11 milionů. Byla vybudována přístavba a dodáno nové vybavení jídelny a kuchyně se zvýšením 
kapacity na 400 strávníků. Slavnostní otevření proběhlo v pondělí 21. 11. 2011 za účasti dodavatelské fi rmy Geosan 
group a.s., vedení radnice, vedení školy a samozřejmě žáků této školy.

Michal Marel
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VE KBELÍCH JSME DOMA 
Milí rodičové,
je nádherné předvánoční období, které můžeme využít i 
ke strávení více času se svými potomky. Pro jeho příjemné 
naplnění Vám předkládáme druhou část prezentací 
organizací nabízejících volnočasové aktivity v Praze 
9 - Kbely. Informace otištěné v říjnovém i prosincovém 
Kbeláku můžete také nalézt na www.krc-cobydup.cz. 
Stručný a nadčasový přehled organizací najdete také v 
přiložené brožurce, za jejíž vydání chci velice poděkovat 
jmenovitě starostovi MČ Praha 19 panu Pavlu Žďárskému 
a tajemníkovi ÚMČ Praha 19 panu Josefu Nyklesovi.
Velice mě v tomto chladném počasí hřeje pocit, že díky 

projektu “Ve Kbelích jsme 
doma”, zpracovávanému 
KRC CoByDup za podpory 
MPSV ČR a ÚMČ Praha 19 
Vám předkládáme přehled o 
tom, co, kdy a s kým můžeme 
se svými dětmi v Praze 9 - 
Kbely vyvádět. Doufáme, že 
i Vás tyto informace osloví a 
budeme moc rádi, když Vám a 
Vašim dětem nabídneme další 
možnosti pro společně trávené chvilky.

Těším se s Vámi na další 
projekty pro rodiče s dětmi. 
Jako malou ochutnávku 
přijměte pozvání na projekt 
“Co dělat, když...”, na jehož 
realizaci jsme podali na rok 
2012 žádost o dotaci na MPSV 
ČR. Pokud bude naše žádost 
úspěšná, rádi bychom v rámci 
KRC CoByDup vybudovali 
KONTAKTNÍ MÍSTO, kde 
nám odborníci z různých 
oblastí zdarma poradí, jak se 
zachovat ve chvílích, kdy jako 
rodiče občas ztrácíme půdu 
pod nohama. Více informací 
o tomto připravovaném 
projektu, do kterého se můžete 
zapojit i Vy, naleznete na 
našich webových stránkách.

Kbelák č. 35 (10.10.2011): Kbelák č. 36 (10.12.2011) 
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. Farnost svaté Alžběty ve Kbelích
2. Junák Kbely 
3. Kbelští Soptíci
4. Místní knihovna Kbely
5. Model Klub Kbely
6. MŠ Albrechtická a Letců
7. TŠ Hit

Veselé a klidné Vánoce a šťastný rok 2012 Vám za KRC CoByDup přeje Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., vedoucí 
a koordinátor projektu “Ve Kbelích jsme doma”

Těšíme se na setkání s Vámi! 
Za KRC CoByDup o.s. Ing. Irena Šlajerová, Ph.D. fo
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Skauting má ve Kbelích dlouhou tradici, jeho počátky 
spadají do druhé poloviny let třicátých, po válce vzniklo 
dokonce ve Kbelích středisko s názvem Maják. Současné 
oddíly Tate washte a Poljana jsou členy 17. Střediska 
Athabaska a jsou pokračovateli oddílů Delaware, Arnika 
a Apewakan, jejichž činnost byla zahájena krátce po 
sametové revoluci. V r. 2005 byly dívčí a chlapecký 
oddíl sloučeny. 
Téměř od samých počátků se kbelští skauti výrazně 
inspirovali životním stylem lesních a prérijních indiánů 
(odtud i názvy oddílů Delaware, Apewakan a Tate washte), 
v praxi se to kromě táborového bydlení v týpí projevovalo 
i programem a různými tradicemi, které měly své zdroje 
právě v životě a fi lozofi i indiánů. To ovšem neznamená, 
že by pro vedoucí oddílu byla nejdůležitější historická 
autentičnost či uctívání konkrétních indiánských 
tradic či svátků. Veškerá inspirace sledovala výchovné 
cíle, indiánská 
společenství byla 
v mnohých svých 
rysech vzory 
demokracie a 
tolerance. Právě 
d e m o k r a t i c k é 
principy a výchova k 
občanství byly vždy 
jedním z hlavních 
výchovných cílů 
oddílů. Dalšími byly 
samozřejmě tradiční 
skautské ctnosti jako 
slušnost, vztah k 
přírodě a její ochraně, 
pomoc druhým a 
v neposlední řadě 
důraz na všestranný 
osobnostní rozvoj. 

