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OSOBNÍ PŘÍSTUP 
V PRODEJNĚ 
INTERNETOVÉHO OBCHODU 
Při vytvoření objednávky a předložení této inzerce
v prodejně KASAHOUSE Praha získáte slevu 100 Kč.
Sleva se vztahuje na zboží ve vyšší hodnotě než 101 Kč. Akce platí do 31.8.2012

SKORKOVSKÁ 1511, 198 00 PRAHA 9-ČERNÝ MOST
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V návaznos   na zprovoznění cyklostezky podél 
Mladoboleslavské byla provedena revize napojení a 
pokračování dalších tras a do zásobníků požadavků na 
další období byly zařazeny trasy na Vinoř a pokračování 
Mladoboleslavské do Beladovy k metru. Předpokládaná 
hodnota tras včetně případných výkupů pozemků činí 16 
mil. Kč. K tomuto přibude značení Kbely - Kyje (komunikace 
Za Černým Mostem) s napojením do Satalic (komunikace 
Panelová). Vznikne tak propojení mimo automobilovou 
dopravu.
S ohledem na komplikace okolo vzniku sběrného dvora, 
vedení radnice jedná o tzv. mobilním sběrném dvoře v 
lokalitě u garáží Železnobrodské a u kruhového objezdu 
Toužimská. Provozovatel Pražské služby by v určeném čase 
přistavěly kontejnery s obsluhou a po naplnění resp. ještě 
ten den odvezly.
Na základě navázání úspěšné spolupráce pana starosty 
s novým vedením státního podniku LOM  se připravuje 
Smlouva o spolupráci, která zakotví vzájemnou nejen 
spolupráci do budoucna, ale i podmínky koexistence 
subjektu ve Kbelích.
Rada odsouhlasila záměr vybudování dalšího přechodu 
pro chodce u křížení ulic Svijanská, Semilská a Holenická.
U hřiště Chotětovská byl zvýšen dohled a rozhodnuto 
bylo i o větším dohledu u hřiště v přírodním lesoparku za 
tunelem.
Rada rozhodla o vypsání výběrového řízení na vybudování 
elektronických sí   (položení op  ckých kabelů) a to tak, aby 
co nejvíce a komplexně tato síť pokryla potřeby kbelských 

občanů a zajis  la připojení nejen bytových domů, ale i 
rodinných domků.
Rada schválila komplexní materiál zásad pro poskytování 
veřejné fi nanční podpory, dle kterých si budou moci 
zájmové organizace žádat městskou část o dotace. Tyto 
pravidla a zásady jsou uveřejněny na webových stránkách 
MČ Praha 19 v odkazu granty. Zásadní změnou je termín 
podávání žádos  , a to je podzim předchozího roku, na 
který je žádáno. Z toho vyplývá, že první žádos   na rok 
2013 očekáváme po prázdninách.
Rada rozhodla o rozšíření možnos   účas   dalších seniorů 
na pobytovém zájezdu a přispěla na léčebný pobytový 
zájezd v maďarském lázeňském komplexu v hodnotě 90 
 s. Kč.

Městská část obdržela dotaci ve výši 46.500,- Kč v tzv. 
programu J5, kterým se přispívá na fi nancování sociálních 
služeb a nízkoprahových center. Rada proto vyhlásila 
grantové řízení pro organizace zabývající se těmito 
službami.
V dubnu na základě novely školského zákona vyhlásila 
Rada konkurzní řízení na místo ředitele MŠ Kbely. V 
květnu byly doručeny 3 přihlášky a v červnu a v červenci 
proběhlo jednání konkurzní komise. Rada na základě 
doporučení komise a odstoupení jedné z uchazeček  na 
které navazovala další jednání, jmenovala ředitelkou MŠ 
Kbely paní Kamilu Kyralovou. 
Rada přidělila byt v Radvanické ulici, který získal zájemce 
ve vyhlášené soutěži. Další dva byty 1+1 v Radvanické a 
byt 2+1 v Lužanské, na které nebyla podána nabídka Rada 
poslala do druhého kola soutěže, kde se již mohou hlásit 
všichni občané ČR.
Rada souhlasila s rozsahem projektu náhradní výsadby 
za pokácené stromy v celkové hodnotě 360  s. Kč. To 
představuje 28 dubů, 17 akátů a 17 slivoní s následnou 
tříletou péčí.
Při ulici Nymburská budou po provedení terénních úprav 
instalovány přístřešky MHD.
Na území Kbel bude letos vyčištěno 560 kanálových 
vpus  . Při tomto úkonu dojde samozřejmě také k jejich 
případné opravě či výměně.

Ivana Šestáková
zástupce starosty



DROGERIE, BARVY  LAKY

MALÍ SKÝCH NÁT R  PRO INTERIÉRY

FASÁDNÍCH BAREV A OMÍTEK

VODOU EDITELNÝCH BAREV 
NA D EVO A KOV

DÁLE DOVÁŽÍME P ÍMO Z N MECKA PRACÍ PRÁŠKY A AVIVÁŽE
 ZNA EK PERSIL, ARIEL, LENOR, WEISSER RIESE, 

PRAHA 9  Železnobrodská 148/21
Tel./fax: 286 854 353; mobil: 606 829 159

FIRMÁM POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY

PX inzerce.indd   1 30.1.2012   11:27:43

  4



5

Od 01.04.2008 byla z rozhodnutí starosty MČ Praha 
19 Pavla Žďárského v rámci podpory informovanosti 
občanů o věcech veřejných spuštěna nová 
nadstandardní služba, která umožňuje přihlášeným 
uživatelům se nechat informovat pomocí krátkých 
textových zpráv (SMS) o dění v obci.
Radnice v rámci systému zasílá informace o 
výlukách autobusů, o problémech s dodávkami 
vody, elektřiny, informace o dopravních nehodách 
nebo uzávěrách, rychlé a srozumitelné šíření 
informací o potencionálním nebezpečí, které může 
obyvatelům obce přímo hrozit. Prostřednictvím 
tohoto moderního doplňku tištěných zpravodajů, 
internetových stránek města a obecního rozhlasu se 
občan dozví o možných rizicích pár vteřin po zjištění 
těchto informací radnicí, a tudíž je nepoměrně vyšší 
možnost učinění účelných opatření a záchrany života 
a zdraví informovaných osob.
A co občan platí? NIC. Pouze jednu registrační SMS 
v tarifu operátora, a pak už nic. Veškeré závazky za 
provozování této služby na sebe bere radnice, což je 
nadstandardní služba pro občany Kbel. Dobrá cena 
za informace, které mají leckdy cenu zlata a mohou 

občanům třeba 
zachránit život.
SMS Infokanál se v 
rámci MČ Praha 19 
velice osvědčil a dnes 
je registrováno cca 
400 uživatelů této 
služby. O úspěšnosti 
služby svědčí kladné 
ohlasy jak od 
uživatelů, tak i od 
autorů sdělení, které 
bylo komunikováno.

Registrační kód
sms ve tvaru IK KBELY REG zašlete 
na telefon 605 733 680

Odregistrační kód
sms ve tvaru IK KBELY ODREG zašlete 
na telefon 605 733 680

SMS INFOKANÁL 
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CO JE NOVÉHO VE KBELÍCH

Zaměřujeme se na všechny kategorie od nejmenších až 
po seniory. Pro naše nejmenší obyvatele jsme v minulých 
dnech vyměnili kompletně dvě pískoviště. Starší a 
nevyhovující pískoviště na dětském hřiš   v Centrálním 
parku a na hřiš   Chotětovská byla odstraněna včetně písku. 
Nahradila je nová větší pískoviště z kula  ny. Pískoviště jsou 
opatřena krycí sí  , aby nedocházelo ke kontaminaci písku 
drobným zvířectvem. Bylo kouzelné sledovat malé dě  , jak 
se těší na nové pískoviště, když sledovaly jeho výměnu. 

Nová pískoviště svou kvalitou a velikos   předčí ta původní.
Myslíme i na cyklisty. Na konci června byla dokončena a 
zkolaudována nová cyklostezka Mladoboleslavská, která 
naváže na již zprovozněnou cyklostezku Polaneckého. 
Jedná se o smíšenou stezku pro chodce a cyklisty na území 
městské čás   Praha 19, která vede od ulice Polaneckého 
k ulici Košařova. Nová cyklostezka má živičný povrch 
včetně příslušného dopravního značení. Nyní se pracuje 
na dokumentaci pro její prodloužení za hranici katastru 
Kbel na ulici Beladova a  m povede její trasa až k metru 
Letňany.

Vladimír Bílek
ved. odd. dopravy a místního hospodářství

V městské čás   Praha 19 se snažíme stále vylepšovat podmínky pro 
spokojené ži   našich občanů. 

fo
to

: M
ic

ha
l M

ar
el



7

Na základě připomínek občanů  z regionu kolem ulice 
Nymburská, že postrádají na zastávkách MHD Nymburská 
přístřešky, jsme začali řešit novou variantu instalace 
přístřešků. Jejich vybudování je zahrnuto do stavby 
rekonstrukce Hornopočernická. Termín rekonstrukce 
komunikace Hornopočernická není proza  m z důvodu 
fi nancování znám. Vzhledem k tomu, že tyto zastávky 
jsou umístěné ve volné krajině a nepříznivé počasí působí 
nega  vně při čekání na autobusový spoj není možné čekat 
na další zimu bez přístřešků. Ve spolupráci s Ing.Menšíkem 
přislíbil Dopravní podnik Praha dodání dvou repasovaných 
přístřešků. Podmínkou ale je vybudování zpevněného 
podkladu pro umístění přístřešků. Vzhledem ke svažitos   
terénu musí být vybudován pevný základ  pro obě zastávky. 
Proběhlo poptávkové řízení na dodavatele, který zhotoví 
základ pro umístění přístřešků. Následně budou práce 
objednány. Po dokončení základových desek Dopravní 
podnik Praha dodá přístřešky. Předpokládaný termín pro 

jejich dodání je na přelomu srpna a září letošního roku.

