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ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19
Cyklostezka spolu s rozšířením chodníku podél 
Mladoboleslavské od Polaneckého k Hůlkové byla 
dokončena, nyní probíhá kolaudační řízení, které by 
mělo být ukončeno v závěru června.  
V rámci pravidelného jednání s Odborem městského 
investora vedení městské čás   upozornilo na poškození 
páteřní silnice Mladoboleslavská, jejíž včasná oprava 
odvrá   v budoucnu možné mnohem větší náklady na 
opravu této velmi důležité komunikace. Dále jsme uvítali 
zahájení projekčních prací vedoucí ke zkapacitnění 
čis  rny odpadních vod Kbely. 
Odbor životního prostředí seznámil Radu s pravidelným 
jednáním ohledně starých ekologických zátěží v areálu 
PAL a s rizikem nepokračování čerpání sanačního drénu 
a potřebou vrtů nových. Vše visí na fi nančních zdrojích 
resortního ministerstva resp. MF.
Rada přidělila dva byty v domech seniorů a rozhodla o 
soutěži na 4 uvolněné byty - přesné informace naleznete 
na naší vývěsce.
Rada rozhodla o rekonstrukci nevyhovujících WC a 
márnice na kbelském hřbitově. Současný přístřešek 
u plotu nahradí garáž pro techniku a márnice bude 
opravena tak, že uvnitř vznikne nové WC, místnost 
pro ukládání uren popřípadě márnice, dále místnost 
pro údržbu a uložení drobné techniky. Opraven bude 
samozřejmě i vnější plášť. Akce si vyžádá přibližně 
milionovou inves  ci.
Jak jste již možná zaznamenali, na kbelském hřbitově 
nově pracují dva správci na částečný úvazek, kteří 
zamykají a odemykají hřbitov, zde také uklízí a sekají 
trávu. Spojení na tyto pány je ve vývěsce na hřbitově. 
Dále na hřbitově došlo k prořezu zeleně a postupně 
se bude opravovat historický pomník s křížem a také 
pamětní deska obětem I. světové války.
S ohledem na rozhodnu   řešení dalšího navýšení kapacit 
mateřských škol, byl zadán projekt na přebudování 
prvního patra školky a podkroví, tak aby mohla vzniknout 
další třída, a to pro dě  , které splnily kritéria pro přije  , 
avšak z kapacitních důvodů nemohly být umístěny. Pokud 
vše půjde, tak jak je naplánováno, budou moci nastoupit 
již v září. Toto řešení vyvolá potřebu několikamilionové 

úpravy rozpočtu a přesun zdrojů z jiných akcí.
Rada schválila veřejnou fi nanční podporu Farní Charitě 
Neratovice ve výši 50  s. Kč jako příspěvek na chod 
pečovatelské služby na našem katastru. 
Byla provedena úprava stropu ve školní jídelně tzv. 
odhlučnění.
Rada souhlasila s uvolněním prostor sálu Lidového 
domu na promítání fotbalového EURA 2012 zdarma 
pro veřejnost. Proza  m jsou známé termíny 8. , 12., a 
16. 6. 2012 o případném dalším budete informováni na 
stránkách úřadu v sekci akcí LD. Promítání je doplněno 
doprovodnými akcemi.
V Domě seniorů v Mladoboleslavské byly instalovány 
do tamní knihovny dva počítače s volným přístupem na 
internet. V současné době probíhají zde i kurzy na práci 
s PC pro seniory s velkým úspěchem a další se nám hlásí.
Rada spolu s majetkovým odborem jedná o dalším 
rozšíření osvětlení některých parkových cest, jedná se 
zejména o cesty okolo parčíku v ulici Železnobrodská k 
altánu a u hřiště v Katusické za bývalým Erkem.
Rada se zabývala závěrečným účtem hospodaření MČ 
za loňský rok a hospodářskými výsledky příspěvkových 
organizací. Komplexní zpráva bude předložena k 
projednání na jednání Zastupitelstva.
Rada na základě přepočtu neinves  čních nákladů 
mateřských škol stanovila školné v MŠ Kbely od 1. 9. 
2012 ve výši 480,- Kč na měsíc.
Rada rozhodla, že v bytech v majetku MČ nebude 
zvyšovat nájemné pro rok 2013.

Pozvánka na 8. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
19
Ve středu 20. 6. 2012 se uskuteční řádné jednání 
Zastupitelstva naší MČ. Hlavním bodem programu bude 
projednání závěrečného účtu hospodaření městské čás   
spolu s hospodářskými výsledky školských příspěvkových 
organizací za loňský rok.  

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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CESTA DO SATALIC

Do Satalic  vedla  kdysi historická cesta od 
železničního přejezdu na Hornopočernické 
podél kolejí na straně u letiště. Prostor 
postupně zarůstal křovinami a trávou. Nyní 
jsme nechali tuto zkratku do Satalic vysekat a 
odstranit náletové dřeviny. V současné době 
je cesta velmi dobře schůdná a již se na ní 
objevují i cyklisté. A právě tudy plánujeme 
vyznačit cyklotrasu.      

                                                                                                                                                     
OŽPD - Bílek  

V pondělí 4. 6. 2012 jednatel fi rmy KNAUF pro Čes-
kou republiky pan Radek Bedrna v kanceláři pana 
starosty Pavla Žďárského společně podepsali daro-
vací smlouvu naší městské čás   ve výši 1,7 mil. Kč. 
Tato částka odráží velmi dobré vzájemné vztahy. 
Velmi si vážíme podpory ze strany této společnos  , 
která v letošním roce slaví 20 let na českém trhu. Za 
tento velkorysý dar děkujeme. 

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Dar s velkým D

CYKLOSTEZKA MLADOBOLESLAVSKÁ FINIŠUJE

V červnu se plánuje dokončení výstavby 
první etapy cyklostezky Mladoboleslavská 
mezi ulicemi Polaneckého a Košařova. Mezi 
Polaneckého a Hůlkovou už jsou položeny 
živičné povrchy. Cyklostezka je součástí hlavní 
cyklotrasy A265, která podle magistrátních 
plánů má jednou spojit Kbely s Vinoří, 
Prosekem a Libní. Prozatím bude možné 
projet ze Kbel na metro Letňany a dále přes 
lávku na Střížkov, přičemž se cyklista vyhne 
frekventovaným komunikacím Toužimská a 
Mladoboleslavská. Povrch cyklostezky bude 
vhodný i pro bruslaře.

Ještě nedávno jezdili cyklisté po úzkém 
hrbolatém chodníčku.
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DATOVÉ SCHRÁNKY  AUTORIZOVANÁ KONVERZE

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů zavádí termín autorizovaná 
konverze dokumentů. 
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení 
dokumentu v listinné podobě do elektronické 
podoby nebo úplné převedení elektronického 
dokumentu do dokumentu v listinné podobě. 
Dokument, který provedením konverze vznikl, má 
stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená 
kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze 
se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích 
doložek. 
Konverze z listinné do elektronické podoby - 
občan přinese listinu, kterou chce konvertovat. 
Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/
DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště 
konvertovaných dokumentů, kde si jej občan 
kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD 
je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi, 
každá i započatá stránka konvertované listiny je 30,- 
Kč. 
Konverze z elektronické do listinné podoby 
- elektronický dokument, který chce občan 
konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD, 
nebo si poslat z datové schránky občan do Úschovny 
(datového úložiště). V tomto případě s sebou 
občan přinese potvrzení o odeslání dokumentu 
do datového úložiště pro potřeby konverze, které 
obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Cena 
konverze je 30,- Kč za každou i započatou stránku. 
Autorizovaná konverze na žádost - autorizovaná 
konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost 
ke konvertování nejrůznějších dokumentů. 
Autorizovanou konverzi na žádost provádějí 
kontaktní místa veřejné správy. Pro tyto potřeby 
bylo v systému Czech POINT vytvořeno formulářové 
rozhraní, pomocí něhož provádí obsluha kontaktního 
místa autorizovanou konverzi. Po vytvoření konverze 
se k dokumentu připojí ověřovací doložka.
Popis bezpečnostních prvků v konvertovaném 
dokumentu - při konvertování dokumentů je nutné 
identifikovat a zaznamenat bezpečnostní prvky 
(plastický text, vodoznak, reliéfní tisk, embossing, 
suchá pečeť, reliéfní ražba, optický variabilní prvek), 
kterými se dokument před převedením vyznačoval.  
Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které 
dokumenty se nesmějí konvertovat. 
Jsou to především dokumenty, jejichž jedinečnost 
nelze konverzí nahradit: 
občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, 

řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, 
průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, 
lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, 
směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenku, protest 
směnky, technické průkazy, geometrický plán, rysy 
a technické kresby 
Rozsáhlá konverze dokumentů - pojem, který se 
používá pro autorizovanou konverzi dokumentu, 
který má 150 stran a více. Provedení konverze 
takového dokumentu vyžaduje čas a prostor. 
Případné dotazy Vám ráda zodpovím na telefonním 
čísle 284 08 08 53 nebo na podatelně úřadu 

      Vladimíra Bíšková
  odbor občansko správní

Platnost opencard se 
prodlouží o dva roky

Rada hl. m. Prahy dne 29.5.2012 rozhodla o 
prodloužení platnos   karet opencard o dva roky. 
Prodloužení se týká karet, jejichž platnost končí 
v období od 1. srpna 2012 do 31. července 2013.

„Prodloužení platnosti karty bude zdarma, nebude 
nutné, aby držitel vyplňoval žádost a předkládal 
další doklady. K prodloužení platnosti dojde 
automaticky, nicméně pro bezproblémové 
fungování karty je třeba nechat si nové datum 
platnosti přepsat na čipu karty. Zároveň s tím bude 
potvrzena platnost adekvátní části nahraného 
jízdního kuponu pro městskou hromadnou 
dopravu. Zapsání nové platnosti je zcela 
jednoduché: od 1. června 2012 se bude provádět 
na přepážkách v Zákaznickém centru opencard 
(Škodův palác, palác Adria) pro všechny držitele 
čipových karet a od 1. července 2012 si budou 
moci sami ti, kteří mají na kartě aktivovanou 
dopravní kartovou aplikaci DOS – tedy předplatní 
kupony – prodloužit platnost karty ve validátorech 
Dopravního podniku hlavního města Prahy,“ 
uvedla radní hlavního města Prahy Eva Vorlíčková (TOP 
09) a dodala: „Prodloužením platnosti opencard 
město předchází obtížné situaci, která by vznikla 
při výměně 300 000 karet, jimž končí platnost v 
průběhu září a října 2012.“

Více o prodloužení opencard najdete na 

www.opencard.cz.
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Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. 
o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat 
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které 
se výpis týká, pouze na základě písemné 
žádos  . 
Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, občan ji obdrží od 
pracovníka Czech POINTU vyplněnou, zkontroluje údaje a 
podepíše, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost 
se archivuje po dobu šes   let podle zákona o Rejstříku trestů 
§11b odst. 2. Osoba, která na pracoviš   Czech POINT o výpis 
žádá, musí mít platný doklad totožnos   a musí mít přiděleno 
rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají 
například trvalé bydliště v České republice. Na pracoviš  ch 
Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří 
žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené 
plné moci.