Během let se podařilo vybudovat společenství mladých 
lidí v rozsahu jedné generace, které se kromě činnosti 
roverů a family-skautů stále neformálně schází a 
jehož aktivity vyústily i do jiných občanských aktivit. 
Cílem kbelských skautů vždy bylo a zůstává budování 
společenství – přirozené a pohodové party moderně 
uvažujících aktivních lidí různého věku, zaměření a 
vzdělání, které směřuje k vyšším morálním a občanských 
hodnotám.

Název: Junák, oddíly Tate Washte a Poljana
Adresa: Bakovská

Web: tatewashte.banda.cz; fspoljana.banda.cz

Kontaktní osoby: Petr Freiman, Rastislav Švec
Telefon: 604 937 383, 606 147 227

E- mail: kumys@seznam.cz

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR

Skautské oddíly ve Kbelích po dlouhá léta sdružovaly všestranně 
zaměřené děti a mladé lidi se zájmem o sport, přírodu a turistiku. 
Děti a mládež v oddílech jsou vedeny k všestrannosti nejen fyzické 
a duševní, ale také k vyšším morálním a občanským hodnotám. 
Momentálně je aktivní pouze roverský kmen (oddíl mládeže cca 15 
– 25 let) a generace bývalých vedoucích začíná rozvíjet tzv. family 
skauting, tj. skautskou činnost se svými předškolními dětmi. Dětské 
oddíly momentálně intenzivně hledají vedoucí.

Oddíly Tate Washte a Poljana
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V průběhu let se knihovna v rámci Kbel několikrát 
stěhovala, často do nepříliš vhodných prostor. Od 2. 2. 
2005 našla knihovna, díky fi nančním prostředkům z fondu 
EU i za přispění Úřadu MČ P-19, zázemí přímo v budově 
kbelské radnice a mohla tak začít novou etapu moderně 
koncipované knihovny dneška. 
V současnosti plní knihovna nejenom klasickou výpůjční 
funkci, ale stala se i významným kulturním stánkem celé 
obce. Pořádají se zde pravidelné literární pořady,  výstavy 
a vernisáže,  besedy  s autory aj. Velká pozornost se 
intenzivně věnuje našim nejmenším čtenářům a seniorům.  
Knihovna se aktivně zapojuje do celostátně pořádaných 
akcí, jako jsou např. Noc s Andersenem, Pasování 
prvňáčků na čtenáře či ocenění Čtenáře roku.  
Velice úspěšná je spolupráce s místní ZŠ a MŠ, 
kdy jsou děti pravidelně seznamovány s chodem 
knihovny a jsou pro ně připraveny literární pořady 
na zadaná témata, besedy s autory či nakladateli, 
což vede i k propagaci dětského čtenářství.  V 
prostorách knihovny se konají prodejní akce 
dětských knih, výstavy  a prezentace dětských 
prací. 
V posledních letech došlo ke značnému nárůstu 
registrovaných čtenářů knihovny.
Registrační poplatek za využívání knihovnických 
služeb je pro dospělého čtenáře 100,-Kč na 

kalendářní rok.  Děti do 
15 let mají knihovnu 
zcela zdarma.
Každoroční fi nanční 
dotace od Úřadu MČ 
P-19 i Magistrátu hl. 
m. Prahy je natolik  
štědrá, že pokryje v 
dostatečné míře nákup 
kvalitní literatury 
jak pro dospělé, ale 
hlavně dětské čtenáře. 
Na začátku roku 
2011 byl uveden do 
provozu i on-line 
katalog knihovny, 
který tak umožnil 
plnou automatizaci 
knihovnických služeb.