Vladimír Bílek,OŽPD

PŘÍSTŘEŠKY NA ZASTÁVCE MHD

Poděkování žákům základní školy ve Kbelích
29.6.2012 se mi stala nehoda na křižovatce u Sokolovny, kde jsem upadl. V této situaci mi pomohli dva žáci základní 
školy ve Kbelích. Údajně ze 7. třídy. 
Pomohli mě si ulehnout a přivolat svým mobilem pomoc a to záchranku, doktora a přijela i policie. Pro první 
ošetření jsem byl odvezen do nemocnice na Bulovce. Jelikož jsem nebyl schopen hochům na místě poděkovat, 
činím tak teprve nyní.
Díky Vám oběma.

R. Čech, 91 let, dům seniorů – Mladoboleslavská 20, Kbely

PROBÍHAJÍ OPRAVY KOMUNIKACÍ

Z příkazu starosty MČ Praha 19 byl během letošní zimy 
zpracován audit na stav komunikací ve kbelské správě. 
Pracovníci OŽPD prošli všechny kbelské ulice, kde 

v současnos   evidují celkem 74 problema  ckých míst. 
Nebyly evidovány pouze propady a výtluky, ale také 
např. trávník rozježděný parkujícími auty, zarostlé okraje 
chodníku, chybějící kousek chodníku, vyvrácený obrubník 
nebo poškozené dopravní značení.
Celá akce byla rozdělena do několika etap. Postupně jsou 
zadávány opravy v jednotlivých lokalitách od jednodušších 
ke složitějším, většina problémů už je nyní vyřešena, jak je 
vidět například na ukázkovém snímku. U některých lokalit 
čekáme na reakci odpovědné osoby. To je příklad propadu 
chodníku u zastávky Hun  řovská, kde byla přislíbena 
záruční oprava.

Vladimír Bílek
ved. odd. dopravy a místního hospodářství
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Už po letních prázdninách na nás čekalo velké překvapení 
v podobě 5 nových dě  , které rozšířily řady mladých 
hasičů. A protože už v říjnu nás čekal první závod, nebyl 
čas na zahálení a hned jsme se pus  li do práce. Ta přinesla 
své ovoce v závodě požárnické všestrannos   v podobě 

prvního místa družstva dorostu. Ale větší překvapení 
přišlo v kategorii mladších žáků (6–11 let), kde soutěžilo 
naše družstvo, jehož věkový průměr je 7 let. Ve složení 
Jeník Veselý, Adámek Lehký, Sam Wasserbauer, Honza 
Mar  novský a doplňující člen SDH Stodůlky se hlídka 
umís  la na krásném 16. místě z 32 zúčastněných družstev. 

O měsíc později se dě   zúčastnily Memoriálu Marty 
Habadové v disciplíně 60m s překážkami, odkud si sice 
nepřivezli nejlepší umístění, zato získaly spousty zkušenos   
do příš  ch let. I když jedno ocenění jsme si přeci jenom 
odvezli. Obrovského plyšáka za nejmladšího účastníka 

Memoriálu dostal náš Adam. 

Mikuláš letos vyšel zrovna na pondělí, kdy se 
naše dě   scházejí a tak společně s Čertem 
a Andělem nevynechal ani naší zbrojnici. 
Téměř to vypadalo, že nám z našich dě   do 
dalšího roku nikdo nezbude, ale nakonec 
si Čert nechal říct. Hned další víkend jsme 
byli pozváni na exkurzi do opravdového 
Pekla, které pro nás připravili čer   v čele 
s Luciferem v  SDH Borovany (Jihočeský 
kraj). Dětem i dospělým se prohlídka velmi 
líbila, přestože i zde hrozilo, že si všechny 
dě   nepřivezeme zpět do Prahy….

Do nového roku jsme vstoupili s kalendářem 
plným závodů a akcí. Hned v březnu nás 
čekal Zimní pohár v uzlování. V kategorii 
mladší se Sam umís  l na krásném 31. místě 
a Honza na 34. místě. V kategorii starší opět 
zazářil Honza Horáček, který obhájil zlato 
a Niky Hýblová si vyuzlovala 16. místo. 
Jako odměnu za závody jsme dě   vzali na 
prohlídku hasičské stanice na Pražském 
hradě, včetně ukázek hasičské techniky, 
kterou organizovali dobrovolní hasiči ze 
Satalic. 
Nebyla to jen příprava a účast na závodech, 
svou účast si připisujeme také na kulturních 
akcích – ve Kbelích jste nás mohli vidět na 
Čárách v centrálním parku a v rámci Prahy 
naši dorostenci předváděli ukázky své práce 
na Bambiriádě ve Stodůlkách.

Stejně jako vloni i letos sestavili kluci – 
dorostenci Sborů dobrovolných hasičů Kbely a 
Letňany družstvo dorostu nazvané KbeLet. 
Sezonu zahájili v dubnu, kdy začali trénovat 
na závody soutěže dorostu. Začátkem května 
se zúčastnili Memoriálu Fran  ška Zvoníčka v 
požárním útoku, kde měřili své síly s družstvy 

mužů, odměnou jim bylo 6. místo z celkového počtu 
12 družstev. Poté se zúčastnili 1. kola soutěže dorostu a 
Městského kola soutěže dorostu, kde opět obhájili první, 
místo a  m si zajis  li postup na Mistrovství České republiky 
soutěže dorostu v požárním sportu, které se letos konalo 
v Sokolově. Ještě před odjezdem do Sokolova sbírali 

KBELŠTÍ SOPTÍCI

Kbelš   Sop  ci a jejich sezona 2011/2012
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zkušenos   na Městském kole požárního sportu ve Stromovce, 
kde tzv.“vychytávali mouchy“, a 6.7. vyrazili na MČR. Byl to 

perný víkend, tedy co se týče počasí spíše uplakaný, ale i přes to 
kluci ukázali co v nich je, v rámci ČR se umís  li na celkovém 10. 
místě a v královské disciplíně – požárním útoku byli dokonce 
pá  . 

Tímto závodem jsme se pro letošek s dětmi rozloučili a 
vypus  li je na prázdniny. Ale co bychom to byli za hasiče a 
vedoucí, kdybychom je na dva měsíce pus  li z hlavy. Jen co 
jsme vybalili kufry, už jsme přemýšleli co příš   rok zlepšit tak, 
aby nás to všechny stále bavilo. Zkrátka, práce vedoucích není 
vždy procházka růžovou zahradou, ale když vás něco baví a 
děláte to srdcem, je vám vcelku jedno jestli je to ráno nebo 
večer, v lednu nebo v červenci. Obzvláště pokud jde o dě  . 

h  p://www.kbely.hasicipraha.eu/mh.html

Dagmar Hladíková
Vedoucí mladých hasičů

Ze zprávy o činnos   SDH Kbely 
za 1 polole  . 
Jednotka SDH Kbely se podílela na těchto akcích:
Zásahy:
6.3.2012 17.30 – 18.45 čerpání vody ze sklepních prostor 
rodinného domku Krnská
18/6, Kbely
30.4.2012 23.50 – 1.5.2012 04.10 zásah u požáru skládky 
stavebního odpadu
Semilská v prostoru bývalé stodoly
30.6.2012 11.05 – 13.15 zásah u požáru skladovací haly 
v areálu bývalé drůbežárny
Xaverov, Ve žlíbku, Horní Počernice
Propagační, sportovní, kulturní a vzdělávací akce:
16.3.2012 Hasičský bál v Lidovém domě
15.4.2012 Sportovní akce Běžecký kros Skalka, Praha 5, 
Přírodní rezervace Skalka
– u hřiště Rugby Tatra Smíchov, ukázka techniky CAS32 
T815
30.4.2012 Čarodějnice v centrálním parku, požární 
asistence a ukázka techniky
20.5.2012 Sportovní akce XC kros, Výstaviště Holešovice, 
ukázka techniky CAS25
Liaz, CAS32 T815
1.6.2012 Dětský den Školka Albrech  cká, ukázka techniky
1.6.2012 Dětský den Základní škola Šimanovská, Praha 
– Kyje, ukázka techniky a
požárního zásahu
2.6.2012 Dětský den v centrálním parku Kbely, ukázka 
techniky
9.6.2012 MTB závod Letňansko-kbelský pahorek 
– technické zajištění
25.6.2012 Branný den základní škola Na Slovance, Praha 8, 
ukázka techniky CAS25
Liaz, CAS 32 T815
Samostatnou činnost dále vyvíjí oddíl mladých hasičů, 
kteří se zúčastnili těchto akcí:
- od dubna 2012, každý pátek - tréninky dorostenců 
v Pískové Lhotě u Poděbrad na
Cer  fi kovaných překážkách
- od dubna 2012, každou středu - trénink dorostenců 
v PVA Letňany - nácvik požárního
útoku
- 3.3.2012 - zimní pohár v uzlování - dě   1.místo
- 17.3.2012 - zimní pohár v uzlování - dorost 2.místo
- 24.3.2012 - exkurze v HZS Pražský Hrad
- 30.4.2012 - spoluúčast na Čarodějnicích - Kbely
- 19.5.2012 - Memoriál Fran  ška Zvoníčka - ŘEPY 
– dorostenci - 6.místo
- 20.5.2012 - I.kolo soutěže dorostu - Třebonice - 1.místo
- 25.5.2012 - Bambiriáda - Stodůlky - dorost
- 9.6.2012 - Městské kolo dorostu - Třebonice - 1.místo
- 16.6.2012 - Městské kolo v PS - Stromovka – dorost 
– účast mimo soutěž
- 6.-8.7.2012 - MČR soutěž dorostu v Sokolově – dorost 
- 5.místo v požárním útoku,
celkově 10. místo

Velitel JSDH  Leoš Biskup
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 Zeptali jsme se pana 
Jaroslava Žůrka: 

Jak jste se dostali do Kbel?
Do Kbel jsme se přistěhovali 
do nových bytů v roce 2005. Již 
v roce 2006 jsme si tu otevřeli 
pizzerii.