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnos  :
- platný občanský průkaz 
- nebo platný cestovní pas 
- nebo iden  fi kační doklad cizince 
- nebo průkaz o povolení pobytu cizince

Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu totožnos  , musí 
ho žadatel doložit jiným úředně vydaným nebo ověřeným 
dokladem, např. rodným listem. Je-li tento doklad v jiném 
než českém nebo slovenském jazyce, předloží tento doklad 
společně s jeho úředním překladem do českého jazyka.

Předložený doklad se nejprve kontroluje v databázi 
neplatných dokladů. 
Na základě podepsané písemné žádos   odešle pracovník 
Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který 
odpoví buď:
Předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend). 
Informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky. 

V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického 
výpisu, se tento výpis vy  skne, doplní ověřovací doložkou. 
Zapla   správní poplatek ve výši 100,- Kč v souladu se zákonem 
č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších 

předpisů, a to podle sazebníku. Na poskytnutý výpis se 
nevylepuje žádný kolek.
Možnost vystavit výpisy z Rejstříku trestů, které spadají do 
manuálního zpracování, slouží pro uspokojení žadatelů, 
kterým doposud nebylo možné vystavit výpis z Rejstříků trestů 
elektronicky, hned na počkání.
Manuální zpracování probíhá takto: žádost je odeslána 
pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů, kde se cca do 
30 minut manuálně zpracuje a následně je již vyřízená žádost 
připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo. 
Občan si může výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním 
místě, kde mu na základě čísla podaní žádos   a průkazu 
totožnos   výpis vydají a kde také zapla   správní poplatek 100,- 
Kč. Není ani nutné, aby si žadatel výpis vyzvednul ve stejný 
den, jako podal žádost. Pokud nemá žadatel zájem vyzvednout 
si výpis na kontaktním místě, je možné také požádat o zaslání 
výpisu v lis  nné formě přímo na adresu žadatele.

Výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu
V souvislos   s přije  m zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnos   právnických osob a řízení pro   nim a zákona č. 
420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislos   s přije  m 
zákona o trestní odpovědnos   právnických osob a řízení pro   
nim vznikla na Ministerstvu spravedlnos   evidence Rejstříku 
trestů pro právnické osoby. Z této evidence je vydáván výpis 
z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence 
rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, 
jsou veřejně přístupné a žadatelem může být kterákoliv fyzická 
osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádos   o výpis týkající 
se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost 
podává. Žádost se ne  skne, ani nearchivuje. Správní poplatek 
za vydání výpisu je ve výši 100,- Kč.

Případné dotazy Vám ráda zodpovím na telefonním čísle 284 
08 08 44 nebo na podatelně úřadu 

Růžena Šťovíčková
odbor občansko-správní 

P dl §11 d 1 ák č 269/1994 S ř d i ů dl b ík k ý ý i

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

KŘÍŽOVKA O CENY
Správné znění tajenky z čísla 38 je „SPECIALITY 
NA GRILU V DELTĚ“.
Z došlých odpovědí byl vylosován výherce 
Olga Josková ze Kbel, která obdrží poukaz 
na večeři pro 2 v hodnotě 500,- Kč 
do restaurace Delta.

Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet:
ÚMČ Praha 19 M. Marel, Albrech  cká 825, 1. patro, 
tel: 734 789 978, nebo elektronicky: kbelak@kbely.
mepnet.cz
E-mailem: kbelak@kbely.mepnet.cz
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KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

Ryze česká počítačová fi rma, která přesídlila 
v roce 2006 natrvalo do Kbel.

Firma vznikla v roce 1991 původně jako fyzická 
osoba zapsáním IT odborníka Zdeňka Bakaláře do 
registru podnikatelských subjektů. Až do roku 2006 
sídlila na Praze 7, kdy majitel zakoupil pro firmu 
rohový objekt v centru Kbel na světelné křižovatce 
Toužimské a Semilské ulice. Zde vybudoval centrum 
informačních technologií s rozsáhlým zázemím. 
Hlavní činností firmy je poskytování komplexních 
počítačových služeb a dodávek pro organizace, ale 
zároveň i pro rodiny a jednotlivce. Přímo v prodejně 
můžete zakoupit jakékoliv počítačové vybavení včetně 
příslušenství a spotřebního materiálu. S výběrem 
vhodného produktu vám pomůže ochotný prodejce s 
osobním přístupem. V případě potřeby vám nabídne i 
možnost nákupu na splátky či platbu platební kartou. 
Pokud máte jakýkoliv technický problém s počítačem, 
tiskárnou nebo např. s připojením k internetu, 
neváhejte firmu navštívit. Čeká na Vás zde řada 
odborníků, kteří se budou snažit váš problém vyřešit, 
a to jak na servisním oddělení, tak i přímo u vás doma. 
Pro společnosti je firma ESCAPE IT Expert připravena 
dodat kromě počítačového a programového vybavení 
i kamerové systémy, telefonní ústředny, docházkové a 

přístupové systémy, pokladní a restaurační řešení 
a další související produkty. Z oblasti služeb dále 
jednorázové servisní zásahy, pravidelnou správu 
sítí, opravy hardware a jiné elektroniky, internetové 
služby jako je tvorba a správa prezentací a e-shopů, 
zavádění ekonomických a informačních systémů 
a školení ve vlastní počítačové učebně. To vše 
podtrhuje vynikající cenová politika, která je na 
úrovni nejlepších internetových obchodů, ale vždy s 
přidanou hodnotou ve formě odbornosti a osobního 
přátelského přístupu. Pro obyvatele Kbel a přilehlých 
městských částí navíc firma ESCAPE IT Expert 
připravila řadu výhod a motivačních programů, jako 
je například VIP karta se slevou na služby až 30%, či 
soutěže s hodnotnými výhrami. Navštivte centrum 
informačních technologií osobně nebo zavolejte a 
nezapomeňte sledovat internetové stránky. Kolektiv 
pracovníků firmy ESCAPE IT Expert vám vždy bude 
schopen nabídnout vhodné IT řešení.  

Michal Marel

ESCAPE IT Expert s.r.o. 

www.escape.cz
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KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

Kbelský  podnikatel Kostas Dimoskakis – syn 
řeckých rodičů narozený v Opavě, který se 
cí   být Kbelákem.

Zeptali jsme se pana Kostase:

Jak  jste se dostal do Kbel?
Do Prahy mě s rodinou přivedlo podnikání. Od 
počátku, tj. 17 let,  bydlím  ve Kbelích. Zaujaly mne 
především jako klidná a čistá část Prahy, která ani 
trochu nevypadá, že je okrajem hlavního města.    A 
jsem samozřejmě rád, že to vidím a cítím i v dnešní 
době.
Zavedlo mě sem především podnikání v oblasti 
zábavy. Další naší podnikatelskou činností je účast v 
projektech Evropské unie a České republiky „Mléko 
pro evropské školy“ a „Ovoce do škol“. Oba tyto 
projekty provozujeme v rámci  programu s názvem 
Happysnack a nabízíme jen prověřené zdravé 
výrobky, vhodné pro dopolední svačinu našich dětí.

Co je HAPPYSNACK?

Společnost COME vending 
s.r.o.  realizuje na 480 
největších základních školách 
po celé České republice 
projekt HAPPYSNACK. Jedná 
se o dodávky výrobků zdravé 
výživy prostřednictvím 
chlazených výdejních 
automatů.
Sortiment  výrobků v 
automatech je pečlivě 
vybírán a schválen týmem nutričních terapeutek a 
výkonnou radou projektu HAPPYSNACK. 
Všechny automaty jsou propojeny patentovaným 
on-line systémem, díky kterému můžeme ovlivňovat 
zásobování či kontrolovat stav chlazení. Rodičům 
nabízíme kontrolu nad tím, co děti svačí. Kreditky, 
kterými se z automatu zboží odebírá ,se nabíjejí  
bezhotovostním způsobem. 

Rohodl jste se podpořit rozvoj Kbel, jakou mírou?
Jak jsem se již zmínil, cítím se být Kbelákem, a 
proto jsem nabídl do nízkoprahového klubu pro 
mladé, který se nachází v prostorách Lidového 
domu, dodat trochu zábavy pro mladé. Jedná 
se o instalaci elektronických šipek,  stolního 
fotbálku a jukeboxu. Vidím zřízení tohoto 
klubu,  jako velice dobrý záměr od městské 
části, na vyplnění  volného času pro „náctileté“.                                                                                                        
Rád se účastním akcí, které naše městská část 
organizuje,  je vidět, že má o nás občany zájem. A 
pokud budu moci, určitě budu chtít znovu pomoci .

Michal Marel

Kostas Dimoskakis 
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KRC COBYDUP  KROUŽKY 

Kroužky a kurzy otevírané     
v  I. polole   školního roku 
2012/2013 
Zápisy probíhají v období od 1.7. do 31.8.2012, přednost-
ní zápisy pro stávající klienty od 15.6. do 30.6.2012.
V případě zájmu zašlete, prosím, e-mail na kurzy@krc-co-
bydup.cz. Do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo 
kurzu a jméno a příjmení dítěte / příp. dospěláka.

Kurzovné je splatné nejpozději v den, kdy se koná první 
lekce kurzu. Platbu lze provést převodem na účet, příp. 
v hotovos  .
Přípravka do školky:

Út 9:00–12:00 JEŽKŮV KLUBÍK – 
přípravný kurz před 
nástupem do MŠ

Čt 9:00–12:00 (pro dě   ve 
věku 2,5 – 5 let, 
bez doprovodu 
rodičů)

Rodiče s dětmi:

Po  8:30–9:15 Hudebka-
YAMAHA KKK (2,5 – 4 roky)
Po  9:30–10:15 Hudebka-
YAMAHA KKK (18 měs. – 2,5 roky)
Po 10:30–11:15 Hudebka-
YAMAHA ROB (4 – 18 měsíců)
Út 14:00-15:00 Mimi klub (4 
měsíce – zač. lezení)
St 10:00–12:00 Cvičení 

batolat + BATOLE klub (zač. 
lezení - 1,5 roku)
Čt 10:00–10:45 
Cvičení dě   I. (1,5 – 2,5 roku a 
rodiče), ZŠ Kbely
Čt 10:55–11:40 
Cvičení dě   II. (1,5 – 4 roky a 
rodiče) , ZŠ Kbely
Čt 16:30–18:00 
Maminčin čtvrtek (2 - 4 roky )

Čt  14:30–15:15 
Hudebka-YAMAHA ROB (4 – 18 
měsíců)
Čt  15:45–16:30 Hudebka-
YAMAHA KKK (18 měs.– 4 roky)

Dě   (bez doprovodu rodičů):

Po 16:30–17:30 1x za 14 dní 
KOUZELNÁ KERAMIKA (3 - 6 
let)
Po 16:30–17:30 1x za 14 dní 
Výtvarka pro předškolní dě   (4 
- 6 let)
Út 15:00–16:00 Anglič  na pro 
předškolní dě   (6 - 8 let)
Út 16:00–17:00 Anglič  na pro 

předškolní dě   (4 - 6 let)
Út 17: 15 -18:00 Jóga pro dě   
(4 - 6 let)
St 16:30–17:30  
DRAMATICKO–HUDEBNÍ KROUŽEK (3 – 6 
let)

Dospělí (bez dě  ):
Út 18:15–19:15 Gravid jóga s Radhou 
Třešňákovou 
Út 19: 30–21:00 Jóga pro ženy 
s Radhou  Třešňákovou 
Čt  19:30- 21:00  Jóga 

Detailní informace o podmínkách zápisu do jednotlivých 
kroužků, kurzů a o dalších akcích naleznete na našem 
webu www.krc-cobydup.cz.