 

Místní knihovna Kbely
Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 - Kbely

sídlí v budově Úřadu MČ P-19 v přízemí
je bezbariérová

tel.: 284 080 878, 734 681 683 
knihovnice Iveta Novotná

e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz
www.praha19.cz

v sekci Knihovna je umístěn odkaz na:  
on-line katalog knihovny

MÍSTNÍ KNIHOVNA KBELY

Působení knihovny ve Kbelích se datuje od 26. října 1920, kdy se 
o její založení zasloužil učitelský sbor tehdejší obecné školy. První 
působiště knihovna nalezla ve sborovně školy, kterou k těmto účelům 
propůjčila místní školní rada. 
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Dráha s různorodým povrchem a 
devíti skoky je dlouhá cca 260 m 
a široká cca 3–4 m. Vedle dráhy se 
nachází i zázemí v podobě vysuté 

věže se střechou pro 12 jezdců 
a depo pro mechaniky. Klub je 
spolupořadatelem seriálu závodů 
„Czech Open“ a zároveň pořádá i 

vlastní závody „Model Klub Kbely 
Cup“ a jiné akce.

Ježdění na dráze
Model Klub Kbely nabízí možnost 
ježdění na dráze jako člen klubu 
za členský příspěvek 1 900 Kč/rok 
(resp. 1 000 Kč při odpracování 
povinných brigád na dráze). 

Model Klub Kbely Cup
Model Klub Kbely nabízí možnost 
přihlásit se na volný závod pro 
amatéry i profesionály Model Klub 
Kbely Cup pořádaný cca 3krát do 
roka. Jedná se o tzv. seznamovací 
závod hlavně pro začínající 
modeláře, kde lze získat praktickou 
průpravu pro vstup do vyšších 
soutěží. Startovné: 300 Kč dospělí, 
150 Kč děti do 15 let.

Open Cup
Model Klub Kbely je také 
spolupořadatelem seriálu závodů 
Czech Open. 

Další informace k závodům naleznete 
na www.modelklubkbely.cz a www.
rcamk.cz.

Model Klub Kbely
Travná 223, 198 00 Praha 98

www.modelklubkbely.cz
kontaktní osoba: Miloslav Pála 

tel./fax: 281930748, 
mobil: 777208596  

e-mail: miloslav.pala@mipacar.cz 

MODEL KLUB KBELY

Občanské sdružení Model Klub Kbely provozuje v areálu Letiště 
Praha Letňany off roadovou dráhu pro všechny dospělé i dětské 
fanoušky RC (rádiem řízených) modelů aut max.1:8.
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K 1.7.2001 došlo ke sloučení MŠ 
Letců a MŠ Albrechtická v jeden 
právní subjekt MŠ Praha - Kbely.

Mateřská škola Albrechtická byla 
kompletně zrekonstruována a 
znovu otevřena v říjnu roku 2010.

V MŠ Albrechtická jsou tři třídy, 
které si říkají Kuřátka, Medvíďata 
a Berušky. V MŠ Letců je šest 
tříd - Žabičky, Broučci, Kočičky, 

Motýlci, Sluníčka a Kytičky.

Zájem o naše školky je velký, 
protože nabízíme velké množství 
nadstandardních aktivit: plavání, 
angličtina, jóga, hra na flétnu, 
taneční kroužek, moderní tanec a 
keramika.

Každoročně se děti zúčastňují 
přehlídky Předškoláček, kde 
předvedou své dovednosti např. 
ve hře na flétnu, sportovních 
dovednostech a country tancích. 
Děti se během roku též účastní 
různých výtvarných soutěží, 
např. „ Náš modrý domov „ , 
„Bezpečnost dětí na silnici „ 
apod.

Pro zpestření všedních dnů a 
seznámení dětí s tradicemi našich 
předků pořádáme karneval, 
masopust, vynášení Mařeny 
a pálení čarodějnic. Zároveň 
si připomínáme sv. Mikuláše, 
vánoční a velikonoční svátky, 
svátek maminek a den dětí.

