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zpráVy z rAdy MČ prAhA 19

zprávy z rady MČ praha 19 :
pan starosta na jednání s náměstkem primátora 
pro dopravu josefem noskem kromě dojednání                                                       
harmonogramu rekonstrukce komunikace 
hornopočernická předal shromážděné připomínky ke 
změně Mhd a trval na nápravě.
Mobilní sběrný dvůr se již rozběhl. u garáží Železnobrodská 
proběhne další přistavení kontejnerů 8. 11.  a u kruhového 
objezdu toužimská 29. 11. vždy od 13 do 19 hod.
pan starosta s ministrem obrany a novým vedením 
státního podniku loM podepsali  smlouvu o spolupráci, 
která je přelomem ve vzájemných vztazích a spolupráci 
do budoucna. text smlouvy prezentoval pan starosta na 
9. zasedání zastupitelstva a jako host představil strategii 
podniku pan ředitel ing. roman plánička s důrazem na 
ochranu hlukové zátěže a životního prostředí ve kbelích.
MČ obdržela kladné stanovisko k žádosti o přidělení dotace 
na uklízecí zametací vůz. po završení celého dotačního 
řízení vás budeme informovat o podrobnostech.
rada rozhodla o rozšíření vodovodního napojení na 
hřbitově tak, aby byl vždy k dispozici minimálně jeden ze 
zdrojů vody, a to studna, nebo vodovod.
družstvo kbelských seniorů se zúčastnilo dalšího ročníku 
tzv. seniorské olympiády, kterou na proseckém fotbalovém 
stadionu uspořádala praha 18. 
v návaznosti na zkapacitnění mateřské školy v ulici 
Albrechtická za 2,9 mil kč, která byla v termínu dokončena, 
musela rada provést další úpravu rozpočtu ve výši 260 tis. 
kč na dofinancování platů dvou učitelek do konce roku 
2012. obdobným způsobem jsme nuceni postupovat až 

do září příštího školního roku, jelikož ministerstvo školství 
a následně krajský úřad je schopno reagovat na zvýšené 
kapacity, resp. platy až v následujícím školním roce.
se zástupci firmy excon a zástupci majitelů bytů v bytových 
domech v ulici semilská se radnice dohodla o výměně 
pozemků v severní části parkoviště tak, aby bylo možné 
jiným uspořádáním lépe tuto plochu k parkování využít, 
zároveň tak vznikne několik nových parkovacích míst. 
vzhledem k neustálému odkládání realizace přístřešků 
zastávek Mhd v ulici hornopočernická ze strany hl. m. 
prahy se rada rozhodla vybudovat přístřešky z vlastních 
zdrojů.
rada konstatovala, že po vytýkacím dopisu a jednání s 
firmou imramovský na úklid a péči o zeleň naší městské 
části se situace zlepšila. přesto je i nadále činnost firmy 
bedlivě sledována.
rada rozhodla o opravě oplocení dětského hřiště při ulici 
chotětovská.
rada potvrdila plán investičních požadavků na rozpočet 
hl. m. prahy, z nichž prioritou je výstavba multifunkční 
budovy knihovny, dále pak zkapacitnění základní školy, 
cyklostezky či revitalizace novákova náměstí.
rada odsouhlasila projekt vybudování sítě informačních 
tabulí, které budou k danému místu popisovat 
historické souvislosti včetně obrazové dokumentace a 
archeologických nálezů.
v dislokované budově školní družiny provedl odbor správy 
majetku výměnu ventilů otopné soustavy s ohledem na 
efektivitu a hospodárnost vytápění.
rada předložila návrh na přidělení bytu z obecního zájmu 
pro příslušníka policie Mo Čakovice. návrh byl následně 
schválen na 9. zasedání zastupitelstva MČ praha 19.
dalším materiálem na zzMČ, kterým se mimo jiné rada 
zabývala, byl návrh na rozšíření povolení počtu dětí ve 
školní družině na požadovaný počet 250 dětí. 
vedení radnice svolalo jednání se zástupci firmy skanska 
ohledně připomínek k plánované výstavbě v lokalitě 
ulice polaneckého směrem k letišti letňany. s ohledem 
na rozsah připomínek a jejich závažnost byla s firmou 
dohodnuta veřejná prezentace a diskuse s občany na 
dalším 10. zasedání zastupitelstva v prosinci.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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pokládka optického kabelu.
zhotovitel firma s com spol. s.r.o. pokračuje v povolené pokládce 
kabelů optické sítě t-systems czech republic, a.s. v severním 
chodníku ulice toužimská v trase mezi ulicemi kramlova-
hrušovická-ledečská. 