Těšíme se na Vás!
Jana Petržíková, ředitelka KRC CoByDup

b l O kl b ( č
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Ptáte se někdy sami sebe 
„Co dělat, když ...?“ mám já nebo 

moje dítě problém 

s navazováním kontaktů

• agresí vůči sobě či někomu,

• výsledky ve škole,

• odloučením při nástupu do 
mateřské školky,

• vztekáním,

• návratem do práce po mateřské 
dovolené,

• závislos   na alkoholu, drogách, 
počítačích,…

• respektováním autorit,

• výkyvy nálad,

• první láskou,

• pubertou a další? V rámci projektu 
„Co dělat, když… ?“ nabízíme 
řešení a odpovědi.

Program ak  vit na červen 2012:

 21.6.2012 18:00-20:00 
kontaktní poradenské místo pro 
osobní bezplatné poradenství 
v rodičovství či partnerství. 
Možnost hlídání dě   po 
domluvě. 

 22.6.2012 10:00-12:00 beseda 
na téma „PRÁVO OČIMA 
ÚŘADŮ A RODIČŮ“. Hlídání dě   
zajištěno. 

 29.6.2012 10:00-12:00 
rodičovská svépomocná skupina 
na téma „JAK ZVLÁDNOUT 
OBDOBÍ VZDORU“. 

 Anonymní poradna na e-mailu. 
Své dotazy pište na poradna@
krc-cobydup.cz.

 Mediace. 

 Přehled služeb a kontaktů v 
oblas   poradenství rodiny – 
kar  čky k vyzvednu   v KRC-
CoByDup, Toužimská 244/42, 
Praha 9 – Kbely.

V průběhu prázdnin je KRC 

CoByDup zavřeno, stále však 
probíhá anonymní e-mailová 
poradna. MÁME PROTO 
VĚTŠÍ PROSTOR SE ZABÝVAT 
VAŠIMI NÁVRHY TÉMAT ČI 
JINÝMI NÁMĚTY OD VÁS. 
Proto je uvítáme na e-mailu 
centrum@krc-cobydup.cz.

Po prázdninách pro velký ohlas a 
zájem ze strany rodičů budeme 
v programu pokračovat. 

Detailní informace také na tel.: 775 
904 976, e-mail: info@krc-cobydup.
cz. Rezervace míst na akce na e-mailu 
centrum@krc-cobydup.cz. Detailní 
informace na www.krc-cobydup.cz. 

Za KRC CoByDup 

Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., vedoucí a 
koordinátor projektu podporovaného 
MPSV a MČ Praha 19, člen Komise 
školství ÚMČ Praha 19 a 

Mgr. Lucie Levitová, odborný garant, 
h  p://www.problemove-dite.cz/.  

VÝLET KBELSKÝCH SENIORŮ DO ZOO TROJA

Počasí se nám velmi vydařilo. 
Na výletě jsme se rozdělili do 

několika skupinek  - nechyběla 
ani chůze s nordic-walking, kterou 

již od dubna pravidelně každé 
úterý nacvičujeme v rámci Kbel 
s cvičitelkou Jarmilkou. Další 
méně pohybliví si procházku také 
velmi příjemně užívali a někteří 
využili i zapůjčeného zoovozítka a 
ochotných zaměstnankyň úřadu.  
Prostě všichni účastníci si přivezli 
mnoho krásných zážitků a tímto 
děkujeme radnici, která nám 
tento doopravdy povedený výlet 
umožnila.  

Kamila Kubátová, ved.Svazu 
pos  žených Kbely

Foto si můžete v prohlédnout 
v galerii :

h  p://marel.praha19.cz/
fotogalerie_2012/30_5_2012.html

Ve středu 30.5.2012 se početná skupina z našeho domova seniorů i ostatních dříve 
narozených Kbeláků zúčastnila výletu do ZOO Troja. 
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Primátor Bohuslav Svoboda včera večer slavnostně zahájil 
výstavu 20 pláten Slovanské epopeje ve Veletržním paláci 
v Praze
Ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze včera večer primátor Bohuslav Svoboda slavnostně zahájil 
spolu s ředitelem Galerie hlavního města Prahy Milanem Bufkou výstavu 20 pláten Slovanské epopeje 
po jejich převezení z Moravského Krumlova. 

SLOVANSKÉ EPOPEJE VE VELETRŽNÍM PALÁCI V PRAZE

„Jsem rád, že se Slovanská epopej 
opět vrací do Prahy, a že tento 
prostor splňuje vhodné parametry pro 
umístění takového díla,“ řekl primátor 
Bohuslav Svoboda (ODS), který 
poděkoval Moravskému Krumlovu za 
letitou péči o Slovanskou epopej a 
všem, kteří se zasloužili o vznik této 
výstavy. Primátor také vyzdvihl, že 
současný prostor nejvíce odpovídá 
představám autora.

Alfons Mucha (1860–1939), světově 
nejproslulejší český moderní umělec, 
získal mezinárodní slávu v Paříži na 
přelomu 19. a 20. století díky své 
originální secesní dekorativní tvorbě. 
Smysl vlastního života ale spatřoval v 
jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v 
souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská 
epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926.  

Současná instalace vychází z Muchova původního 
obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového 
sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby 
mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu a vyzdvihuje 
hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po 
léta vkládal své nejlepší schopnosti. Ještě předtím, 
než Mucha začal Slovanskou epopej malovat, rozhodl 
se ji věnovat městu Praze, jehož představitelům 
postupně dokončené obrazy předával. 

Tematické rozpětí Slovanské epopeje sahá od 
působivých představ slovanského dávnověku a 
uctívání pohanských božstev, přes znázornění 
historicky doložených událostí, důležitých 
především z myšlenkového a kulturního hlediska, 
až po závěrečnou vizi duchovního významu 
Slovanstva pro celé lidstvo. V deseti plátnech se 
Mucha zabýval českými dějinami: „česká epopej“ 
představovala ideovou osu celého díla. Mucha kladl 
důraz na husitství a Jednotu bratrskou, tedy etapu, 
kterou v souhlase s Františkem Palackým, Ernestem 
Denisem, Jaroslavem Bidlem a Tomášem Garriguem 

Masarykem považoval za nejvýznamnější. Druhých 
deset pláten je věnováno ostatním Slovanům a 
všeslovanským výjevům. 

Galerie hlavního města Prahy vydala k výstavě 
rozsáhlou monografii Slovanské epopeje, kterou 
připravili Lenka Bydžovská a Karel Srp ve spolupráci 
s Miroslavem Petříčkem, Markétou Theinhardtovou, 
Dominiquem Lobsteinem a Tomášem Bergerem.  
Bohatě obrazově vybavená publikace přináší 
současné pohledy na Slovanskou epopej, rozbory 
a výklady všech obrazů, podrobnou chronologii, 
výbor dobových kritik a reflexí, antologii Muchových 
textů. Upravil ji Jan Šerých.

Vernisáž bylo nutno posunout na později oproti 
původnímu záměru, neboť ve Velké dvoraně 
Veletržního paláce Národní galerie se realizovala 
technická opatření související s dosažením 
optimálního prostředí pro výstavu obrazů.

Výstava je pro veřejnost zpřístupněna od dnešního 
dne, otevřena bude od úterý do neděle od 10.00 do 
18.00 hodin. 

V Praze 10. 5. 2012
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POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY

aneb naučte 
se obsluhovat 
počítač
Vzhledem k poptávce uspořádala 
kbelská radnice v měsíci květnu 
počítačový kurz pro kbelské 
seniory - zdarma. Je určen pro 
všechny, kteří se chtějí naučit 
obsluhovat počítač či si osvojit 
alespoň základní znalosti s 
internetem – jako např. posílat 
e-maily, zjistit, kdy vám jede 
autobus, prohlédnout si fotky od 
vnoučat, přečíst si nejčerstvější 
politické zprávy nebo 
zkontrolovat, jaké bude počasí. 
Odbornou lektorkou je velmi 
příjemná mladá dáma PhDr. 
Lucie Illová. Ke každému 

účastníkovi kurzu je přistupováno 
individuálně dle jeho dosavadních 
znalostí práce s PC a budoucích 
uživatelských potřeb.
Termíny kurzů:
Začátečníci: 
úterý      9.15 - 10.15 hod.
čtvrtek 17.00 - 18.00 hod.

Pokročilí:
čtvrtek 16.00 - 17.00 hod.

Kurzy probíhají v Domově seniorů 
v ul. Mladoboleslavská č. 20.
Případní noví zájemci neváhejte 
kontaktovat lektorku, pí Illovou, 
na tel. č. 724 330 418.
Účast na kurzu je z kapacitních 
důvodů nutná telefonicky 
domluvit předem.
Vzkaz paní lektorky: „Určitě se 

seznámení s počítačem nebojte, 
zvládne to každý!“

Šárka Egrtová, public relations 
ÚMČ Praha 19

– Kbely a Satalice
Železnice bývá v

S3 lze velmi rychle cestovat do centra metropole ze Kbel i Satalic. 
Vlaky zde jezdí ve snadno zapamatovatelném 
hodinovém taktu
Hlavní nádraží i do Vršovic.

o 15 minut rychleji

jízdenky pro jednotlivou jízdu PID
jízdenky PID

S jízdenkou P

z centra Prahy vlak (linka S3) MHD (metro + autobus)
do Satalic 17 minut cca 28 minut
do Kbel 20 minut cca 35 minut