Co se děti ve školce naučily, mají 
možnost předvést na besídkách 
věnovaných Vánocům a svátku 
maminek.

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Naše školky nabízí dětem velké množství aktivit, jako jsou plavání, 
angličtina, jóga, hra na fl étnu, taneční kroužek, moderní tanec 
a keramika. Pořádáme karneval, masopust, vynášení Mařeny, 
pálení čarodějnic a další tradice. Otevřený přístup všech učitelek a 
zaměstnanců přispívá k pohodě, k vytváření vzájemných vztahů a 
pocitu bezpečí, harmonie, lásky a klidu, což je pro děti i nás velmi 
důležité. Odměnou za naši snahu a náročnou práci je spokojenost 
všech dětí a jejich rodičů.

Letců a Albrechtická
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Velký ohlas mají naše školy v přírodě, kde si děti užijí 
her, bobříků dovedností, bojovek, táboráku, zpěvu s 
kytarou a výletů.

Po celý rok pravidelně zveme do školek divadelní 
společnosti, cirkusové umělce a hudebníky. Oblíbený 
bývá koncert v ZUŠ Čakovice. Spolupracujeme s 
místní knihovnou, kam děti docházejí na tématické 
pořady. Naší milou tradicí 
se stala veřejná vystoupení v 
Domech pro seniory a při vítání 
nových občánků.

Každoročně podporujeme 
charitativní akce pro dětská 
oddělení v nemocnicích a pro 
děti v dětských domovech. 
Tímto děti učíme sounáležitosti, 
empatii a nebýt lhostejný k 
druhým.

V září pořádáme tradiční výlet 
do lesa, kde děti poznávají 
krásy přírody a sbírají houby. 
V průběhu roku vyjíždíme na 
různé poznávací výlety. Na 
konci školního roku se loučíme 
s předškoláky závěrečným 
táborákem, nastávajícím 
prvňáčkům předáme v upomínku 
na školku knihu a popřejeme jim 
společně dobrý start do školy.

V našich školkách je věnována 
velká péče při sestavování 
jídelníčku pro naše malé 
strávníky, dbáme na vyváženou 
stravu s dostatečným přísunem 
ovoce, zeleniny, mléčných 
výrobků a produktů zdravé 
výživy. Celý den je dodržován 
pitný režim. V závěru školního 
roku jsme se zaměřili na 
vybavení školních zahrad, kam jsme z vlastních 
zdrojů, ale i od sponzorů zakoupili víceúčelové 
průlezky. Všem rodičům, kteří se podíleli na této akci, 

patří velké poděkování.

Otevřený přístup všech učitelek a zaměstnanců 
přispívá k pohodě, k vytváření vzájemných vztahů a 
pocitu bezpečí, harmonie, lásky a klidu, což je pro nás 
všechny, děti i dospělé, velmi důležité. Snažíme se, 
abychom dětem nezevšedněli a i po letech si všechny 
děti na roky strávené ve kbelských školkách rády 

vzpomněly.
Odměnou za naši snahu a náročnou práci je spokojenost 
všech dětí a jejich rodičů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA     MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letců 731     Albrechtická 598
197 00  Praha 9 – Kbely   197 00  Praha 9 – Kbely
Tel: 286 852 013    Tel: 283 883 237
http://letcu.mskbely.cz/hlavni-strana  http://albrechticka.mskbely.cz/hlavni-strana
info@mskbely.cz    info@mskbely.cz
Kamila Kyralová – ředitelka   Kamila Kyralová – ředitelka
Jana Lafková – zástupkyně ředitelky  Jana Lafková – zástupkyně ředitelky



26

Katolické bohoslužby s hudebním doprovodem probíhají 
v kostele svaté Alžběty v Železnobrodské ulici pravidelně 
v neděli v 9 hodin a v pátek v 17:30. V neděli se zde schází 
kolem stovky lidí, především rodiny s dětmi. Křty dětí i 
dospělých, svatby, pohřby a osobní rozhovory je možné 
domluvit s farářem Jiljím Přibylem. 