Co vás přivedlo k tomu, že jste si 
otevřeli pizzerii ve Kbelích?
Dříve jsme bydleli v centru Prahy 
a poměrně často jsme pizzerie 
navštěvovali.  Zdálo se nám, že 
by ve Kbelích bylo vhodné něco 
podobného otevřít.

Co vše lidem nabízíte a co byste 
jim doporučili?
Nabízíme 33 druhu pizz. 
V poledne od 11.00 do 13.00 

nabízíme pizzy na oběd za akční cenu 85 Kč. V současné době jsme sor  ment 
rozšířili o 8 druhů zapečených baget a 8 druhů zapečených toastů.

Zapojujete se nějakým způsobem do dění v obci?
Ve Kbelích se nám moc líbí. Máme tři dě  , se kterými navštěvujeme všechny 
Kbelské akce.

KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

Jaroslav Žůrek

Text a foto: Michal Marel

PIZZA KBELY
Pizza Kbely je rodinná fi rma založená v roce 2006.

ROZVOZ PIZZY PO KBELÍCH ZDARMA www.pizzakbely.cz
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Zeptali jsme se paní Dany Zalužanské:
Jak jste se dostala do Kbel?
Pocházím z Moravy  a do Kbel jsem se přivdala v 87 roce.  V 88 roce se mi narodila dcera. V roce 1997 jsem tu začala 
podnikat a otevřela jsem si 
první kavárničku u rybníka 
Galerie kafe – bar. Následně 
jsem se odstěhovala.
Nedávno jsem se rozhodla, 
že si zpátky otevřu kavárnu. 
Našla jsem si prostory ve 
Kbelích které znám, 
a vždy se mi tu líbilo.

V současné době máte nově 
otevřenou KAVÁRNU DANA
Ano, kavárnu jsem otevřela 
nedávno, zhruba před 
měsícem. 
S vybavením a zařizováním  
věcí kolem otevřením 
kavárny mi pomáhala  má 
dcera.

Co vlastně lidem nabízíte?
Myslím si, že lidem nabízím 
dobré ka  čko které mám od italské 
fi rmy Makador. Je to 70% Arabica a 
30% Robusa. Ke ka  čku mám výborné  
dor  čky z domácí cukrárny. Dále nabízím 
domácí vína od moravských vinařů.

Jaký máte vztah ke Kbelím?
Velice dobrý. Ve Kbelích jsem bydlela, je 
to tady moc hezké, jsou tu příjemní lidé 
a krásné prostředí.

Jste spokojená s děním v obci?
To nemohu posoudit, jelikož jsem tu 
nějakou dobu nebydlela. Za tu dobu je 
ale vidět, že to tu hezky vzkvétá.

Budete podporovat nějakým způsobem 
rozvoj obce?
To bych strašně ráda. Samozřejmě se to 
odvíjí, aby kavárna fungovala,  a když 
bude vše tak, jak mám představu, tak určitě hrozně ráda podpořím Kbely.

KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

Dana Zalužanská

Otevřeno:
Po – Pá 11.00 – 23.00 hod
So – Ne 15.00 – 23.00 hod

NOVĚ OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA DANA 

Text a foto: Michal Marelwww.kavarnadana.cz
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
Organizace školního roku 2012/2013 v základních 
školách, středních školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 
začne ve všech základních školách, středních školách, ZUŠ 
a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude 
v prvním polole   ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. 
Období školního vyučování ve druhém polole   bude 
ukončeno v pátek 28. června 2013. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a 
pátek 26. října 2012.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 
2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne 
ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 
února 2013.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla 
školy stanoveny takto: 

18.2. – 24.2.  2013  Praha 6 -10

Praha 6 až 10 jsou městské čás   : Praha 6, Praha 7, Praha 
8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 
18, Praha 19 (Kbely), Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-
Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-
Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-
Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní 
Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-

Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-
Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-
Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, 

Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, 
Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 28. března a pátek 29. 
března 2013.

Hlavní prázdniny budou trvat 
od soboty 29. června 2013 do 
neděle 1. září 2013.

Období školního vyučování ve 
školním roce 2013/2014 začne v 
pondělí 2. září 2013.

Bc. Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury

Městská část Praha 19 
otevírá ve školním roce 2011/2012 hudební zájmové 
kurzy 
v hudební učebně LD Kbely, Toužimská 244

- výuka hry na zobcovou fl étnu (Kč 1.000,-/
polole  )   
- výuka hry na klavír (Kč 1.200,-/polole  )
- výuka hry na kytaru (Kč 1.000,-/polole  )

Informace o pořádání kurzů mohou případní zájemci 
získat v úseku školství a kultury ÚMČ Praha 19 u pí. 
Ulrichové (tel.284 080 850, 775 590 386), nebo přímo u 
lektorů. Za  m mají všichni lektoři volnou kapacitu a je 
téměř hřích této volné kapacity nevyužít. 

- p. Vojtěch Tupý (tel.: 723 740 354) – kytara, pondělí
- pí. Marie Novotná (tel. 286 881 474) – klavír, úterý
- pí. Marta Pazderová (tel. 731 491 289) – klavír, středa
- pí. Monika Ulrichová (tel. 777 820 667, 775 590 386)
                          klavír, čtvrtek a zobcová fl étna, pátek                                                         

Konkrétní rozvrh hodin je třeba dojednat přímo s 
lektory. Přihlášky včetně složenek či pokynů k dalším 
způsobům placení školného jsou k dispozici přímo u 
lektorů.
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NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT VE KBELÍCH

pro kbelské dě   ve školním 
roce 2012/2013
Vedení kbelské radnice již tradičně podporuje 
trávení volného času kbelských dě   formou 
provozování níže uvedených zájmových kurzů a 
kroužků.  Těchto volnočasových ak  vit se mohou 
účastnit dě   od věku přibližně 5 let, tedy jakmile 
dosáhnou předškolního věku.

Konkrétní přehled kroužků bude uzavřen v první 
polovině září v návaznos   na zájem dě   a rodičů,  
z výuky hry na hudební nástroje nabízíme klavír, 
zobcovou fl étnu a kytaru (jak klasickou, tak 
elektrickou). 

I pro následující školní rok MČ Praha 19 uzavřela 
se ZŠ Albrech  cká partnerskou dohodu, že také 
některé kroužky provozované v prostorách 
základní školy mohou navštěvovat všechny 
kbelské dě   bez ohledu na sídlo základní 
školy (případně mateřské), kterou navštěvují. 
To znamená, že rozhodně není podmínkou  
navštěvovat konkrétně kbelská školská zařízení.

Informace o pořádání kurzů a kroužků mohou 
případní zájemci získat v úseku školství a kultury 
ÚMČ Praha 19 u pí. Ulrichové (tel.284 080 850, 
775 590 386), nebo přímo u lektorů působících 
v LD či u vedení základní školy Albrech  cká. 
Zápisy do kurzů i kroužků lze uskutečnit s každým 
nadcházejícím polole  m školního roku s  m, že lze 
dohodnout  přímo s jednotlivými lektory nástup i 
v průběhu školního roku, jestliže je v kroužku či 
kurzu volné místo. U jednotlivých lektorů jsou 
rovněž k dispozici přihlášky včetně složenek či 
pokynů pro placení, v případě ZŠ u zástupkyně, 
pí. Benešové.  
Zápisy do hudebních kurzů jsou vyhlášeny hned 
na první zářijový týden, zápisy do kroužků v ZŠ 
budou probíhat během první poloviny měsíce 
září.

Z nabídky hudebních kurzů v LD Kbely:
Klavír, zobcová fl étna, kytara (klasická i elektrická)
Z nabídky kroužků v ZŠ: například…
Přírodovědný kroužek, historický seminář, fl orbal, 
karate, keramika, gymnas  ka, horolezecký 
kroužek

Ceny a rozvrh jednotlivých volnočasových ak  vit, přihlášky 
i informace o způsobu placení lze zjis  t přímo u lektorů. 

Informace o volnočasových ak  vitách zde neuvedených 
získáte přímo u vedení ZŠ Albrech  cká.

Bc. Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury
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První ročník závodu horských 
kol s názvem Letňansko-kbelský 
pahorek 2012, který se uskutečnil 
v sobotu 9. 6. v Letňanském 
lesoparku se nad očekávání 
vydařil. Pořadatelé Cycling Team 
Sokol Kbely ve spolupráci s MČ 
Praha 19 připravili sportovní 
odpoledne, kterému přála nejen 
hojná účast závodníků všech 
věkových kategorií, ale i počasí.

Připravit závody horských kol není žádná legrace a rozhodně 
to není ak  vita pro každého, ač sebevětšího milovníka 
cyklis  ky. Mohl se o tom přesvědčit i předseda Cycling 
teamu Sokol Kbely Miroslav Svoboda, který se začátkem 
letošního roku rozhodl takový závod uspořádat. Nápad 
se naštěs   zalíbil nejen členům  oddílu, ale i kbelskému 
starostovi Pavlu Žďárskému, který přislíbil sportovní akci 
v rámci svých možnos   podpořit. Usilovná práce pana 
Svobody nakonec přinesla ovoce, když druhou červnovou 
sobotu přivítala připravená závodní trať na 68 dě   a 136 
amatérských i profesionálních cyklistů.

Registrace závodníků, kteří nevyužili možnos   přihlásit se 
online, začala v den závodu již v devět hodin ráno. Ačkoliv 
bylo pod mrakem a předpověď hrozila přeháňkami, nikdo 
z pořadatelů na registraci nedostal kvůli přílivu nadšených 
cyklistů příležitost zahálet, stejně tak parkoviště nedaleko 
lesoparku se povážlivě plnilo auty. První závod začal v 
deset hodin a bylo se na co dívat i komu fandit. Účastnili 
se ho závodníci nejmladší kategorie ve věku do čtyř let. 
Trať byla dlouhá sto padesát metrů, a i když na asfaltovém 
chodníků, mnoha malým borcům dala pořádně zabrat. 