(v pracovní dny každou hodinu, o víkendech zpravidla každou lichou hodinu)
Prahy z Vršovic: xx:40 z Hlavního nádraží: xx:47 55

ze Kbel: xx:53 ze Satalic: xx:56
www.ropid.cz nebo k vyzvednutí 

v infocentru PID na Hlavním nádraží.
www.ropid.cz/linky-s.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

aneb Filipojakubská noc ve kbelském 
parku 
30. 4. 2012 
Poslední dubnový den jsme již po dvaadvacáté měli 
připravený program plný čar a kouzel či magických 
rituálů. Park byl již od 11hodin poset mnoha soutěžními 
čarodějnickými disciplínami, které si připravili 
zaměstnanci úřadu, místní mateřská centra – KRC 
CoByDup, MC Sluníčko. Po celý den jedny z hlavních 
organizujících čarodějnic zapisovaly do seznamu 
všechny malé i větší a krásně namaskované čarodějnice 
i čaroděje, které na konci akce čekala krásná odměna 
věnovaná panem starostou. Celým programem 
nás prováděl skvělý moderátor, který ztvárnil i roli 
kejklíře, žongléra a chůdaře, spolu s ním měl úspěch 
čaroděnický i rituální tanec dobře rostlých tanečnic 
- Ambrósií a soutěže od divadelního spolku Gloriet. 
Velmi zábavná, ovšem i tak trošku drsná představení 
– tzv. Katovnu – ztvárnili v několika vstupech herci z 
Divadla bez střechy.
Celý krásně slunečný téměř parný den a až nečekaně 
teplá noc přilákala davy lidí. Někteří sledovali program, 
jiní procházeli s dětmi disciplíny či si zasoutěžili se 
kbelskými hasiči Soptíky, další létali na pouťových 
labutích, jiní dali přednost nabídce pestrých prodejních 
stánků a občerstvení. Kdo byl unavený, ulehl do trávy a 
nechal se jen tak unášet slavnostní atmosférou…
Jak už je tradicí dáno, k večeru se rozezněly všechny 
nástroje oblíbené hudební skupiny Holokrci, která 
nás příjemně převedla svým hraním a zpíváním přes 
hranice celé Filipojakubské noci a ochránila nás před 
všemi zlými silami a kouzly 
Někteří z nás stihli oslavit i svátek lásky - zamilovaných 
a nacházeli k polibku vhodná zákoutí pod kvetoucí 
stromy. Do rána hořící ohně a ohýnky rozmístěné po 
parku. 
A tak skončila další tajemná noc.
Dodatečně posíláme své díky všem, kteří nám pomáhali 
od brzkého rána, přes doopravdy žhavé poledne s 
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tropickými teplotami a až do noci. Bylo to náročné, ale 
povedlo se… příště se opět těšíme. 

Děkujeme tímto Sboru dobrovolných hasičů Kbely + 
Soptíkům, Radku Černému – Maso,uzeniny Kbely, 
taktéž kadeřnickému Salonu Anna paní Anny Peškové, 
ODS Kbely za krásné odměny pro děti i mnoha dalším 
sponzorům, kteří nám pomohli uspořádat v pořadí již 
22. pálení čarodějnic

Šárka Egrtová
public rela  ons ÚMČ Praha 19
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PSÍ DEN VE KBELÍCH
12. 5. 2012
Proběhl první ročník akce čistě zaměřené na pejsky 
a psí témata. K bohatému programu nám velmi pomoh-
lo OS Helppes, které mělo po celou dobu připravené 
krásné a hravé soutěže pro pejsky, ukázky canisterapie, 
mnoho zajímavých informací o výcviku pejsků, pravou 

psí pohádku se psími herci a mnoho dalšího. Taktéž OS 
Pes ve službách člověka přijelo s ukázkami výcviku cvi-
čených psů – tzv. čichačů a obranářů a velmi se vyvedly 
psí tanečky – dog dancing. Díky Radku Černému – míst-
nímu podnikateli a především myslivci jsme se dozvědě-
li spoustu zajímavých informací o mysliveckém výcviku 
psů a další různé informace týkající se myslivos  . Své 

místo v programu měly i pozvané útulky, z nichž 
největší byl pražský trojský útulek, který před-
vedl nejen pejsky, ale i exo  cké nalezence – byl 
zde velmi přítulný had, ochočená agama, kočič-
ky, králíčci aj. Další z útulků, ne až tak známých, 
představil herec Zdeněk Srstka a celé odpoled-
ne věnoval tomu, aby opuštěná zvířátka našla 
svého „páníčka“ mezi návštěvníky. Umísťovací 
přehlídka byla úspěšná. Ve třech případech si 
našli opuštění pejsci svůj domov. Celý, zpočátku 
pršavý a chladný den byl protkán živou muzikou 
skupiny Holokrci, kteří se nás snažili rozproudit 
a rytmem akordů alespoň trochu zahřát. Ke kon-
ci akce předávali zástupci radnice, OS Helppes 
a pan Zdeněk Srstka všem výhercům v soutě-
žích krásné odměny a taktéž i ceny z tomboly 
(pořádané OS Helppes), kde bylo možno vyhrát 
užitečné věci od psího vína pro páníčky po po-
můcky a hračky pro pejsky. Radnicí uspořádaná 
materiální sbírka pro opuštěné pejsky z útulků 
(Záchranný chov Hněvice, Cibela, Toulavé
tlapky, Depozitum Beruška, Naděje pro 4 packy 
a Dogpoint) také velmi pomohla. Veškeré dary 
(pytle s granulemi, pamlsky, deky, vodítka, des-
infekční prostředky aj.) byly v závěru akce, spra-
vedlivě  a podle potřeb, rozděleny účastnícím 
se útulkům. Za nás bychom rádi poděkovali, a 
to především všem spolkům a občanským sdru-
žením, která bez nároku na honorář přijela a 
uskutečnila s námi takto povedenou a záslužnou 
akci. Taktéž patří velké díky všem, kteří nebyli 
lhostejní k osudu mnoha opuštěných zvířátek a 
přinesli mnoho doopravdy užitečných darů.
Doufejme, že se i příš  m rokem podaří uspořá-
dat podobně laděnou charita  vní akci určenou 
hlavně ve prospěch opuštěných pejsků.

Š.Egrtová, B.Andělová, pořadatelky akce za 
MČ Praha 19

Odkaz na fotodokumentaci: h  p://marel.
praha19.cz/fotogalerie_2012/12_5_2012.html

Chcete vidět reportáže TV Metropol ze Kbel?
Stačí kliknout na odkaz umístěný na naší úvodní 
webové stránce www.praha19.cz dole.
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Seznam lidí, kteří předali materiální dary 
psím útulkům na akci Psí den:

Jan Salač, Borek-Dřísy granule,pamlsky,konzervy,propag.
předměty v hodnotě 5  s.Kč
Šolcová   deka
Kletečková Eliška  vodítko, krmení, miska
Janáková Barbora  vodítko, spreje, miska
Picková Jaroslava  deky, konzervy
Vokál Milan  krmení, obojky, deky, oblečky
Dvorský Vladimír  deky
Richterová  krmení
Samdul Pavel  deky, náhubky, hračky
Placáková  košík, konzervy, hračky, deka
Exnerová  misky, krmení, deky
Rambousková  deky
Knoppová  hračky, oblečky
Kotěšovcová  krmení
Růžičková Jitka  košík, dečka, polštářky
Hrubý   dezinfekce
Jinderka   košík, obojky, hračky
Krejčová   deky, hračky
Fialová   koberec, hračky
Dušková Věra  deka, hračky
Meucharová  hračky, pamlsky
Kuliková   deka
Koutná, Hřibová  krmení, deka, hračky
Dendani   krmení, misky, hračky
Gebrtová Dita  hračky, oblečky, krmení
Komanová  deky, koberce, náhubky, obojky,  
Aschenbrennerová prostěradla, deky, polštářky
Blažejová  deka, polštář, míčky, obojek
Janíková   deky, koberce, hračky, vodítka, 
Valentová  krmení, deky, koberce, vodítky, 
Plzáková   deka, hračky
Dvořáková  deka, hračky
Brožíková  misky, hračky
Hlaváčková  pelíšek, krmení
Stehlík   koberce, deky, krmení
Horák   koberce, deky
Eva a Michal Zídkovi+ 
pí Zouplnová                         krmení, deky, polštáře, prostěradla, 

obojek, spacáky, koberec, 
pamlsky 

Žabová Iveta, Jakubov         deky, krmení, hračky, vodítka, 
obojky, misky

Žabová Dana                         deka, misky, hračky
Brdlíčková                              deka, hračky
Kopáčová                               deky
Jozková, Šimáková                krmení, hračky,koberec
Maršálová D.                          krmení, pamlsky, prostěradla
Rýdlová                                   koberce
Šťovíčková                              deky
Číperová                                 deky, koberce, ručníky, hračka
Fantová                                   deky, peřiny, polštáře
Dimoskakisová                       krmivo
Andělová B.                            krmivo, pamlsky
Perlingerová                            pelíšek, misky, kosme  ky, obojky
Volfová krmivo
Kailová konzerva
Dubanská krmivo

Igolářová krmivo, konzervy
Milták Vojtěch krmivo
Kubátová Kamila krmivo
Radechovská Monika krmivo, pamlsky
Součková Jana krmivo
Klokánek Kbely hračky
Hazbauerová krmivo
Běla Stanislav krmivo
Běhounkovi krmivo, hračky
Baháková pelíšky
Marečková krmivo
Vozková krmivo, deky
Zborníková T. krmivo
Pácha Tomáš kryty na konzervy
Kotěšovcová L. obleček, hračky
Kapičková pamlsky
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DEN ZEMĚ VE KBELÍCH 
15. 5. 2012 
Jako každoročně jsme pro vás uspořádali již 7. ročník 
informačně vzdělávací kampaně, která je ekologicky 
laděnou akcí s názvem DEN ZEMĚ. Ta je pořádána 
zejména pro děti z MŠ a ZŠ. Letošními tématy byly 
problematika odpadů, zeleň a využívání energie. 
Byla zde možnost prohlédnout si ukázky sběrných 
nádob a sběrové techniky, popřípadě se podívat, jak 
funguje elektromobil, elektroskútr či elektrokolo. 
Zároveň bylo možno nahlédnout do materiálů 
„Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, 
provozů na zpracování odpadů, mapy cyklostezek v 
Praze aj. Na každém stánku byl připraven přehledný 
popis k dané problematice, probíhaly tématicky 
zaměřené hry a soutěže realizované kvalifikovanými 
lektory s Ekoncentra Koniklec. Akce se zúčastnili 
následující společnosti Pražské služby a.s., EKO-
KOM a.s., Asekol a ZŠ Kbely, které měly pro veřejnost 
připravenou celou řadu zajímavostí o ekoaktivitách 
a mnoho informačních materiálů i dárků pro děti.