Ve farnosti probíhá výuka náboženství. Každý pátek během 
školního roku se zde schází 3 skupinky dětí. Děti pod 
vedením katechety poznávají Boha a život z víry, společně 
si hrají, povídají a rozvíjejí svůj vztah k Bohu i lidem 
kolem sebe. Kromě místnosti v zázemí kostela (vchod 
prosklenými dveřmi ze zahrady), děti využívají i zahradu 
a hernu. Předškoláci od čtyř let se scházejí v pátek od 
15:30 (setkání se mohou zúčastnit rodiče), mladší a starší 
školáci v 16:30. Děti je možné přihlásit kdykoliv během 
roku, je také možné se pouze přijít podívat i bez předchozí 
domluvy.

P. Jiljí Jiří Přibyl OMF, farář (bohoslužby, křty, svatby, 
pohřby, osobní rozhovory, skupinka starších školáků)

Osobní domluva nejlépe v neděli a v pátek po mši svaté 

Anežka Koutníková, katechetka 
(předškoláci, mladší školáci)

Tel.: 604140044, mail: anezka@koutnik.name

FARNOST SVATÉ ALŽBĚTY VE KBELÍCH

Ve farnosti sv. Alžběty probíhají 
každou neděli katolické 
bohoslužby a v pátek výuka 
náboženství. Schází se zde 
především rodiny s dětmi. 
Společně slavíme vánoce, 
velikonoce a další slavnosti 
během roku.
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Hledáme kluky a holky ve věku od 6 do 15 let, kteří 
chtějí zkusit něco neobvyklého. Jsme zájmová organizace 
pracující s dětmi a mládeží. Naše činnost je zaměřena 
zejména na jejich vzdělávání v oblasti požární ochrany. 
Scházíme se formou pravidelných schůzek, vedeme děti ke 
kolektivní činnosti, technickým znalostem a seznamujeme 
je s nejrůznějšími informacemi z oblasti prevence i represe. 
Učíme je základům první pomoci, topografi e, odhalujeme 
tajemství uzlování.
Klademe důraz na rozvoj fyzické kondice, využíváme 
dětské soutěživosti při různých hrách nejen v tělocvičně 
ZŠ ve Kbelích, ale také v hasičské klubovně a v přírodě. 
Trénujeme a připravujeme se na hasičské soutěže, 
zúčastňujeme se závodů i mimo Prahu. Jezdíme na 

víkendové akce, výlety, exkurze, navštěvujeme hasičská 
muzea, zábavné parky, kina a sportoviště. 
Účastníme se spolu s ÚMČ Kbely akcí pro širokou 
veřejnost, pořádáme dny otevřených dveří v hasičské 
zbrojnici, kde se děti s rodiči formou prezentace a 
připravených soutěží mohou dozvědět o naší činnosti více.
 
Kde nás najdete:
- v Hasičské zbrojnici, Vrchlabská 1042/16a
- v tělocvičně ZŠ Albrechtická, Kbely 
  
Kdy nás najdete (od září do konce června):
 - každé pondělí - od 16.45 do 18.45
 - každý pátek sportovní trénink - od 16.00 do 18.00

Kontaktní e-mail:
   terka.hladikova@centrum.cz
   dagmar.hladikova@dh.cz

Členský příspěvek na rok - 200,-Kč zahrnuje pojištění 
dítěte proti úrazu na všechny akce včetně pravidelných 
schůzek (akce pořádané pro děti jsou s fi nanční spoluúčastí 
rodičů)

Sbor dobrovolných hasičů Kbely 
Vrchlabská 1042/16a, Praha 19 – Kbely

web: http://www.kbely.hasicipraha.eu/
kontaktní osoba: Dagmar Hladíková

email: dagmar.hladikova@dh.cz
tel.: 724079638

KBELŠTÍ SOPTÍCI 

Kroužek mladých hasičů 
Zájmová organizace pro děti 
a mládež se zaměřením 
především na vzdělávání 
v oblasti požární ochrany. 
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Kdo má chuť, může přijít, 
žádný výběr talentů neděláme, 
protože tančit se může naučit 
každý, stačí jen chtít. Hodiny 
se konají každé pondělí 
v gymnastickém sále ZŠ 
Albrechtická, pro nejmenší 
děti od 15:15 hod., pro školní 
děti od 16 hod. Všechny 
hodiny vede lektorka – 
taneční mistrová Hana Jozová 
Dluhošová.