Po nich startovala další kategorie dě   ve věku do šes   
let, jejichž trať však už vedla částečně terénem a jasně 
prokázala kvality jednotlivých závodníků. V cíli digitální 
časomíra spolehlivě určila vítěze, kteří mezi starty dalších 
dětských kategorií, průběžně vystoupali na stupně vítězů a 
byli odměněni nejen diplomem a  medailí, ale i dárkovými 
taškami.

Mezi  m, co mladí cyklisté bojovali o vítězství, se Letňanský 
lesopark zalil sluncem a zaplnil dospělými závodníky, kteří 
se rozehřívali a připravovali na hlavní závod. Ten byl dlouhý 
30,4km a jel se na osm kol podle pravidel XC (Cross Country) 
závodů. To znamená že první závodník, který projede cílem 

LETŇANSKO KBELSKÝ PAHOREK
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závod ukončí, ostatní pak jen dojedou načatý okruh a 
končí také. Na startu se sešly všechny juniorské i dospělé 
kategorie, ženy i muži. Kromě početného zastoupení členů 
Cycling Teamu Sokol Kbely a jejich předsedy a ředitele 
závodu Miroslava Svobody, jste mohli, kdybyste tam 
byli, pozdravit i olympijského vítěze z Nagana hokejistu 
Fran  ška Kučeru nebo nadějné závodníky zvučných jmén 
jako například za juniory Vojtu Císaře z SK Velo Praha nebo 
zkušeného závodníka Tomáše Vitáška, který jezdí v dresu 
BMS Viessmann či Pavla Gondu z Dureatec Teamu.

Přesně ve 12 hodin výstřelem odstartoval hlavní závod pan 
starosta Pavel Žďárský.Trať vedla stoprocentně v terénu, a 
ačkoliv měla převýšení jen 63m na každé kolo, nebyla pro 
mnohé vůbec jednoduchá. Závod byl odstartován v pravé 
poledne. Peleton více než stovky závodníků se brzy po 
startu roztáhl a dal v jeho čele vyniknout těm nejrychlejším. 
Během prvního kola se pak rozpadl úplně a každý už 
bojoval jen sám za sebe. Ob  žná trať profesionálních 
parametrů dokonale prověřila technickou i fyzickou 
zdatnost závodníků a za neuvěřitelný čas 1 hodinu, 7 
minut a 41 sekundu přivítala vítěze. Tím byl Jan Matoušek 
z Eleven Team Příchovice, který získal nejen  tul vítěze ve 
své kategorii ale stal se i držitelem časového rekordu tratě.

Celým sportovním dnem provázel moderátor Country 
rádia Milan Schmidt, který před zpracováním celkových 
výsledků a vyhlášením vítězů jednotlivých dospělých 
kategorií, zpříjemnil čekání i odpočinek po závodech 
vystoupením country kapely Eda Wild jr. Band, kterou 
doprovodil na svou baskytaru. Společně pak se senátorem 
Tomášem Kladívkem       a         místostarostkou Ivanou 
Šestákovou předal ceny vítězům a odměnil nejednoho 
vylosovaného závodníka v bohaté tombole.

O příjemné sobotní odpoledne se vedle sportovního 
klání a kulturního zážitku postaralo také hojné a chutné 
občerstvení pro závodníky zdarma  ze stánků Globusu 
Čakovice.  V žádném případě také nesmíme opomenout 
obětavou práci všech dobrovolníků, cyklis  ckých 
nadšenců, členů cyklis  ckého oddílu, dobrovolných hasičů 
Kbely a  všech sponzorů. Těm všem patří veliký dík, protože 
bez jejich podpory  a především pak bez Městské čás   
Praha 19, společnos   Knauf, Globus Čakovice či Auto Elso 
by Kbely podobou akci zažily jen stěží.

Všem závodníkům, nejen tedy vítězům, gratulujeme a 
děkujeme za jejich účast a nemůžeme nic víc než doufat, 
že se za rok na Letňansko-kbelském pahorku 2013 opět 
setkáme.

Více informací o závodu, výsledkovou lis  nu i fotografi e 
naleznete na webu Cycling Teamu Sokol Kbely 

Robert Veverka
www.sokolkbely.cz
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V sobotu 23.6. již od časného rána proběhla další 
z nezvyklých, leč velmi nápaditých akcí – SNÍDANĚ 
V TRÁVĚ, o jejíž zajímavý program se postaralo sdružení 
PRIMA DEN. V 9.30  hodin se začalo hromadnou rozcvičkou 
v pyžamech, nechyběla ani vzpomínka a zkouška cvičení 
podle historických rozhlasových rozcviček, které si mnozí 
naprosto přesně vybavili z let minulých. Následoval 
skok vysoký či hluboký přímo do přichystaných peřin, 
kotrmelce tatínků a maminek, zkouška – kolikpak asi 
se vejde dětí pod jednu peřinu, nebo krmení svých 
nejbližších se zavázanýma očima. Celé rodiny na 
dekách s dobrotami a snídaní se zde i přes chladnější 
počasí zdržely v pyžamech, županech a různých dalších 
důmyslných róbách až do oběda.  Naštěstí nepršelo, 
tak jsme si dopoledne moc pěkně užili, drkotání zubů a 
zoubků jsme zahnali teplým čajem s perníkem a máme 
na tuto akci mnoho krásných vzpomínek.
Opět všichni vystupující podali perfektní výkon, tak jen 
nutno konstatovat, že i příště budeme mít pěkné počasí.
Děkujeme dodatečně všem, kteří se podíleli na 
organizaci, pomáhali či se přišli namísto sezení u seriálů 
podívat a řádit spolu s námi. 

Šárka Egrtová, public relations

SNÍDANĚ V TRÁVĚ
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V naší městské čás   se konečně objevily po deš  ch a 
mírném ochlazení houby. Všichni jsme čekali na to: „Kdy 
to přijde“. A je to tady. Přílišné teplo houbám nevyhovuje. 
Po ochlazení ze středy 11.7. na čtvrtek 12.7. se konečně 
zadařilo a houby se nebály vystrčit svoje kloboučky ze země. 
Za jeden den houba dokáže narůst i několik cen  metrů.  To 
potvrzují snímky pořízené 13.7.2012 v ráno v 7.15 seč.
Úplně první houbou, kterou jsem letos ve Kbelích našel 

a konci dubna, byl sírovec. Nalezen byl až při dozrávání, 
tudíž ve stavu špatně konzumovatelném. Poté v květnu to 
byla hlíva ústřičná (žel málo) a další malý sírovec.
Všechny upozorňuji, že houby se mají sbírat a konzumovat 

pouze v dobrém zdravotním stavu. Doporučuje se sbírat 
houby čerstvé a také do správných přepravních nádob. 
Velmi důležitá je i správná úprava v kuchyni. Pokud 
neznáme druh houby, kterou jste našli, nedoporučuje se ji 
kuchyňsky zpracovávat. Je dos   druhů, které jsou jedlé jen 
po speciálním zpracování. 
Každému zvlášť doporučuji: „Kochejte se pohledem na 
divy přírody a vyfoťte si to“. Je to jistější než si přivodit 
otravu z hub. O otravách houbami a dalším se snad dozvíte 
v nějakém příš  m povídání.

Pavel Opletal
Referent Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 19

NA HOUBY VE KBELÍCH

 Muchomůrka šiškovitá 
pod lípou v příkopě při ulici Toužimská - Kbely

Hřib koloděj 
v areálu ZŠ Albrech  cká - Kbely

Hlíva ústřičná
 Kbely

Hřib koloděj 
v areálu ZŠ Albrech  cká - Kbely

 Muchomůrka šiškovitá 
pod lípou v příkopě při ulici Toužimská - Kbely
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KACHNY DIVOKÉ U NÁS VE KBELÍCH
 V loňském roce se objevily v tůni Kbelského parku divoké 
kachny. V březnu z propustku pro potok pod tra  , vyvedla 
vylíhlá kačátka kachna divoká, která na vejcích seděla 
uprostřed tunelu. Přes léto kachničky vyrostly a na zimu 
odletěly.

V letošním roce nám vyvedla první kachna mláďátka do 
rybníka až 23.4. Hnízdila pod jalovcovými keři u rybníku. 
Po několika dnech,  každý den ráno, jejich máma převáděla 
malá kačátka z rybníku přes frekventovanou ulici Žacléřská 
do tůňky v parku a večer zpět. Z původního počtu 12 
kachniček se do dnešního dne dožilo celkem 10 kusů. Ty 

jsou již dostatečně velké a přelétávají z rybníka do tůně ve 
Kbelském parku a zpět.
Druhá kachna vyvedla svá mláďátka až na konci června. 
Bylo to 11 kousků, které se dodnes těší dobrému zdraví. 
Matka je rovněž převedla z rybníku do parku, ale již je 
zpět z tůně nevodí na rybník. Přenocovávají v parku a jsou 
na tůňce i se staršími kachnami. Místní důchodci chodí 
pravidelně kachny přikrmovat a tato činnost jim zřetelně 
způsobuje radost. 

Pavel Opletal
Referent Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 19
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Již desátým rokem funguje na ZŠ Albrechtická 
keramický kroužek podporovaný místním úřadem. 
Pod vedením pí. uč. Evy Samcové  a vych. Evy 
Jiskrové získávají děti praktické zkušenosti a odvahu 
experimentovat samostatně. 
Zájem o práci s hlínou je mezi žáky stále větší. V 
současné době keramickou dílnu navštěvuje 33 
malých i pokročilejších keramiků.