Šárka Egrtová, public relations MČ Praha 19
Fotodokumentace na http://marel.praha19.cz/

fotogalerie_2012/15_5_2012_1.html
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DEN DĚTÍ ANEB OLYMPIÁDA CESTOU KOLEM SVĚTA 
2. 6. 2012 
„VÍTEJTE VE KBELÍCH a pospěšte s námi na cestu kolem 
světa protkanou olympijskými sporty! „ – znělo zrána 
ve kbelském parku při začínajících oslavách Dětského 
dne. Celým dnem nás provázelo mnoho sportovních 

disciplín s nádechem olympijských her. Prošli jsme spolu 
s moderátorkami z Občanského sdružení Prima den 
mnoho měst, kde se olympiáda kdy konala a v průběhu 
programu jsme byli překvapeni velmi atrak  vními 
osobnostmi ze světa sportu. Do soutěžních disciplín se 
přihlásilo téměř 500 dě  , které všechny obdržely krom 
sladkých odměn i „zlatou“ kbelskou medaili. Hlavním 
smyslem celého dění bylo pobavit dě   od nejmenších po 
nác  leté, což není právě nejlehčí úkol, ovšem podle reakcí 
si troufnu říci, že se nám to podařilo. To vše by se neobešlo 
bez všech zúčastněných sportovních klubů, mateřského 
centra Cobydup a VOŠ Palestra a také bez mnoha dalších 
organizací. Zkrátka, podařilo se vymyslet zábavný a hlavně 
sportovní program pro všechny, což navnadilo  síce 
návštěvníků.  Ke konci přijeli atrak  vní mladí a nadaní kluci 
z hudebních skupin Kyanid a Koblížci, jež na svůj repertoár 
přilákali davy nác  letých fanoušků i fanynek a až do večera 
se v parku zpívalo i tančilo včetně autogramiády a focení 

na rozloučenou.
Tímto radnice děkuje všem, kteří nám pomáhali 
zorganizovat náročnou akci – jmenovitě to byli:

OS Prima den, MC Cobydup, VOŠ Palestra, Fotbalový klub 
Kbely – Tomáš Haniak, oddíl pozemního hokeje Kbely 
pod vedením pana Kačmaříka, basketbalový oddíl Kbely 
pod vedením p. Šedivého, Ondra Šťastný, který nám 
představil bojové sporty,  kbelský Cycling team, kbelský 
tenisový klub – p. Duff ek, kbelš   senioři z Klubu ak  vních 
balonků, motorkáři-Kbelský Divočáci, dě   ze školní družiny 
a paní družinářka Jitka Sajfrtová i dě   z TŠ HIT s učitelkou 

Dluhošovou-Jozovou. Samosebou – 
hlavně bez pomoci ak  vních úředníků se 
také nelze na podobných akcích obejít, 
proto velké díky jim za jejich úsilí. Tito 
všichni věnovali svůj volný čas, proto 
velké díky i jim , aby dětem připravili 
k jejich svátku mnoho krásných zážitků.
Těšíme se na vás opět příště!

Fotodokumentace na: 
h  p://marel.praha19.cz/

fotogalerie_2012/2_6_2012.html

Šárka Egrtová 
public rela  ons MČ Praha 19
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ZE ŽIVOTA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Zájmový kroužek moderní gymnastiky, který pracuje 
na naší základní škole již několik let se těší velkému 
zájmu. Kroužek navštěvují děvčata z 1. až 4. třídy. 
Učí se orientaci v prostoru, pohybu na hudbu, 
cvičí se stuhami, obručemi i švihadly. Na koberci 
procvičují obratnost - stojky, kotouly, přemety 
stranou. Děvčata secvičila společné vystoupení se 
stuhou, se kterým se vám naposled představila na 
oslavách „Dne dětí“ 

 Jitka Sajfrtová
ZŠ Albrechtická

Gymnas  ka

Práce dětí na historickém semináři
   Už několik let se s dětmi setkávám při práci v 

historickém semináři. Kdo by čekal, že se společně 
učíme nazpaměť letopočty, mýlil by se. Stáváme 
se mladými archeology, zkoušíme žít, jako naši 
předkové, při prezentacích před spolužáky se z nás 
stávají slavné historické osobnosti naší minulosti. 
Den otevřených dveří naší školy je pro nás výzvou, 
abychom představili učebnu dějepisu netradiční 
formou. Do historie Rožmberků jsme nahlédli vloni 
na podzim se 6.A. V září jsme čerpali znalosti v 
Třeboni, v sídle Petra Voka. Naše večerní putování 
městem za svitu loučí oživily postavy dvora tohoto 
šlechtice. Končilo to jako v pohádce - svatbou Petra 
Voka a Kateřiny z Ludanic. Rožmberský rok jsme 
zakončili 6.11.2012, v den výročí smrti posledního 
Rožmberka. Na společné setkání jsme pozvali 
rodiče i prarodiče. Voněla medovina, koláčky a 

další dobroty. Ale hlavně jsme měli všichni radost z 
filmu, který dokumentoval naši výpravu. Nadchly i 
prezentace, které se dětem opravdu vydařily.
    Nezapomínáme ani na soutěže. Zúčastnili jsme 
se obvodního kola dějepisné olympiády, nyní se 
připravujeme na klání o znalostech Pražského 
hradu. Už jsme prozkoumali Svatovítský poklad a 
Zlatou uličku. Pokud zvládneme všechny záludné 
otázky, bude nám odměnou finále s průvodcem po 
Pražském hradě, ale i knížka o této památce. Nejvíce 
se těšíme na společnou výpravu s našimi kamarády 
z ekologického kroužku. Vyrážíme na společnou 
expedici každý rok. Čeká nás práce v terénu, ale také 
samostatné vaření, hry, soutěže. O zábavu a dobrou 
náladu na této akci není nikdy nouze. Proto se už 
na Červený Hrádek u Sedlčan, kam zamíříme letos, 
těšíme. O naše zážitky se s vámi můžeme podělit na 
stránkách školy, stačí jen otevřít fotogalerii.

     Marie Nováková
Ved. historického kroužku ZŠ Albrechtická

Historický kroužek



Informace z radnice  1121

Co se to dělo ve středu 16. května v naší školní družině?

POHÁDKOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Od rána tady bylo pěkně živo.
Dopoledne dorazili spolužáci z prvního stupně 
a předškoláci z obou kbelských mateřských 
školek. Měli jsme pro ně připravenou celou řadu 
pohádkových úkolů, které vycházely z práce našich 

zájmových kroužků (sportovního,vaření, turistického, 
přírodovědného,výtvarného a keramiky)  
- u rytíře si vyzkoušeli obratnost a rychlost;
- u čarodějnice si zahráli na Popelku a přebírali hrách, 
rozpoznávali čarodějná koření;
- princezna jim pomohla při vybarvování 
maxiomalovánky;
- s Chytrým Honzou si vyzkoušeli, jestli znají pražské 
pamětihodnosti;
- Bystrá liška je zase vyzkoušela z přírodovědných 
znalostí;
- čertovské záhady prověřily znalost českých pohádek;
- vodníkovi pomohli složit rozbité hrnečky a vyrobit 
keramické drobnosti.
Odpoledne nás navštívili hosté z kbelské radnice, 
rodiče a prarodiče. K naší velké radosti se i oni zapojili 

do soutěží, ochutnali dobroty, které děti upekly, a 
pochválili výzdobu.
Všichni malí i velcí návštěvníci byli oceněni diplomem a 
lízátkem. Pro pomocníky i vychovatelky byly odměnou 
úsměvy a spokojenost všech zúčastněných.

                                                                        
Kluci, holky a paní vychovatelky

ŠKOLNÍ DRUŽINA Kbely
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 Jsem jedním z těch seniorů, který bydlí v Domě seniorů 
ve Kbelích (DS), domě s moderním bydlením, společenskou 
místností, ve které se scházejí senioři z celých Kbel, a hlavně 
knihovnou vybavenou dvěma počítači s možností připojení 
k internetu. Toto vybavení Úřad MČ Praha 19 do knihovny 
velkoryse zařídil, a to bezplatně pro obyvatele DS.

KBELY , SENIOŘI  A INTERNET

Proto je tím víc třeba ocenit počínání MČ a jím 
věnované prostředky na vzdělávání seniorů. 
Koneckonců, ve vyspělých zemích je to běžné. 

Nejsem si zcela jist, zda se naše země jako všeobecně 
snaží o totéž. Stačí dojít si pro nezbytné léky do 
lékárny….

Pokusím se zamyslet nad problémem využití počítače 
hlavně u nás, v DS. Je nám skoro všem přes 75 let. 
Když jsme odcházeli do důchodu, znali jsme, a to 
ne všichni, používání faxu, dálnopisu, v některých 

případech počítače k technickým výpočtům. Lépe 
vybavené kanceláře vlastnily elektrické psací stroje, 
většinou z NDR, případně kopírku. O tom, že v blízké 
budoucnosti si budeme moci pomocí internetu 
zdarma dopisovat s přáteli téměř kdekoliv na světě, 

že dopis dostanou skoro okamžitě bez pošty, že 
můžeme platit složenky, INKASO, nebo komunikovat 
s úřady z domu od stolu, se nám ani nezdálo. Na 
internetu si pomocí vyhledávačů najdete, co se ve 
světě událo nového, nebo co kde mají ke koupi, 
atd. Je třeba pouze překonat tu psychickou bariéru 

starších lidí a nebát se i v tomto věku 
se něčemu ještě přiučit – prostě nás 
to nekousne…. I tento problém MÚ 
pochopil a zavedl, představme si, 
bezplatné školení kteréhokoliv seniora 
ze Kbel, bezplatné připojení k internetu 
v centrálním parku, nebo v knihovně 
na RADNICI. Školení k využívání 
počítačů provádí dvakrát týdně PhDr. 
Lucie Illová v knihovně DS, a to velice 
svědomitě, trpělivě, uzpůsobeně 
úplným začátečníkům. Prostě, Kbely 
opravdu předběhly dobu alespoň o 
jedno století, a to je dobře!!! 

Vlado Argay, DPS, Mladoboleslavská 
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Náš miniklub „Bábinky“ při DS je sice malý, 
ale o to činorodější.

BÁBINKY

Náš miniklub „Bábinky“ při DS je sice malý,ale o 
to činorodější. Scházíme se pravidelně 1x týdně 
a téměř vždy máme nějaký program. Starají se o 
nás také dvě pečovatelky z Třeboradické charity, 
Olinka a Evička, a z MČ Praha 19 paní Šárka. 
Například před Vánocemi jsme připravovali různá 
přání, někdy procvičujeme paměť formou her, 
před Velikonocemi jsme malovali kraslice, nedávno 
jsme seli do květináčů jarní osení, jen tak za okno, 
vyráběli jsme krásné panenky z kukuřičného „šustí“. 
Teď, jak začalo být hezky, jsme grilovali na naší 
zahradě u altánku. Před každou naší schůzkou  si 

obyčejně  zahrajeme žolíky, pak si dáme kafíčko, 
něco dobrého a popovídáme. Tak se necítíme sami, 
odkázáni na samotu ve svých pokojích….I když lidé 
v našem věku inklinují k pohodlí, touží být alespoň 
chvíli ve společnosti. Narozeniny každého člena 

oslavíme alespoň malým přípitkem a přáním.  Řekl 
bych, že jsme dobrý kolektiv. Zde je několik obrázků 
z naší činnosti:

Vlado Argay, DS, Mladoboleslavská 
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POUTNÍ CESTY MEZI PRAHOU A STAROU BOLESLAVÍ
Milí čtenáři, 
navazuji na svůj předchozí článek v minulém čísle 
Kbeláku, ve kterém jsem vám slíbila, že vás seznámím 
podrobněji s historickým významem Palladia a Svaté cesty. 