Školní   děti se  učí    
latinskoamerické tance a 
disko, ti starší i hip-hop. 
Předškolní děti se učí být 
baletky i tanečnice. A protože 
výsledky v každém školním 
roce musí být vidět, v dubnu je 
vždy „Slavnostní vystoupení“, 
kde se každá skupina taneční  
školy prezentuje s jedním až dvěma tanečními čísly a 
jedním soutěžním tancem. 

Taneční škola Hit dále organizuje pravidelné kurzy 
latinsko-amerických tanců pro ženy v Dětském klubu 

Sluníčko a taneční kurzy pro dospělé v KD Letňanka. 
Vše,co potřebujete vědět a přehled hodin najdete na 
www.tanecniskola-hit.cz. nebo volejte 602 194 636.

Taneční škola HIT - kurzy pro děti v ZŠ ve Kbelích
Albrechtická 732

197 00 Praha 9 – Kbely
Web: www.tanecniskola-hit.cz

Kontaktní osoba: Hana Jozová Dluhošová 
Tel: 602 194 636

E-mail: info@tanecniskola-hit.cz

TANEČNÍ ŠKOLA HIT

Taneční škola Hit působí ve Kbelích již řadu let. Ve spolupráci se 
ZŠ Albrechtická organizuje kurzy tance pro děti ve věku                
od 3 do 15 let.
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tentokráte se jednalo o prezentaci 
kbelské autorky Aleny Nezbedové 
- ta zde představila svoje literární 
a výtvarná díla. V posledním roce 
se intenzivně věnovala psaní úvah, 
fejetonů a balad o „obyčejných 
neobyčejných“ věcech, životě a lásce, 
a těmito motivy jsou naplněny i její 
olejomalby. Kromě toho výtvarně 
zpracovala i několik „kbelských 
zastavení“. 
Na výstavu s názvem „Múzám“ se 
můžete do prostor kbelské knihovny 
zajít podívat až do 22. 12. 2011. 

Za knihovnu Kbely Iveta Novotná

VERNISÁŽ

Ve kbelské knihovně 
proběhla dne 19. 10. 
2011  další z řady          
autorských výstav, 

fo
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Nejzajímavější knižní 
přírůstky: 
Říjen - Listopad 2011
Pro dospělé:
Zusak M. –  Zlodějka knih
Švandrlík M. – 100 legend z hradů, měst a 
katakomb
Krchovský J.H. –  Básně sebrané
Ahernová C. – Vzpomínky na zítřek
Doušová G. – Vidlačka z Chytrova
Viewegh M. – Mafi e v Praze
Soukupová P. – Marta v roce vetřelce
Murphy D. E. – O čem Stalin věděl
Davies P. H. – Velšanka
Kelly C. – Klub zlomených srdcí
Svěrák Z. – Nové povídky
Görtemakerová H.B. – Eva Braunová. Život s 
Hitlerem

Pro děti:
Brezina T. – Brána času-Pod pirátskou vlajkou
Šironina J.V. – Jak souhvězdí dostala svá jména
Wilson J. – Nejdelší velrybí píseň
Goldfl am A. – Standa a dům hrůzy
Kirschnerová D. – Hurvínkova cesta do Tramtárie
Poznanski U. – Erebos. Hra, která zabíjí!
Eislerová J. -  Dobrodružství Toma Sawyera
Hejduk R. – Naši trpaslíci. Návštěva u čaroděje
Brezina T. – Expedice Kolumbus. Faraonův 
amulet
Kopietzová G. – Agáta&doktor Lupa. 
Nebezpečný tygr

KKK
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Knihovna uzavřena
V průběhu vánočních svátků bude knihovna uzavřena v období 
od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné a klidné prožití Vánoc 
a především hodně zdraví a optimismu do nového roku 2012.