Keramika je velmi zajímavá činnost, která rozvíjí 
dětskou představivost a zručnost. Podporuje 
harmonické výtvarné cítění, soustředěnost a fantazii.
Děti se v začátku seznámí s materiálem, pracovními 
pomůckami, hygienickými a bezpečnostními pravidly.
Nejprve se učí tvarovat kuličky, válečky a placky 
(hnětení a válení), vtlačují různé předměty do hlíny 
nebo pracují podle šablon. Poté se učí modelování 
z hroudy, kdy používají při práci řezátka, špachtle, 

očka. Výrobky z plátů jim pomáhá vytvořit malý 
ruční lis.  Na hotové výrobky, ještě nevypálené, 
mohou nanést engobu a pak se uloží do pece a 
vypálí.  Děti si originální dekorativní a užitkové 
výrobky pravidelně odnáší domů, aby potěšily 
své blízké.
Učí se tak využít volný čas a vedou se k aktivní 
tvořivé činnosti.
Vybraná část výrobků je též vystavena ve 
kbelské knihovně , aby potěšila oko i široké 
veřejnosti. 

 Eva Jiskrová
ZŠ Albrech  cká

ZE ŽIVOTA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Keramický kroužek
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ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ 

kurzů u příležitos   
ukončení školního 
roku 2011/2012
Informace o závěrečném koncertu 
žáků kurzů u příležitos   ukončení 
školního roku 2011/2012

V úterý 19. června 2012 od 17,30 
hod. se uskutečnil ve spolupráci 
Městské čás   Praha 19 a ZŠ 
Albrech  cká závěrečný koncert žáků 
kurzů probíhajících v období školního 
roku v budovách LD Kbely a ZŠ 
Albrech  cká. 
Samotný program koncertu 
předcházely tak jako každoročně 
celodenní přípravy technického 
zabezpečení od uspořádání vybavení 
na jeviš   přes instalaci hudebního 
nástrojě a nezbytného ozvučení, 
za  mco v předsálí byla tak jako 
každoročně nainstalována krásná 
a nápaditá výstavka keramických 
výrobků dě   ZŠ Albrech  cká. 
Konečně nastala ta dětmi i 
rodiči očekávaná chvíle, všechny 
přípravné práce byly včas skončeny, 
zúčastnění byli na svých místech… 
a místostarostka pro oblast školství 
pí. Ivana Šestáková mohla svým 
krátkým úvodním slovem přikročit ke 
slavnostnímu zahájení koncertu. Poté 
rovnou přistoupila k moderování 
samotného programu, který 
pokračoval „klasickým“ programem 
dě   v rámci kroužků ZŠ Albrech  cká 
v součinnos   s dětmi taneční školy HIT 
Hany Jozové Dluhošové. Následoval 
klasický program kurzů hry na klavír a 
zobcovou fl étnu. V průběhu koncertu 
si mohli posluchači vyslechnout 
repertoár od známých lidových písní 
od našich nejmenších  přes pohádkové 
melodie ve vícehlasém provedení 
až po skladby pokročilejšího rázu, 
jako např. Preludium c moll Pavlínky 
Novákové či čtyřruční provedení 
skladby P. Draytona Busybody bosa. 
Mezi dětmi hrajícími na zobcovou 

fl étnu byli v letošním roce 
začátečníci, kterým obzvláště 
patří náš potlesk, např. 
Adámek Lehký nebojácně 
předvedl hned tři lidové 
písničky. Celý program 
v letošním roce oživil 
program nově zařazených 
kytaristů Matouše Křižánka 
a Davida Kříže, kteří za 
doprovodu další kytary p. 
učitele Vojtěcha Tupého 
společnými silami předvedli 
např. skladbu Six consorts 
autora Carla Dolmetsche. Z klavíristů 
mohu zmínit např. nejmenšího, moc 
šikovného žáčka, Kevinka Kalouse.

Děkujeme  mto všem dětem, 
které na koncert některou ze 
skladeb nacvičily a našly odvahu na 
veřejnos   vystoupit:
Bártová Petra 
Bednářová Gabriela
Kalous Kevin
Kokles Daniel 
Kříž David 
Křižánek Matouš  
Lafek Jan  
Lehký Adam  
Liberdová 
Alžběta 
Matěna Jakub 
Molinková Karin 
Nováková Anna
Nováková Bára 
Nováková 
Pavlína 
Odvárková Anna 
Pechr Jakub 
Pechrová 
Gabriela 
Shove Ellie Maria 
Urbanová Denisa 
Zemanová Klára 
Žatecký Vojta

Máme velkou radost, že počet dě   
hrajících na zobcovou fl étnu se 
podařilo rozšířit. Moc se těšíme, že 
v příš  m roce budeme moci s dětmi 
nacvičovat skladby již technicky 

náročnější a budeme je moci předvést 
s dětmi na příš  m koncertě v červnu 
2013, na který vás všechny  mto 
předem zveme.   
Všichni posluchači včetně všech 
lektorek a pořadatelů se shodli na 
tom, že dětem se koncert letos moc 
povedl. Přejeme jim proto krásné 
prázdniny a těšíme se na setkání 
s nimi v novém školním roce. 

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

Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury 

Tel.: 775 590 386
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 25. srpna na adresu: ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 
– Kbely, na obálku napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na recepci úřadu. 
Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí budou vylosováni 3 výherci, kteří obdrží 
poukaz na konzumaci v hodnotě 300,- Kč do kavárny Dana.

Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno 
v příš  m čísle.
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

KŘÍŽOVKA O CENY

Tuto tajenku sponzoruje 

Kavárna Dana
Semilská 100/12, 

197 00 Praha 9 - Kbely 

která věnovala cenu pro výherce.
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Vždyť také MČ Praha 19 se opakovaně umísťuje na předních 
příčkách pres  žních anket, které se kvalitou života v Praze 
zabývají, což již nelze chápat jen jako náhodu. Kbely se 
už prostě nejen nám ve Kbelích žijícím, ale i nezávislým 
pozorovatelům odjinud jeví jako perfektní místo pro život.
Jenže ruku na srdce, je tomu tak i v otázce kriminality? 
Dělá radnice i policie svoji práci tak jak má? Nezaspal tu 
někdo?
Inu, posuďte sami.
Dle policejních sta  s  k bylo v roce 2011 v rámci celého 
hlavního města Prahy spácháno 74 122 trestných činů. 
Ano krádeže, loupeže, násilnos  , drogy a další ty nevítané 
kriminální činy, které patologicky působí na společnost.
Člověka až děsí, že měsíčně bylo loni v celém hlavním 
městě Praze v průměru spácháno přibližně 6176 takových 
jednání.
Ale jak je to tedy ve Kbelích?
Máme-li 22 pražských správních obvodů, tedy Prahu 1 až 
Prahu 22, tak by se dle sta  s  ky mělo každé jednotlivé 
území podílet na objemu kriminality v rozsahu přibližně 
280 trestných činů měsíčně.
Pro absolutní názornost si tedy řekněme, že 
loni touto dobou by se pro naplnění pražské 
sta  s  ky mělo stát na Praze 19 např. v červenci 
280 trestných činů, v srpnu taktéž 280, a stejně 
tak září, říjnu … atd.
Jenže realita se od sta  s  k může velice lišit. 
Stejně jako je tomu v le  té scénce komika 
Felixe Holzmanna, která s nadhledem popisuje, 
že sejdou-li se hladový se sytým, který snědl 
celé kuře, tak sta  s  cky jsou oba nasyceni 
polovinou kuřete. Stejně tak Kbely nenaplňují 
celopražský průměr trestných činů, protože 
se třeba ve zmiňovaném červenci roku 2011 v 
jejich správním obvodu nestalo ani sta  s  ckých 
280 trestných činů, ani 200, ba ani 100, 50, či 
10, ale pouze a jen jeden takový skutek. Ano, 
čtete správně, pouze jeden trestný čin.
Dále v srpnu 2011 byly spáchány dva trestné činy 
a v září dokonce tři, kdy v následných měsících 
se reálně spáchané trestné činy ve Kbelích 
vrá  ly opět na úroveň jednoho trestného činu 
měsíčně.

Jistě na tom má podíl kvalitní hlídková činnost obou 
v hlavním městě působících policii, tedy Policie ČR a 
Městské policie hlavního města Prahy, svou špetku do 
mlýna přináší bezesporu i koordinační činnost radniční 
bezpečnostní komise v čele s panem starostou Pavlem 
Žďárským, ale to hlavní a důležité asi je, že Kbely mají 
zcela evidentně rozumné občany, kteří se nejenže chovají 
bezpečně a obezřetně, ale hlavně si své vzájemné souži   
neznepříjemňují. A toho je nutno si velice vážit. 
Hodnocení policejní a radniční preven  vní práce je 
samozřejmě na čtenáři, a taktéž je na každém, kde chce 
žít, pracovat, a třeba vychovávat dě  , ale pro mě osobně 
jsou Kbely prostě nejlepším místem pro život v Praze.

Mgr. Mar  n Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel

ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1

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

email: mar  n.hrubcik@kbely.mepnet.cz

KBELY SEMENIŠTĚM KRIMINALITY?
Bydlíme ve Kbelích, máme svůj reprezenta  vní centrální park pro každodenní relaxaci, 
máme své fotbalové hřiště, služebnu městské policie, novou velkou samoobsluhu, rybník, 
restaurace, poštu, radnici, nádraží, zdravotní středisko, špičkovou hasičskou zbrojnici, a 
mohl bych vyjmenovávat dále a dále, ale bylo by to zbytečné. My své Kbely známe a jsme 
rádi, že zde žijeme. 

Zdroje:
• Zpráva Ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy o kriminalitě na území hlavního města Prahy za rok 2011.

• Zpráva Vedoucího Místního oddělení Policie ČR Praha – Čakovice o kriminalitě na území MČ Praha 19 za rok 2011.
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INFO  Městské části P19

Všichni, kdo si budou chtít
zapůjčit erární CVIČÍCÍ POTŘEBY 

(tj. gymnastické balóny, masážní 
balonky, posilovací gumičky a 

karimatky)
a  CVIČÍCÍ  POMŮCKY + 

SPOLEČENSKÉ HRY (petanque, 
kriket, ruské kuželky, trackingové 

hole), 

tak si mohou vyzvednout oproti podpisu
u p. Dvorského - byt č. 4 

v DS Mladoboleslavské 20, 
na tel. 606 254 599 (od 8h do 22h)

(pondělí – neděle – mimo úterý, kdy jsou 
potřeba ke cvičení v Klubu aktivních 

balonků).