Připomeňme si, že z Prahy do Staré Boleslavi existovaly 
dvě poutní cesty.
Starší poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi vznikla již 
počátkem 10. století k uctění památky sv. Václava (zřejmě 
907 – 28.9.935), který byl jak známo podle legend ve St. 
Boleslavi zavražděn svým mladším bratrem Boleslavem 

I. K činu došlo před dveřmi tehdejšího kostela sv. Kosmy 
a Damiána, na jeho místě dnes stojí bazilika sv. Václava. 
V roce 938 nechal Boleslav I. přenést tělo svého bratra 
Václava, už v tomto roce prohlášeného za svatého, do Prahy, 

a dal jej uložit v tehdejší knížecí rotundě 
sv. Víta. Cesta, kterou tělo z Boleslavi do 
Prahy převáželi, vešla do povědomí lidí 
a byla pojmenovaná Svatováclavská, na 
památku přenesení ostatků sv. Václava 
z hrobu ve St. Boleslavi do rotundy sv. Víta 
na Pražský hrad.
Cesta vedla ze St. Boleslavi přes Popovice, 
Přezletice a jižně od Letňan (přes dnešní 
areál VZLÚ) přes Prosek (park Přátelství) 
až k proseckému kostelu. Odtud dále 
k Libni na rozcestí u Kříže, podél Vltavy 
Karlínem přes dnešní Poříčí na náměstí 
Republiky – odtud pak Královskou cestou 
na Pražský hrad. Cesta je starší než obydlená 
místa, která tu později vznikala. O tom, že 
některé úseky této cesty byly využívány i 
v pozdější době, svědčí kříže, postavené 
na místě dřívějších orientačních značek, a 
ještě později zbudované zájezdní hospody 
na Kocandě a Stará hospoda v Letňanech.
Po jejím zániku byla poutníky využívána 
jiná cesta, od druhé pol. 17. století 
nazývána Svatou cestou  - VIA SANCTA. 
Cesta z Prahy začínala za Špitálskou 
branou na Špitálském poli. (První kaplička 
pravděpodobně stála na křižovatce 
dnešních ulic Sokolovská a Šaldova.) Dále 
se pokračovalo přes Karlín, Vysočany, 
Klíčov, Kbely, Vinoř, Dřevčice, Vrábí a 
Brandýs do Boleslavi. 
Před 400 lety, na sklonku panování císaře 
Rudolfa II., v době náboženských sporů 
protestantů s katolíky a krátce poté, co 
císař vydal 9. července 1609 Majestát, 
zajišťující třem protestantským stavům 
a jejich poddaným (hlásícím se k Jednotě 
bratrské, luterství a kalviniství) v Čechách 
náboženskou svobodu, zorganizovali dva 
horliví jezuité, P. Colens a P. Cristecius, 

velkolepé procesí do Staré Boleslavi k reliéfu 
Bohorodičky s Ježíšem o záchranu katolické víry a 
vlasti před protestantismem (katolíci tehdy tvořili 

zhruba 10 % obyvatelstva) a poněmčením, a dne 18. 
srpna 1609 byl tento reliéf jako symbol katolických Čech 
prohlášen Palladiem země České – to znamená záštitou, 
ochranným obrazem vlasti. (Palladiem nazývali ve starém 
Řecku dřevěnou sošku bohyně Pallas Athény, přenesenou 
podle báje z Tróje, která symbolicky zajišťovala ochranu 

Pravděpodobný vzhled 16. kaple  
Kladrubské v době svého vzniku
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města. Tento výraz se začal 
později používat k označení 
obrazů, reliéfů nebo soch, 
které měly ochrannou funkci.) 
Počet poutníků k Palladiu rok 
od roku stoupal, také zprávy o 
zázračných vyslyšení proseb 
se rychle množily. (O původu 
legendami opředeného reliéfu 
si povíme příště).
Svatá cesta byla s pomocí 
šlechtických mecenášů 
od roku 1674 osazena 44 
kapličkami. Do dnešní doby se 
jich zachovala sotva polovina. 
Kapličky byly vyzdobeny 
obrazy vyjadřující výjev ze 
života sv. Václava (dolní 
větší část freskovité výzdoby) 
a v menší horní části byla 
zobrazena socha Madony nebo 
poutní obraz, podle kterého 
byla daná kaple pojmenovaná a které byla kaple zasvěcená.
Svatá cesta v době své největší slávy stála celá v počtu 44 kaplí v plné barokní kráse i skromnosti mezi poli, loukami a 
lesy polabské krajiny a pak celá staletí vodila od pražských bran ku St. Boleslavi pouti, chudé pocestné i krále, císaře a 
světce, učence i sedláky, a nad nimi zpívali skřivánci ve vedru srpnových dní.

Ing. Ivana Zámyslická
odbor tajemníka

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA PRO ROK 2012

Dne 24.4.2012 schválila Rada hl.m. Prahy 
pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 
2012. V rámci tohoto programu hlavní město Praha 
poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a 
využití obnovitelných zdrojů energie.
 
Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě 
s trvalým pobytem nebo sídlem na území České 
republiky, která na území hl. m. Prahy vlastní nebo 
užívá byt a v době od 1.9.2011 do 31.10.2012 
změní topný systém ve prospěch ušlechtilých 
paliv (topný plyn, elektřina), případně instaluje 
systém využívající obnovitelné zdroje energie 
(např. tepelná čerpadla) v bytě nebo objektu, který 
obsahuje převážně trvale obývané byty, a které 
neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu 
hotel, hostel, penzion apod.)

Trend i formát programu nastavený v posledních 
letech zůstává zachován. Výraznější změnou je 
pouze zrušení podpory fotovoltaických elektráren. 
Nadále jsou podporovány výměny dožívajících 
plynových kotlů za moderní, podstatně účinnější. 
Další informace o pravidlech programu, formulář 

programu pro podání žádosti a vzorová smlouva, 
uzavíraná mezi žadatelem a hl.m. Prahou, jsou 
k dispozici na webových stránkách envis.praha-
mesto.cz v sekci Energetika a ŽP. Odpovědi na 
konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese 
dotace.topeni@praha.eu.

Mgr. Daniel Majtner
Odbor životního prostředí, dopravy 

a místního hospodářství
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ANTONÍN BURDA
Historie domu v Železnobrodské (dříve Čapkově) ul.č. 
148/21 a vedlejšího domu č. 49/23 je nerozlučně spjata s 
postavou pekaře Antonína Burdy.
Narodil se  9.12. 1888 v Berouně v rodině pekařského 
pomocníka Fran  ška Burdy a jeho ženy Anny. Vyučil se 
pekařem a výučný list získal v r. 1905. Dle dochované 
pracovní knížky vystřídal na „zkušené“ více než 25 
zaměstnavatelů  a všichni s ním byli bez výhrad spokojeni. 
V r. 1916 odchází na vojnu a později na frontu, kde je 
raněn. V květnu 1918 si bere za manželku Annu Tuškovou 
z Kostelce nad Labem. V roce 1919 se jim narodí jejich 
jediné dítě, syn Jaroslav.
V roce 1930 ohlašuje pekařskou živnost ve Kbelích, kde 
kupuje dva vedle sebe stojící domky -  č.p.148 a 49. Přízemní 
domek č. 148 slouží jako pekárna a obchod, vedlejší dům 
č. 49 slouží částečně jako obytný a zčás   jako sklad pro 
pekárnu. Obchod slouží nejen jako prodejna pečiva, ale i 
k prodeji potravin a nápojů. V roce 1933 obdrží Antonín 
koncesi na prodej denaturovaného lihu. Vlastní i koňský 
povoz a své výrobky je tak schopen rozvážet. V roce 1939 
dům č. 148 výrazně přestavuje a rozšiřuje, přibývá patro, 
obytné podkroví a místnost pro pekařského pomocníka. V 
témže roce umírá jeho žena  Anna. Napro   tomu dům č. 
49 zůstává bez velkých stavebních úprav patrně již od roku 
1848, podle letopočtu nad vchodem.
Syn Jaroslav úspěšně studuje, po absolvování reálného 
gymnázia pokračuje na vysoké škole ekonomické. V roce 
1939 jsou však vysoké školy zavřeny nacisty a Jaroslav 
tak studia přerušuje. V roce 1941 se žení a v roce 1943 se 
jeho ženě Vlastě narodí dcera Iva a v roce 1946 dcera 
Jaroslava.
Díky píli rodiny živnost prosperuje, v pekárně pomáhají 
syn Jaroslav i snacha Vlasta.
Po roce 1948 je živnost komunisty zrušena, Antonín 
a jeho syn Jaroslav musí nastoupit do  Vysočanských 
pekáren, snacha Vlasta do Leteckých opraven do 
galvanovny. Domy sice vyvlastněny nejsou, ale místním 
národním výborem jsou násilně přiděleni podnájemníci. 
Rodina majitele je vystěhována do podkrovního bytu 
a když později dcery zakládají vlastní rodiny, nemají 
zpočátku kde bydlet. V prostorách zabraného obchodu 
je umístěno agitační středisko, později prodejna knih a 
nakonec klubovna svazu invalidů.
Antonín Burda odchází v 67 letech v roce 1955 do 
penze se směšným důchodem. Umírá v roce 1970.
V průběhu let se podnájemníci různě střídají, poslední 
odcházejí v 70-tých letech a oba domy tak můžou opět 
plně sloužit velké rodině původního majitele.  

Nový dech
Radostnější historie domů se začíná psát po roce 1989. Ještě 
v listopadu 1989 se začíná  v prostorách bývalé prodejny 
scházet Občanské fórum v čele s p. Žďárským, současným 

kbelským starostou. Prostory jsou zapůjčeny se svolením 
Jaroslava Burdy, který neskrývá nadšení, že se dožil pádu 
komunis  ckého režimu. Bohužel umírá v prosinci téhož 
roku, takže mizí naděje na vzkříšení pekařské živnos  .
Přesto se jeho vnuk Ivo Dvořák, spolu se svým otcem Karlem, 
rozhodují obchod znovu otevřít a to jako prodejnu drogerie 
a barev - laků. Chtějí navázat na tradici 1. Republiky a proto 
obchod otevírají v srpnu 1991 pod názvem Droguerie a 
tak trochu v „retro“ stylu. Postupně dochází k rozšiřování 
sor  mentu, a to hlavně o míchání barev a autolaků. V roce  
2004 dochází k transformaci na společnost HIT COLOR 
s.r.o., která provozuje obchod dodnes a fi rmu CYAN s.r.o., 
která se specializuje na velkoobchodní prodej potřeb pro 
autolakovny.
Dům č. 49 v současné době slouží k bydlení Jaroslavě 
Vrbové a jejímu manželovi Vladimírovi a je citlivě udržován 
a postupně rekonstruován. 

Spolu s kolek  vem 
spolupracovníků a rodinou 
věříme, že Antonín Burda by 

byl na pokračovatele svého odkazu hrdý.

Poděkování
Rád bych zde poděkoval svému otci Karlovi, který ač bez 
zkušenos   z obchodu se mnou bez váhání šel do projektu 
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otevření obchodu, své 
matce Ivě, která nám 
věřila a souhlasila se 
zástavou domu bance 
kvůli úvěru a také všem 
dalším, kteří nám drželi 
palce. A hlavně Vám, 
našim zákazníkům, kteří 
jste si k nám našli cestu.  
Doufám že Vám budeme 
moci sloužit ještě mnoho 
let.
Za pomoc s historickými 
daty a spoluautorství 

děkuji své tetě, Jaroslavě Vrbové, vnučce A. Burdy. 