Dne 12. 10. 2011 se dožila krásného věku 
100 let paní Jarmila Braunová, 

dlouholetá občanka Kbel. K tomuto pěknému životnímu 
jubileu byl paní Jarmile Braunové popřát místostarosta 
MČ Praha 19, pan ing. Vladimír Olmr, a vedoucí odboru 

občansko správního, paní Libuše Ložková.  Jubilantce byl 
předán dárkový koš, květiny a pamětní medaile ke stému 
výročí.                                                                                  

Libuše Ložková       
vedoucí odboru občansko správního

100 LET

Poděkování za veškerou lásku, péči a obětavost, kterou dávala celé rodině jí ze srdce děkují
 dcera Stáňa  a syn Josef s rodinami

Knihovna si dovoluje pozvat 
všechny, kteří chtějí obdarovat 
svoje blízké pěknou knihou,

na předvánoční prodej knižních publikací - jak 
pro děti tak i dospělé.Naši obchodní partneři 
např. nakladatelství Thovt, Fragment aj. nám 
poskytli na vybrané tituly výraznou slevu. 
Proto neváhejte a přijďte se podívat na zajímavé 
knihy , které mohou udělat radost vašim 
nejbližším. Akce trvá až do 22. 12. 2011 
v provozních hodinách knihovny.

Za knihovnu Kbely Iveta Novotná
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Městská část Praha 19 
ve spolupráci 

s Místní knihovnou Kbely 
si Vás dovolují pozvat

ve středu 18. ledna 2012 od 17.00 hod. 

na vernisáž výstavy

Terezy Valáškové
 „obrazy a ilustrace“

Výstava potrvá v prostorách knihovny na kbelské 
radnici – Semilská 43/1, Praha 19

 do 30. dubna 2012

BcA. Tereza Valášková
• Absolventka bakalářského studia na Ústavu umění 
a designu při Západočeské univerzitě v Plzni – obor 
ilustrace a grafi cký design
• Od roku 2008 členem umělecké skupiny CO? 
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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 %.

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

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,

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

Tel: 739 612 406
info@beladona.cz

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM

KICKBOX KLUB KOSAGYM

PRVNÍ TRÉNINK ZDARMA

WWW.KOSAGYM.CZ

KICKBOX KLUB KOSAGYM
Třinecká 650, Praha 9 - Letňany
tel.: 734 570 268, e-mail: info@kosagym.cz

KICKBOX
A JIU-JITSU

PRO  DOSPELÉ
I PRO DETI

inzerce_kbelak_final.indd   1 11/6/11   7:04:55 PM

- ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
- REVIZE KOMÍNŮ
- OPRAVY
KONTAKT: 
Martin Němec 775 132 921

KOMINICTVÍ NĚMEC

Nevíte, kam dřív skočit? Nebo jen neradi žehlíte? Pomůžeme
Vám - prádlo vypereme a vyžehlíme za Vás. Rychle a levně!
Zakázku si vyzvedneme přímo u Vás a přivezeme zpět. Doprava
Horní Počernice a nejbližší okolí ZDARMA ! 
V případě zájmu nás
neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 777 252 831

PRANÍ A ŽEHLENÍ
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eská letecká servisní a.s. se sídlem na Mladoboleslavské ul., 
Praha 9 Kbely, areál vojenského letišt , hledá brigádníka na 
pozici POMOCNÍK SPRÁVCE BUDOVY  
s možností okamžitého nástupu. 
Jedná se o práci na základ   
dohody o pracovní innosti max. 20 hod. m sí n .  
 
Co bude Vaší náplní práce? 
 

 Malé a drobné opravy v budov  v rozsahu schopností       
a oprávn ní 

 B žná údržba okolí budovy (úklid listí, sn hu, sekání trávy, 
údržba chodníku a parkovišt   

 Likvidace obalového materiálu 
 
Co od Vás o ekáváme? 
 

 Pe livost, spolehlivost, pracovitost, zodpov dnost 
 idi ský pr kaz skupiny B 

 
 
Co Vám m žeme nabídnout? 

 
 Místo výkonu práce Praha 9 – Kbely 
 Plat  99,-- K /hod  

Pokud Vás naše nabídka zaujala a spl ujete-li uvedené 
požadavky, prosím kontaktujte nás na telefonním ísle 
286 019 311 nebo 603 266 780 nebo na 
e-mailové adrese helena.jonova@ceslet.cz 
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