Za kbelskou radnici vás zdraví
Šárka Egrtová    tel. 775 590 158 nebo 284080882

a JUDr. Josef Nykles
tajemník ÚMČ Praha 19

VV EE LL KK OO OO BB JJ EE MM OO VV ÉÉ KK OO NN TT EE JJ NN EE RR YY
22 00 11 22

kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny nejpozději v 18 hodin

SRPEN
   6.8. Železnobrodská x Pelnářova
20.8.    Nymburská x Rovenská

ZÁŘÍ
3.9.       Nouzovské náměstí

      10.9.       Huntířovská x Mladoboleslavská
        17.9. Martinická x Žacléřská

ŘÍJEN
 1.10.      Sychrovská x Svijanská

     8.10.      Libichovská x Miletínská
        15.10.      Krnská x Slovačíkova
        22.10. Bakovská

LISTOPAD
 5.11. Žacléřská x Veselá 

        12.11.      Hůlkova
        26.11.    Katusická x Letců

Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které bydlí na území naší městské části Praha 19 -
Kbely. Podnikatelé mají povinnost ze zákona č. 185/2001 Sb. zajistit si odvoz svého odpadu na vlastní 
náklady. 

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

Elektroodpad
kompletní TV, PC, pračky apod. můžete zdarma odevzdat každé první pondělí v měsíci 
na dvoře Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely
 OD 15.00 – 16.00 hodin
6. srpna 2012
3. září 2012
1. října 2012
5. listopadu 2012

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přijďte se podívat, posedět a ochutnat naší výbornou kuchyň! Otevřeno 
každý den! Vaříme po celý den od 11:00 do 22:00! Najdete nás v ulici 
Luštěnická 723. Najdete u nás milé prostředí a příjemnou obsluhu! 
 
Těšíme se na vaší návštěvu! ☺ 
 
 
Otevírací doba PO – SO 11:00 – 23:00 
                               NE 11:00 – 22:00 
 
Pro rezervace a objednávky 
volejte na tel.:776 235 776 
 
www.erkorestaurace.cz 
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Navazuji na článek ze Kbeláku č. 39 
– Poutní cesty mezi Prahou a Starou 
Boleslaví – a přináším Vám podrobnos   
o tom, proč bylo Palladium pro český 
národ tak důležité a proč se k němu 
i přes území Kbel vydávalo  síce 
poutníků. Svatá cesta – takto byla 
nazývána poutní cesta z Prahy do St. 
Boleslavi – byla v době své největší 
slávy lemována 44 kapličkami, z nichž 
na území Kbel stávalo 8 kaplí.

Uc  vané Palladium země České, 
obrázek Madony s dítětem, je reliéf, 19 
cm vysoký a 13,5 cm široký, vytepaný 
v mědi, nazývané někdy také mědí 
korintskou, a silně pozlacený. Jeho 
vznik se datuje do doby od konce 14. 
do poloviny 15. stol. Byl zhotoven 
z kovu původního reliéfu z dob 
úsvitu křesťanství na našem území za 
prvních Přemyslovců. Stylově se hlásí 
do okruhu Madony svatovítské, s tzv. 
krásnoslohou drapérií, s náznakem 
bolestného výrazu ve tváři. Zdobení 
perlami a kameny přidala doba 
barokní. Palladium je uloženo ve 
staroboleslavském poutním chrámu 
Nanebevze   Panny Marie.

Legendy o původu 
staroboleslavského Palladia

O původu legendami opředeného 
reliéfu se vypráví několik verzí.
Podle jedné z nich původní reliéf, 
byzantskou ikonu (Panna Maria 
s Ježíškem v náruči), přinesli sv. Cyril 
a Metoděj do Čech s sebou z Řecka, a 
sv. Metoděj ji daroval kněžně Ludmile 
ke křtu. Reliéf měl být ulit z tzv. 
korintské mědi. Tato směs různých 
kovů údajně vznikla, když Římané 
dobyli bohatý Korint a zapálili jej. Při 
požáru teklo roztavené zlato, stříbro 
a mnoho dalších kovů potůčkem 
do blízkého moře, kde ztuhlo. Směs 
pak z moře vybírali a „nad zlato si jí 
vážili“, jak udává například Plinius 
v knize Libros Naturalis Historiae.
Podle jiné legendy sv. Ludmila po 
svém křtu odevzdala sv. Metodějovi 
všechny kovové pohanské bůžky, 

aby z nich dal odlít křesťanské 
bohoslužebné nádoby. Kromě nádob 
zhotovil neznámý byzantský mistr 
také kovový obrázek Panny Marie pro 
sv. Ludmilu. Ludmila si reliéf odnesla 

na svůj hrad Te  n, kde jej vroucně 
uc  vala. Po její mučednické smr   
(16. 9. 921) jej zdědil její vnuk Václav, 
kterého vychovala v mariánské úctě, 
a nosil jej ustavičně u sebe. Měl jej 
také při válečném tažení do Kouřimi 
pro   zlíčskému vévodovi Radslavovi. 
Tomu Václav, aby předešel krveproli  , 
navrhl, že místo bitvy se spolu utkají 
jen oni dva. Radslav se zalekl, když 
viděl kříž na Václavově helmici a kolem 
svatého Václava dva anděly, a podrobil 
se pražskému kníže   bez boje. Když 

byl svatý Václav 28. září 935 úkladně 
zavražděn svým bratrem Boleslavem 
ve Staré Boleslavi na prahu kostela 
sv. Kosmy a Damiána, byl s ním i jeho 
pobočník a věrný druh blahoslavený 

Podiven. Věděl o Václavově duchovní 
úctě k mariánskému reliéfu, nechtěl 
jej nechat potupit od vrahů svého 
pána, sejmul jej z hrudi mrtvého 
knížete a u  kal pryč z města. Vrahovi 
komplicové se báli, že unikne 
nepohodlný svědek, a jali se Podivena 
pronásledovat. Podiven viděl, že před 
nimi neunikne, zahrabal reliéf do 
země na vršku za Boleslaví, a prchal 
dále k lesu. Na jeho pokraji ho však 
komplicové dos  hli a na jednom 
ze stromů oběsili. Od té doby byl 

PALLADIUM ZÁŠTITA ZEMĚ ČESKÉ 
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mariánský reliéf téměř na dvě a půl 
stole   ztracen. 
Až kolem roku 1160, za doby panování 
Vladislava I., jakýsi rolník oral na svém 
poli. Najednou se však jeho koně 
zastavili a nechtěli jít dál. Několikrát 
koně mocně pobídl, aby se hnuli, a 
když se dali opět do kroku, zaryl se 
pluh hlouběji a v brázdě se objevil 
lesklý kovový obrázek. Odnesl si jej 
domů a druhý den ráno užasl, když 
zjis  l, že obrázek zmizel. Ale ještě více 
se podivil, když kovový obrázek opět 
nalezl na místě, odkud ho předešlý 
den vzal. Když se to opakovalo i 
další dva dny, vzal obrázek a donesl 
jej kanovníkům staroboleslavské 
kapituly a vyprávěl jim, co se mu 
přihodilo. Ti reliéf umís  li do kostela 
sv. Václava. Jenže se opakovalo to, co 
se dělo oráčovi, ráno byl reliéf vždy 
na původním místě nálezu. Posléze 
kanovníci pochopili, že Panna Maria 
si přeje být uc  vána na místě, kde ji 
rolník našel, a vystavěli tam kapli, na 
jejímž místě dnes stojí chrám Panny 

Marie. Obraz umís  li na oltář.
Do kaple začali putovat lidé, nejprve 
místní a později i ze vzdálenějších 
míst. Přinášeli dary a poděkování za 
vyslyšené prosby. 

Reliéf je podle současných exper  z 
opravdu vytvořen ze zvláštní sli  ny 
pocházející z Balkánu, z míst odkud 
přišel sv. Metoděj s bratrem Cyrilem, 
a označované jako tzv. korintská 
měď.

Zdroje:
Wikipedie, otevřená encyklopedie
Z Prahy do Staré Boleslavi – Miroslav 
Kuranda

Ing. Ivana Zámyslická
odbor tajemníka
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Vážené občanky a vážení občané Kbel,
ráda bych Vám představila koncepci a program zámeckého 
areálu Ctěnice, který od 1.8.2012 začne opět postupně 
nabízet možnost zajímavého využi   volného času svým 
návštěvníkům. 
Od 1.7.2012 je tento krásný areál rozhodnu  m 
Zastupitelstva hlavního města Prahy svěřen do správy 
Muzeu hlavního města Prahy. Naše muzeum velmi 
uvítalo možnost vystavovat v tomto areálu své sbírky a s 
 m spojit i další ak  vity. Zaměříme se zde na především 

na prezentaci řemesel a tradiční lidové kultury. Pro příš   
rok připravujeme na zámku expozici naší unikátní sbírky 
pražských cechů, na kterou naváží výstavy věnované 
jednotlivým existujícím i neexistujícím řemeslům. Zároveň 
by tu měly, především o víkendech, probíhat venkovní živé 
akce zaměřené na tradiční lidové svátky a ukázky řemesel.
Již v roce letošním pro Vás připravujeme několik zajímavých 

výstav, které tvoří jakési entrée našim budoucím expozicím 
a výstavám a které naleznete v našem programu, 
uvedeném na těchto stránkách. Při jejich volbě jsme se 
zaměřili především na rodiny s dětmi, kterých je i zde ve 
Kbelich mnoho a které ve Ctěnicích rádi uvítáme stejně 
jako všechny ostatní zdejší občany.
Přijměte tedy naše pozvání a přijeďte či přijďte do Ctěnic.

Zuzana Strnadová
ředitelka Muzea hlavního města Prahy

ZÁMECKÝ  AREÁL CTĚNICE

Muzeum hlavního města Prahy 
zahajuje činnost 
v zámeckém  areálu CTĚNICE

Večerníček „Chaloupka na vršku“ a jiné pohádky z ateliéru 
Šárky Váchové. 