Ivo Dvořák, pravnuk A. Burdy
Jaroslava Vrbová vnučka A.Burdy
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Úzkou spoluprací organizace Sdružení tělesně pos  žení 
ve Kbelích s radnicí, byl vyslyšen požadavek pro setkání s 
televizní redaktorkou pí. Ester Janečkovou, kbelskou oby-
vatelkou. Toto setkání se uskutečnilo dne 6.6.2012 v klubu 
DS za přítomnos   nejen seniorů STP, ale i seniorů občanů 

Kbel.
Besedu zahájil pan starosta MČ Pavel Žďárský, za přítom-
nos   pana tajemníka JUDr. Nyklese a i naší organizátorky 
Šárky Egrtové.
Beseda proběhla ve velice pěkné atmosféře. Paní redak-
torka zodpověděla spoustu dotazů, které směřovali k na-
táčení pořadů České televize Pošta pro tebe a Sama doma. 
Objasnila skutečné příběhy, které provází, ač někdy velice 
pohnuté a smutné emoce. Odměnou však zůstává pocit 
pomoci lidem, kteří přece jen neztra  li naději, na setkání 
se svými nejbližšími a přáteli.
Děkujeme pí. Ester Janečkové za návštěvu a těšíme se na 
příš   setkání.

Kamila Kubátová předsedkyně STP
Fotografi e tohoto setkání si můžete prohlédnou na 

www.praha19.cz ve fotogalerii.

Bredy a Kbelský Divočáci
Jirka zvaný „Bredy“  měl jako malý kluk sen, že bude mít 
velkou motorku a bude jezdit, kdy se mu chce a nebude 
muset nikoho poslouchat. V 35 letech konečně poznal tu 

správnou ženskou a koupil si tu velkou motorku a oženil 
se. Začali spolu jezdit křížem krážem po republice, navště-
vovali známé a kamarády. Kamarádů se silnou motorkou 
přibývalo každým dnem a tak je napadlo dát tomu bláz-
nění řád a založit vlastní klub. Nikdo nic o tom, jak založit 
takový klub nevěděl, a tak se obrá  li na MC klub ve Veleni 
(MAXXL). Hoši jim ochotně vyšli vstříc a poradili, jak by to 
všechno mělo fungovat, aby pro   nim nikdo nic nenamítal 
a bylo všechno v pohodě. Je to VOLNÝ klub, který má rád 
svobodu. Říkají si KOLEČKÁŘI, ale to jim vůbec nevadí, pro-
tože jsou v pohodě a mají hlavu na správném místě. Ne-
chtějí být na nikom závislí. Manželka jednoho jejich člena 
jim už dříve říkala vy DIVOČÁCI a tak název klubu byl hotov 
KBELSKÝ DIVOČÁCI. Proč KBELSKÝ??? Protože skoro všichni 
jsou ze Kbel.
Tak vznikl klub Kbelských Divočáků, jehož je pan starosta 
Pavel Žďárský čestným členem.

Michal Marel

d b l ký čá á ž k k l lk k ž l

KBELŠTÍ DIVOČÁCI

BESEDA S ESTER JANEČKOVOU
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Z  HISTORIE  OBCE

V rámci prací na doplnění Kroniky 
obce a aktualizaci Knihy o Kbelích 
si pamětníci dosud na třech 
Letopiseckých setkáních mimo 
jiné připomínali různé obchody, 
řemeslníky, statkáře, živnostníky, 
hos  nce a hospody v době před 
válkou, za války a po válce. Postupně 
budeme naše spoluobčany 
seznamovat s jednotlivými tématy.

Pro dnešní Kbelák předkládáme 
seznam obchodů týkající se potravin: 
pekařství, řeznictví, uzenářství, 
zelinářství, mlékárna, cukrárna 
a koloniály. Jsou uvedené ulice 
současné a pokud dům ještě stojí, tak 
i čísla popisná. 

ŘEZNÍCI:
1) Harvan - Vrchlabská 112/6
2) Kroupa - ??
3) Manrt - Mladějovská 260/15
4) Mareš - Vrchlabská /41
5) Neuman - Mladoboleslavská 

73/35
6) Ryčl - Vrchlabská /dům je 

zbourán, stál pro   vinotéce/                                              

PEKAŘI:
7) Burda - Železnobrodská 148/21
8) Čech - Mladoboleslavská /dům 

je zbourán, stál za křižovatkou po 
pravé straně směrem do Kbel/

9) Eliáš -  Hornopočernická /3

10) Odkolek - Mladoboleslavská 
120/1

11) Salaba -Mladoboleslavská /31
12) Slanec - Nymburská 318/50

UZENÁŘ:
13) Bendl - Semilská                                                                            

MLÉKÁRNA:
14) Štěpánovi - Mladoboleslavská 86

CUKRÁRNA:
15) Blaierovi – roh Mladoboleslavské 

a Hornopočernické 157/1

ZELENINA:
16) Antošovi - Mladoboleslavská 

86/14
17) Holubová - Mladoboleslavská /

dům je zbourán, stál na rohu 
Mladoboleslavské a Vrchlabské/

18) Keyřovi - Mladoboleslavská 80/33

KOLONIÁLY:
19) Dvořák - Rovenská  736/11
20) Hejna - Hun  řovská 483/12
21) Kakos - Mladoboleslavská /dům 

je zbourán, stál na křižovatce 
Mladoboleslavská a Vrchlabská 
po pravé straně směrem k 
vinotéce/

22) Palderman - Semilská  /27
23) Růžek - Mladoboleslavská /dům 

je zbourán, stál na křižovatce 
Mladoboleslavská a Vrchlabská 

po pravé straně směrem k 
vinotéce/

24) Šulc – ??

25) U Nekvasilů- Železnobrodská 
45/15

26) U Štelů - Sojovická 247/24
27) Tipl - Borovnická 374/7
28) Widerman - Semilská 116/13
29) Zeibert - Semilská205/25

Prosíme občany, pokud si ještě 
někdo vzpomene na nějaký obchod  
nebo zjis   nesrovnalost, nebo 

ví o příbuzných majitelích 
uvedených obchodů, aby se 
ozval na telefon (737 124 066, 
286 85 19 09) či e-mail engelova.
ivana@seznam.cz. 
V dalším čísle Kbeláku chceme 
zaznamenat drobné řemeslníky, 
kteří v obci působily. Pokud 
máte doma fotografi e nebo jiné 
zajímavos   o svých předcích, 
můžete nám je rovněž přinést 
na úřad do knihovny. Budeme 
moc rádi.

Zaznamenala Engelová, 
kronikářka Kbel 
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Pravidelnou a již osvědčenou 
akcí se stala Letopisecká 
setkání. Pořádají se každý 
první pátek v měsíci od 13.00 
hod. v kbelské  knihovně a 
jsou stále hojně navštěvována 
širokou veřejnos  . 
Chtěli bychom velice 
poděkovat všem, kteří stále 
přispívají svými cennými 
dokumenty a fotografi emi. 
Z vybraných a dosud 
získaných fotografi í je k 
vidění zajímavá expozice 
ze kbelské historie, která je 
umístěna v přízemí Úřadu 
MČ P-19, Semilská 43/1.
Fotografi e z letopiseckých 

setkání naleznete v sekci 
fotogalerie na stránkách: 
www.praha19.cz  nebo přímo 
na h  p://marel.praha19.cz/
fotogalerie_2012/6_4_2012.
html.
Další společné setkání se 
uskuteční až po letních 
prázdninách -  v pátek 7. 9. 
2012. 
Těšíme se na Vás a přejeme 
krásné léto. 

Za knihovnu Kbely Iveta Novotná, 
tel. 284 080 878, 734 681 683, 
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

LETOPISECKÁ SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ 
ANEB KBELSKÉ VZPOMÍNÁNÍ KAŽDÝ PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
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PREHISTORIE KBEL

První osídlení již ve střední době kamenné?
Archeologické výzkumy probíhají ve Kbelích již od 19. stole  . Obec byla prokazatelně osídlena v pozdní 
době kamenné, ale jsou zde i indicie, že lidé zde žili ještě dříve. Opravdu byla obec osídlena již ve střední 
době kamenné – tedy v letech 10 000 – 7 000 př. n. l.?

Prehistorie obce Kbely sahá opravdu velmi hluboko do pravěku. Dle archeologických nálezů nejstarší osídlení 
zde vzniklo již v době kamenné.1 
Archeologové se domnívají, že 
v době neolitu (mladší době 
kamenné) územím obce procházela 
obchodní stezka vedoucí z Prahy 
na Boleslavsko. Stezka vedla od 
vltavského brodu přes Troju, Horní 
Libeň, Prosek, Kbely, Jenštejn, 
Dřevčice, Vrábí, Brandýs nad Labem 
a Boleslav. Přestože ve Kbelích 
pramení tzv. Vinořský potok, 
oblast příliš ve starší a mladší 
době kamenné k osídlení nelákala. 
Důvodem snad byla skutečnost, 
že se jednalo o náhorní planinu, 
přičemž plochý reliéf nedával mnoho 
možnos   k vybudování obranného 
postavení. Významným faktorem 
byl i fakt, že místní vegetace měla 
charakter tundry a porostu bylo až 
do středověku velmi málo.2

Kbely byly prokazatelně 
osídleny v době eneolitu, tedy 
pozdní době kamenné (4 500 – 2 300 př. n. l.), avšak počátkem dvacátého 
stole   došlo k nálezu, který měl prehistorii obce posunout ještě dále, do mezolitu (střední doby kamenné, cca 10 000 
– 7 000 př. n. l.). Datace tohoto nejstaršího, údajně mezoli  ckého nálezu je však sporná. Před rokem 1914 v obecní 
cihelně prováděl archeologický výzkum profesor J. A. Jíra3 a v jedné těžební stěně pod spraší nalezl masivní škrabadlo, 4 
které se dnes nachází ve sbírkách Národního muzea. Jednalo se o instrument vytvořený na širokém čepelovitém úštěpu, 
surovinou byl podle všeho šedý křemenec. Zařazení nálezu do konkrétní epochy je však velmi problema  cké. Ofi ciálně je 
ještě dnes nález zařazován do střední doby kamenné, ale někteří archeologové zastávají názor, že se jedná již o eneolit, 
tedy pozdní dobu kamennou (konkrétně kulturu jordanovskou – kulturu lidu s nálevkovitými poháry).5

1  ČADILOVÁ, Olga (Ed.): Praha – Kbely a okolí. Praha 2006, s. 7 a 11. 
2  PLEINER, Radomír a kol: Pravěké dějiny Čech. Praha 1978, s. 234-6.
3  LUTOVSKÝ, Michal – SMEJTEK, Lubor a kol.: Pravěká Praha. Praha 2005, s. 140.
4  Spraš: cihlářská hlína, žlutka, větrem navátá zemina. Pravěká Praha, s. 116.
6  Pravěká Praha, s. 147.