Výstava připomíná lidové obyčeje i kouzlo lidového 
řemesla, venkovský život v 19. stole   plynoucí měsíc po 
měsíci v souladu s měnící se přírodou.
Výstava trvá od 26.8.2012 do 3.2.2013
Poutavá expozice nabídne 150 originálních loutek a 
dekorace z více než 25 českých pohádek. Malé i odrostlejší 
návštěvníky provede historií a vývojem animovaných 
pohádek, které u nás mají dlouhou a úspěšnou tradici, 
připraveno je promítání fi lmů a tvořivý workshop, ve 
kterém si dě   budou moci vyzkoušet malování a výrobu 
loutek, animaci a další pozoruhodné činnos   spojené 
s fi lmem a loutkami. „Rádi bychom představili loutkářské 
umění z bezprostřední blízkos  , pozvali návštěvníky 
do světa fantazie a kouzelných příběhů. Připomeneme 
Večerníček Chaloupka na vršku, Vánoční koledy, seriál 
Kos  čky, Pinocchio, Paní Bída a další oblíbené  tuly. Svým 
zaměřením a poje  m je tato výstava vskutku ojedinělá, 
koncipovaná tak, aby zaujala, pobavila a přilákala rodiny 
s dětmi, mateřské a základní školy i širokou veřejnost,“ 
konstatuje autorka výstavy Jana Sommerová, která 
v předcházejících letech realizovala úspěšné výstavy Jak se 

oblékají pohádky 

a Česká fi lmová loutka. 

V sobotu 1.9.2012 začne v 11:00 hod. Jezdecký den pro 
dě   a mládež - Soutěž O pohár hlavního města Prahy, 
který pořádá Jezdecká společnost Ctěnice.
Vedle jezdeckých soutěží nabídne jízdu na pony pro dě   do 
9 let a pro větší dě   možnost zkusit se posadit na velkého 
koně.

Dožínky 2012
Areál zámku rozezní a roztančí v neděli 2.9.2012 od 14 
hod. tradiční dožínková slavnost v podání národopisného 
souboru Doudleban, který se zabývá tak zvaným 
klenotnicovým folklórem, jinými slovy – zpívá, tancuje a 
oživuje zvyky dávných předků.
Muzeum hlavního města Prahy  m zahajuje cyklus pořadů 
představujících lidové tradice, zvyky i pochoutky dob 
minulých.

Doposud nenavštěvované přízemní prostory zámku a 
go  cké zámecké sklepení bude hos  t výstavu „Světové 
dědictví v hloubkách země a zpřístupněné jeskyně České 

První srpnová akce bude zahájena 
v prostorách zámku, v I.patře, a to v sobotu 
25.8.2012 ve 14:00 hod. vernisáží výstavy: 
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republiky“. 
V rámci celoroční kampaně Ministerstva životního 
prostředí „Dny jeskyní v Praze“ se představuje čtrnáct 

zpřístupněných jeskyní v Čechách a na Moravě. Na 
vystavených exponátech a panelech se návštěvníci seznámí 
s charakteris  kou jednotlivých jeskyní, rozmanitos   
historie jejich utváření, bohatos   jejich výzdoby i stopami 
lidské činnos   v nich v dobách dávných i poměrně 
nedávných a s činnos   Správy jeskyní ČR.
Výstava bude přístupná již od 1.9.2012, i když ofi ciální 
vernisáž za přítomnos   ministra životního prostředí se 
koná v pondělí 10.9.2012 v 17:00 hod.
Výstava trvá do 4.11.2012

Bohatý fantaskní výtvarný svět ak. mal. Stanislava Holého 
a jeho televizních postaviček povede dě    i dospělé do 
KRAJINY HER . 
Výstava z díla Stanislava Holého  - Od Studia Kamarád ke 
Krajině her aneb kde si hrají Jů, Hele a jejich kamarádi 
bude zahájena v sobotu 22.9.2012 ve 14:00 hod. v nově 
připraveném výstavním sále Špejchar .
Základem výstavy  jsou monumentální interak  vní 
výtvarné barevné dekorace a prostorové objekty, 
doplněné originálními televizními postavami. Jů, Hele, 
Muf, Tryskomyši, Hary Šoumen, Šamšula, kohout Eda jsou 
zakomponovány do celé expozice tak, jak je dě   znají ze 
Studia Kamarád.
V rámci lektorských programů se dě   adekvátně svému 
věku seznámí s různými výtvarnými technikami, přístupy 
k vnímání výtvarného díla a k následnému vlastnímu 
sebevyjádření se výtvarným způsobem.
Po předchozí domluvě lze připravit programy, které mohou 
být zahrnuty do RVP školy / S KAMARÁDY JŮHELÁKY 
BAREVNÝM SVĚTEM FANTAZIE / NATOČ SI SVŮJ VLASTNÍ 
FILM/ HUDEBNÍ A DIVADELNÍ PROGRAMY
Výstava připravená ve spolupráci s pražskou Galerií U 
prstenu: marie.hola@uprstenu.cz
Výstava trvá od 23.9.2012 do 27.1.2013.

Jablkobraní 2012 – neděle 23.9.2012
Ve spolupráci se Zámeckým zahradnictvím Ctěnice a 

hotelem „Sýpka“ zveme na ochutnání nejen čerstvě 
vylisovaného moštu z jablečné sklizně místní štěpnice.

Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř

Otevírací doba:
Út – Ne/ 10:00-18:00 hod.
Zámecký park:
Letní období - Denně/8:00 – 22:00 hod.

Kontaktní  osoba:
Mgr. Hana Klabanová, kastelánka-správce památkového 
objektu
E-mail: klabanova@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

Vstupné:
Dě   do 6 let a invalidé zdarma
Plné: 100,-Kč /do 22.9. 2012: 80,-Kč
Snížené: 50,-Kč / do 22.9.2012: 40,-Kč (Senioři a studen  )
Rodinné: 2 dospělí +4 dě   200,-Kč / do 22.9.2012: 160,-Kč
Skupiny: nad 10 osob / pedag. dozor zdarma /à 30,-Kč /do 
22.9.2012: 20,-Kč
Společná vstupenka do všech objektů Muzea hl. m. Prahy  
od 1.9.2012: 140,-základní
/70,-Kč snížená/230,-Kč rodinná

Jezdecká  spoleãnost 
Ctûnice
Zámeck˘ areál Ctûnice
Praha 9 - Vinofi

SdruÏení sportovních klubÛ ve spolupráci s JS Ctûnice 
a spolupofiadatelstvím Magistrátu hl. m. Prahy 

si Vás dovoluje pozvat dne

1. záfií 2012 na

Jezdeck˘ den 
pro dûti a mládeÏ

v rámci kterého se uskuteãní soutûÏ

O pohár hlavního mûsta Prahy
Zaãátek v 11.00 hod.

V prÛbûhu dne atrakce
pro celou rodinu
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Předávat  něco tak cenného jako 
jsou vzpomínky na domov a vše co 
s ním souviselo, to je také jeden 
z důvodů proč psát kroniku. Místo, 
kde žijeme  je náš domov, ale teprve 
tehdy, když ho důvěrně známe. Je to 
naše bohatství, které si předáváme 
z generace na  generaci.  A proto i 
my se snažíme naše spoluobčany 
seznamovat s historií naší obce.

Další díl  věnujeme drobným 
řemeslníkům, kteří působili 
ve Kbelích před válkou, za 
války a někteří i po válce.

AUTODOPRAVA:
    Vencl – Úlibická 547
    Havel V. – Žacléřská 
nebo Železnobrodská ?

ČALOUNÍCI:
    Uřídil – 
Mladoboleslavská 516
    Votava – Vrchlabská 77

ELEKTRIKÁŘ:
     Škorpil – Vrchlabská 27

HODINÁŘ:
     Krajsinger – 
Mladoboleslavská 82

HOLIČI:
     Čumrda – Vrchlabská 
29 /za války u knihaře 
Horáka/
     Glos – Mladějovská 

334
     Vrba – Slovačíkova 168

KNIHAŘ:
     Horák – Vrchlabská 29

KOLAŘ:
     Liška – Mladoboleslavská 86 / ve 
dvoře zelináře Antoše/

KOVÁŘI:
     Jindra – Mladoboleslavská 
64
     Racek – Vrchlabská 4 / 
co je kvě  nářství/

OPRAVA  KOL:
     Záruba – 
Mladoboleslavská 63

ŠVEC:
     neznáme jméno, měl 
působit na Semilské vedle 
pošty, bývalé thérovny

TRUHLÁŘI:
     Lizec – Semilská 116 /ve dvoře/
     Strnad – Mladoboleslavská 162
     Zouplna – Valdická 237
UHLÍ – DŘÍVÍ:
     Růžička -  Mladoboleslavská 617 /
vedle Suldovských/
     Tauš – Mladoboleslavská 224 / 

vedle Sládků/

ZÁMEČNÍCI:
     Olmr – Sojovická 186
     Štefánik – Hornopočernická 514
     Tlustoš – Mladoboleslavská 475 /
měl i opravnu aut/

Děkujeme Všem spoluobčanům, 
kteří nám pomohli doplnit seznam 
obchodů s potravinami , který vyšel 
v minulém čísle Kbeláku.  
Rovněž i nyní prosíme všechny, pokud 
najdou nějakou nesrovnalost nebo 
jsme na někoho zapomněli zavolejte 
na telefon 737 124 066 , pevná linka 
286 851 909 nebo e-mail engelova.
ivana@seznam.cz
Od září budu vždy ve středu na 
místním úřadu, tak i tam můžete 
nosit fotografi e /s uvedením data 
a místa/ nebo znáte vyprávění o 
vašich předcích a různé  zajímavos    
z historie obce budeme je postupně  
uveřejňovat ve Kbeláku. Děkujeme.
  
Připomínáme, že další letopisecké 
setkání bude v pátek 7.9.2012                                       

                                              
Zaznamenala Engelová, 

kronikářka Kbel

Z KBELSKÉ HISTORIE
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PALovácký divadelní soubor ve Kbelích

V 50 letech pod hlavičkou PALováckého divadelního souboru vystupoval taktéž folklórní 
soubor, který se skládal z cimbálové muziky  ( 5-6 muzikantů ) a 8 tanečnic. Fotografi e z akcí 
kbelských divadelních  představení.

Čechy krásné, Čechy mé

Rodinná vojna 1957

Evženie Grandetová

Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce

Neznámá divadelní hra1958

Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce

Zpracovala knihovnice Iveta Novotná
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PREHISTORIE KBEL

Kultura nálevkovitých pohárů
První nálezy pocházejí ze staršího eneolitu (3 500 – 3 000 př. n. l.), konkrétně z kultury lidu nálevkovitých pohárů. Tato 
kultura byla v českých zemích v tomto období dominantní a tvořila také základ veškerého dalšího vývoje. Charakteris  cký 
byl pohár se široce otevřeným hrdlem, který také dal celé kultuře jméno. Jejich keramika byla poměrně vyspělá; objevují 
se láhve s límcem, nálevkovité poháry a amfory s bohatým zdobením. Převládají kamenné a kostěné nástroje, ale kromě 
toho se ojediněle objevují měděné předměty. Pohřební ritus byl jak kostrový, tak žárový. Protože lidé nálevkovitých 
pohárů si stavěli sídliště a hradiště v otevřených polohách při okrajích říčních teras (většinou zahloubené polozemnice), 
bylo pro ně ploché území Kbel s vyvěrajícím potokem zcela ideální.1

Archeologické výzkumy ve Kbelích probíhaly 
již v 19. stole  . Lid kultury s nálevkovitými 
poháry si území Kbel oblíbil, o čemž svědčí 
četné nálezy, z nichž poslední pochází z roku 
2007. Artefakty nalezené ve Kbelích se většinou 
nacházejí ve sbírkách Národního muzea a Muzea 
Hlavního města Prahy. Není bez zajímavos  , že 
mezi kbelskými nálezy z pozdní doby kamenné 
můžeme nalézt i kostrové hroby.
Výzkumy byly podnikány v následujících 
lokalitách:
1) objekt bývalé Nekvasilovy cihelny, prostor 
mezi Toužimskou, Semilskou, Jilemnickou 
a Sovenickou. V roce 1920 zde byl objeven 
kostrový hrob s četnými keramickými nálezy 
– láhev s límcem, džbány, amfora a broušené 
nástroje. Archeologové hrob datují do doby 
kultury nálevkovitých pohárů.2

2) Silnice vedoucí do Letňan. Výzkum silnice 
probíhal v letech německé okupace. Nalezeno 
bylo osm sídlištních jam, nordické sídliště (jedna 
z variant kultury nálevkovitých pohárů), střepy, 
zvířecí kos  .
3) Roh Pelnářovy a Toužimské ulice. V roce 1954 
zde byla objevena sídlištní jáma s keramickými 
nálezy a kamenná sekera.
4) Křižovatka ulic Toužimská a Žacléřská, č.p. 8 
a 158/4. V roce 1955 při kopání kanalizace byly 
objeveny zlomky keramiky nordického typu 
kultury nálevkovitých pohárů.3

5) Albrech  cká ulice. V roce 1959 byly při stavbě 
školy objeveny tři sídlištní objekty s nálezy 
keramiky, zvířecích kos   a š  pané industrie 
(pazourky). Při výkopu sklepa byl objeven hrob 

skrčence bez milodarů. Čás   dochované kostry se nacházely v hloubce 50 cm, tělo bylo uloženo na pravém boku a 
s velmi skrčenými nohami. Kostra dosahovala délky 90 cm.
6) Pelnářova ulice (dříve Klicperova). V roce 1967 zde při stavbě mateřské školky byla objevena mělká sídlištní jáma, ve 
které archeologové nalezli kromě úlomků keramiky i různé nástroje jako např. brousky, dr  dla a kostěné nástroje.4 
7) Staveniště p. Ložka. V roce 1988 zde při stavebních pracích na vodovodu došlo k četným nálezům z eneolitu, doby 
bronzové a železné. Eneoli  cké nálezy se týkaly kamenné sekerky, velkého zahloubeného ohniště o průměru 165 cm, 

1  PODBORSKÝ, Vladimír: Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno 2001, s. 98.
2  Pravěká Praha, s. 309.
3  ARÚ, nálezová zpráva č. 3920/55.
4  Pravěká Praha, s. 309.
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které bylo obloženo plochými kameny a zlomků keramiky se zdobením v podobě 
vpichů.5

8) Ulice Mar  nická, Pelnářova (dříve Klicperova) a Toužimská. V roce 1994 zde 
probíhal výkop pro teplovod, přičemž bylo objeveno celkem devět objektů, 
pravděpodobně z kultury nálevkovitých pohárů.
9) Toužimská ulice při nároží s Žacléřskou, č. parc. 1070. V září 2000 zde byly 
v pasech novostavby objeveny dva zahloubené objekty, pravděpodobně se jedná 
o zahloubenou chatu.6

10) Jihozápadní část areálu ZŠ Albrech  cká. Při stavbě tělocvičny v roce 2005 bylo 
objeveno sedm zahloubených objektů. Byly zde objeveny střepy, zvířecí kos  , 

zlomek sekery, 
šídlo a dr  dlo. 
Za zvláště pozoruhodný považuje vedoucí archeologické 
akce Mgr. M. Kuchařík nález čás   trojuché amfory. 
Přesné zasazení nálezů do kulturního rámce pozdní 
doby kamenné je jordanovská kultura – baalberská fáze 
kultury s nálevkovitými poháry.
11) Prostoru ohraničený zhruba ulicemi 
Mladoboleslavská, Žacléřská, Železnobrodská a 
Vrchlabská. Při plánované výstavbě bytových domů 
v roce 2007 v prostoru bývalého hospodářského dvoru 
a pivovaru provedli archeologové výzkum, kde objevili 
polykulturní sídliště. Nejstarší objevy pocházejí z doby 
eneolitu a nacházejí se zhruba ve střední čás  .

5  ARÚ, nálezová zpráva č. 3968/88 a 39667/88.
6  ARÚ, nálezová zpráva č. 5466/01.

Pro MČ Praha 19 zpracovala 
Mgr. Alena Vitáková
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Připravované Literární programy na 2. pol. roku 2012 

• Beseda se sportovním novinářem, reportérem Českého rozhlasu, 
publicistou a spisovatelem Janem Říhou 
– posezení nad knihami: 
Rallye Dakar v Jižní Americe -- Peklo pod nebeskými branami   
30 let Rallye Dakar -- Dobrodružství s cejchem smr     

• Výstava obrazů a koláží autora 
Miroslava Khola

Jako motoristický redaktor a moderátor pracuje v Českém rozhlasu od 
roku 1994. V současnosti vede redakci Motožurnálu a Zelené vlny. Je 
předsedou Klubu motoristických novinářů a členem Syndikátu novinářů. 
Duši dobrodruha osvědčil v roli reportéra při účasti na soutěžní expedici 
Camel Trophy v roce 1996 v džungli na ostrově Borneo a v roce 1997 v 
Mongolsku.
Rallye Dakar poprvé absolvoval jako akreditovaný novinář v roce 2005 a od té doby v 
jejím konvoji nechyběl. Po zlomovém třicátém ročníku, který byl zrušen před startem 
kvůli hrozbě teroristických útoků, napsal v roce 2008 knihu 30 let Rallye Dakar. Ta se 
především z pohledu české účasti ohlíží za vzrušující historií soutěže, která se 
31. ročníkem přestěhovala z Afriky do Jižní Ameriky.  
Po úspěšné knize 30 let Rallye Dakar – dobrodružství s cejchem smrti reportér 
Jan Říha vydal další výpravnou knihu o nejslavnější vytrvalostní rallye na světě. 
Velkoformátová kniha se stovkami exkluzivních fotografií z trati i ze zákulisí, 
reportážemi, rozhovory i statistikami vám odhalí skutečný život v konvoji Rallye 
Dakar v prostředí Argentiny i Chile a přiblíží úspěchy i nehody světoznámých 
pilotů i českých závodníků.

Jan Říha 
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Letní provozní doba v knihovně 
Místní knihovna Kbely

tel.: 284 080 878, 734 681 683 – Iveta Novotná, e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz
Provozní doba knihovny v průběhu letních prázdnin: 

otevřeno v týdnu od 6. 8. – 17. 8. 2012 v běžných provozních hodinách a od pondělí 27. 8. 2012 dále

Nejzajímavější knižní přírůstky

Červen-Červenec 2012

Pro dospělé:
Fieldingová Joy – Až ji uvidíš
Nesbo Jo – Pentagram
Jakoubková Alena – Čiň manželu dobře – peklem 
se   odmění
Steel Daniele – Dědictví krve
Denemarková Radka – Peníze od Hitlera
King Stephen – Pytel kos  
Gabaldon Diana – Lord John a důvěrná záležitost
Drummondová Ree – Z lodiček do traktoru. 
Kovbojská romance
Whi  on Hana – Aphra
Robertsová Nora – Podivné hry
Keleová -Vasilková Táňa – Dva životy
Laureen Anne – Slunce nad Wahi-Koura. 
Román z Nového Zélandu

Pro dě  :
Dahl Roald – Matylda
Plachta Jindřich – Pučálkovic Amina
Loukota Václav – S Theodorem nejen o 
hieroglyfech
Myracleová Lauren – Deset – Neobyčejný 
deník obyčejné holky
Devatero vílích pohádek
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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,

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.

Prodám zděnou garáž ve Kbelích v ulici Železnobrodská  
v blízkosti Radnice. Cena dohodou.                                                           
tel: 602 161 768

PRODÁM ZDĚNOU GARÁŽ 
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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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