Vážení spoluobčané Kbel, 
přinášíme Vám zcela nově a originálně zpracované informace o počátcích osídlení a životě 
na území Kbel. 
S jednotlivými úseky historie vás budeme seznamovat v následujících číslech Kbeláku, při-
čemž tyto články budou podkladem pro nové aktualizované vydání knihy o Kbelích.
Dnes se dozvíte něco o prehistorii Kbel.

obr. 1 Jedno z nalezišť eneoli  cké lokality
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 Eneolit: prokazatelně nejstarší osídlení
Archeologové potvrzují, že obec Kbely byla zcela jistě osídlena v pozdní době kamenné. Nalezišť z tohoto 
období je zde bezmála 20(!) a většinou se jedná o kulturu lidu nálevkovitých pohárů, která byla v Čechách 
dominantní.

Soustavné osídlení Kbel zcela 
prokazatelně začalo vznikat 
v pozdní době kamenné 
(eneolit), která je datována do 
let 4 500–2 300 př. n. l. Jedná 
se o přechodové období mezi 
dobou kamennou a dobami 
kovů. Za  mco v jižní Evropě 
a v oblastech úrodného 
půlměsíce se již začíná ve velké 
míře uplatňovat první z kovů 
– měď, ve středoevropských 
podmínkách tomu tak 
ještě není. Základním 
instrumentem je stále 
kámen a výskyt mědi je spíše 
okrajovou záležitos  .6

V době eneolitu došlo ve 
střední Evropě k dovršení 
neoli  cké revoluce a rozvíjelo 
se orební zemědělství. Jako 
společenský model převládl patriarchát, který vytlačil dosavadní matriarchát 
a společnost se začala díky přechodu k zemědělství majetkově a sociálně stra  fi kovat. Také se začíná objevovat párová 
jednotka – rodina. Též se udržuje vědomí pokrevní příbuznos   na úrovni rodina – rod – seskupení rodů – kmen. Eneolit 
je zároveň obdobím, které je charakteris  cké svou kulturní a společenskou variabilitou. Protože na území Evropy dochází 

k velkým přesunům obyvatelstva, kulturní obraz je velmi pestrý. Setkáváme 
se nejen s rozličnými pohřebními rity, ale i např. s odlišnými typy keramiky a 
sídelních zvyklos  .7 Mezi inovace 
eneolitu patří například vynález 
kola, oradla, prvotní metalurgie a 
využi   tažné síly zvířat.8

Území Kbel bylo v období 
eneolitu osidlováno poměrně 
hustě. Dodnes bylo odkryto 
zhruba deset eneoli  ckých 
lokalit, které byly osídleny lidem 
kultury nálevkovitých pohárů, 
případně variantami této kultury 
(jordanovská, nordická), dále 
lidem kultury se zvoncovitými 
poháry (obr. 3 a obr. 4) a kulturou řivnáčsko-
jevišovickou9  (obr. 1).

Pro MČ Praha 19 zpracovala
Mgr. Alena Vitáková

6  PODBORSKÝ, Vladimír: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 2001, s. 90.
7  PLEINER, Radomír a kol: Pravěké dějiny Čech. Praha 1978, s. 244-8.
8  PODBORSKÝ, Vladimír: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 2001, s. 88.
9  ARÚ, nálezové zprávy obce Kbely.

obr.2 Představa eneoli  ckého sídliště

obr. 3 Zvoncovitý pohár-eneolit

obr. 4 Zvoncovitý pohár-eneolit
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5. 6. 2012
Pasování prvňáčků 
na čtenáře
Tradiční, letos již počtvrté konaná akce kbelské 
knihovny a ZŠ Albrechtická, kterou je za 
slavnostního ceremoniálu uvedeno do „ Řádu 
obce čtenářské“ několik desítek malých čtenářů. 
Úžasná atmosféra opět zaplnila sál v prostorách 
ZŠ Albrechtická a za přítomnosti představitelů 
radnice MČ P-19 a vedení ZŠ byli pasováni 
všichni žáci prvních tříd.  Děti po složení 
čtenářské zkoušky obdržely od paní královny 
pamětní šerpu, diplom Velký čtenář i krásnou 
knižní odměnu. Veselý divadelní  program 
úžasně zajistilo sdružení Prima den Kbely.  
Dojatí rodiče, blízcí příbuzní i učitelé byli jistě na 
své prvňáčky právem hrdí. 

KBELSKÁ KNIHOVNA

29. 5. 2012 
Beseda v ZŠ se spisovatelkou 
Petrou Braunovou
Za žáky druhého stupně ZŠ zavítala 
opět oblíbená a mládeží vyhledávaná 
spisovatelka Petra Braunová, která 
představila nejenom svoji aktuálně 
vydanou literární produkci pro mládež, 
ale uvedla i některá díla pro zralejší 
čtenáře, ve kterých se zabývá specifickými 
problémy života, jako jsou např. zdravotní 
handicap či fenomén facebooku.  Žáci 
vyslechli poutavé vyprávění a doufám, že 
někteří si rádi tituly od této spisovatelky 
přijdou vypůjčit i na blížící se prázdniny.
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Duben – Květen 2012

Pro dospělé:
Kmenta Jaroslav – Svědek na zabi  
Poledňáková Marie – Líbáš jako ďábel
King Stephen – Zhubni
McCarthy Peter – Tanková válka
Váňová Magda – Pavouk v sí  
Fischerová Daniela – Tři vraždy a král
Vondruška Vlas  mil – Podivná svatba na Lichnici
Welshová Louise – Abeceda kos  
Lecká Iva – Všechno je jednou poprvé aneb Ještě jsem se 
nezbláznila
Parkánová-Whi  on Hana – Moje anglická babička
Jenningsová Maureen – Případy detek  va Murdocha. 
Neřes   mé krve 
Butler Daniel Allen – Noc, kdy se potopil Titanic
Králíček Václav – Titanic. Nikdo nechtěl uvěřit
Laudin Radek – Křížem krážem po stopách Járy Cimrmana

Pro dě  :
Rožnovská Lenka – Anežka se těší na miminko
Na vlásku – královská svatba
Čarodějky Witch – komiks
Ježková Alena – České nebe
Kosková-Třísková Lenka – Anička, žabičky a jejich přátelé
Petrželová Jitka – Jak kometa šla do světa

Nejzajímavější knižní přírůstky
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Ohlédnutí 
za kulturními 
akcemi v knihovně: 
v dubnu jsme měli možnost přivítat 
na besedě pana Miloslava Jenšíka,  

autora dvou v současnosti vydaných 
faktografi ckých publikací: Antropoid 
kontra Hendrich  a Varšava bude zni-
čena!

Všichni návštěvníci si vyslechli 
velice poutavé a zajímavé 
vyprávění, nejenom o aktuálním 
tématu – 70. výročí atentátu na 
zastupujícího říšského protektora, 
ale i o době poválečné, o české 
národní povaze a nezlomném 
lidském hrdinství, které provází 
člověka napříč historií.  Autor 
besedu zakončil i malou 
autogramiádou. Obě uvedené 
publikace  jsou ve fondu místní 
knihovny k zapůjčení. 

- počátkem května byla v 
prostorách knihovny vystavena 

nová zajímavá expozice autora 
Aleše Soukupa, který se zde 
představil jako tvůrce koláží 
s různými náměty, jako jsou 
např. různá  historická období, 
cestování a přírodní krásy. 

Fotogalerie ze všech akcí je ke 
zhlédnutí na www.praha19.cz 

Za knihovnu Kbely Iveta 
Novotná, tel. 284 080 878,

 734 681 683, 
e-mail: 

knihovna.kbely@seznam.cz

Letní provozní doba v knihovně 
- otevřeno  bude 

od 16. 7. - 20. 7. 2012, 6. 8. - 17. 8. 2012 
a od 27. 8. dále již v běžném provozu. 
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Prodám byt 3+kk 92m2 Blériotova, Kbely
Balkon, obývák+kk, 2 ložnice, koupelna, 2 WC, předsíň, 
komora, chodba
s vestav.skříní. Novostavba 11/2006, nadstandard, 
prostorný, slunný – JV,
zabezpečený. Park.stání v domě a sklep v ceně. TVsat, tel., 
WiFi.
Kontakt 777243627

PRODÁM BYT 3+KK 92M2
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K ZAPŮJČENÍ

Odbor 
sociálních věcí 
a zdravotnictví 
informuje:

Na odboru OSVZ  
je k zapůjčení 
schodolez. 

INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

1 strana    A4      3.920,- Kč s DPH
1/2 strany A4      2.210,- Kč s DPH
1/4 strany A4       1190,- Kč s DPH
1/8 strany A4         790,- Kč s DPH

Ceny jsou uvedeny s DPH .
Pokud si inzerent předpla   inzerci na 6 čísel, 
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení 
na 3 čísla je sleva 5%.

Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, 
plošně do velikos   1/16  ze strany A4 za 390,- Kč 
včetně DPH.

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

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,

Dětské oblečení a vybavení pro miminka od narození do 
3 let po svých dvou dcerách - prodám za rozumné ceny.  
E-mail: irena.slajerova@slajerova.cz.

DĚTSKÉ OBLEČENÍ 

Okrsková služebna MP Praha 19  - Tauferova 1041 / 2, Praha 19 - Kbely, tel: 286 854 560
Vedoucí OS MP: policejní komisař Antonín Adámek - mobil. tel: 725 707 782, 728 149 056 
Strážníci v přímém výkonu a telefonická spojení
str. Petr Řeřicha, str. Mar  na Tóthová, str. Fran  šek Kimla, str. Ivana Feigelová, str. Marek Skoupý str. Pavel 
Jirsák, str. Pavel Harajda, str. Jaroslav Dvořáček                        
Mobilní telefon 775 590 147 je společný pro všechny strážníky, kteří jsou přítomni ve službě, ke styku 
s občany katastru Praha 19. Proto výhradně volejte toto číslo, v případě neobsazení směny je možno 
telefonovat na OŘ MP Praha 9: 286 886 841 a ve věci, která nesnese odkladu linku  sňového volání 156.

Vyměním obecní byt 3+1,82 m2, 3.patro bez výtahu, sklep, u 
n ám. Bratří Synků, školky, školy, obč. vybavenost, dopravní 
dostupnost, za obecní 2+1 nebo 2+kk, slunný, 736611703

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 3+1,82 M2

MOTORKÁŘSKÝ KLUB KBELSKÝ DIVOČÁCI

Motorkářský klub Kbelský Divočáci shánějí prostor 
na klubovnu ve Kbelích. 
Kbelský Divočáci
Bredy-President
tel: 777 28 80 81
email:kbelskydivocaci@seznam.cz
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KAŽDÝ PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
V KNIHOVNĚ MČ PRAHA 19

LETOPISECKÁ SETKÁNÍ 
V KNIHOVNĚ 

ANEB KBELSKÉ  VZPOMÍNÁNÍ
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