1. etapa v termínu cca 17.9. – 26.9.2012 je v délce 136 
m a šíři 1,5 m + 8m2 startovací jámy pro protlak pod 
komunikacemi

2. etapa v termínu cca 27.9.- 6.10.2012 je v ploše 4 m2 – 
startovací jáma

po skončení a geodetickém zaměření stavby bude vlastníkem 
sítě předložen geometrický plán, který bude podkladem pro 
sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene. zhotovitel podepsal 
„podmínky užívání veřejného prostranství“, kde je zakotvena 
povinnost odstranit veškeré závady, zjištěné do 36ti měsíců od 
zpětného převzetí zabraných částí pozemků. 
pokládka vedení plynu, vody kanalizace.
zhotovitel firma vpk suchý s.r.o.  bude pokládat na přelomu září a 
října 2012 s termínem dokončení do 12.10.2012 povolené vedení 
plynu, vody a kanalizace ke stavbě 3 bd investora ing. jaromíra 
racka, výkopy budou v zeleni při ul. Žacléřská, veselá a rackova 
zahrada. napojení vodovodního řadu bude v ulici jilemnická 
(souhlas tsk vydán, o dir zažádáno). dotčené části pozemků byly 
protokolárně předány, zábor pro vyměření poplatku v termínu 
dle příslušné vyhlášky nahlášen. zhotovitel podepsal „podmínky 

užívání veřejného prostranství“, kde je zakotvena povinnost 
odstranit veškeré závady, zjištěné do 36ti měsíců od zpětného 
převzetí zabraných částí pozemků. 
pokládka hydroizolace bytového domu.
společenství vlastníků jednotek semilská 926, 927 praha 9-kbely 
hodlá opravit hydroizolaci spodní stavby objektů. za tím účelem 
provede kolem celého obvodu výkopy v pozemcích parc.č. 
1963/5, 1963/218 a 1963/220 (převážně zeleň) svěřených MČ 
p19 v celkové délce cca 243 m, šíře záboru včetně vytěžené zeminy 
bude cca 2,5 m.  
provedení výkopových prací bude prováděno postupně, kdy první 
polovina domu bude odkryta, následně zaizolována a zpět zakryta 
cca do druhé poloviny října, a poté bude stejným způsobem 
provedeno položení hydroizolace na druhou polovinu domu s 
termínem dokončení do poloviny listopadu. zhotovitel podepsal 
„podmínky užívání veřejného prostranství“, kde je zakotvena 
povinnost odstranit veškeré závady, zjištěné do 36ti měsíců od 
zpětného převzetí zabraných částí pozemků. 
     s ohledem na časté dotazy občanů vás v tomto periodiku 
budeme průběžně informovat o probíhajících výkopových pracích 
a s tím spojených záborech pozemků v naší obci.                                                                                    

 ing Lubomír  T e j r o v s k ý
 vedoucí odboru majetku, investic, bytového a

 nebytového hospodářství
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iNfOrMAcE O rOzsáhLEjšÍch zábOrEch – záŘÍ 2012biOOdpad 2012
bude přistaven kontejner 

od 9 do 12 hodin 
ŘÍjEN 

20.10. semčická x nymburská

lIsTopaD

 3.11.  hůlkova

 3.11.  olešnická 

10.11. Mladějovská x nymburská

10.11. sojovická 

17.11. Železnobrodská x libichovská

17.11. sovenická

24.11. sojovická 

24.11. hůlkova

24.11. divišova 

kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které 
bydlí na území naší Městské části – praha 19 - kbely. 
podnikatelé mají povinnost ze zákona č. 185/2001 sb. 
si zajistit odvoz odpadu vzniklého svou činností na 
vlastní náklady.

u garáží Železnobrodská
čtvrtek 8. listopadu od 13 – 19 hodin

Toužimská x chotětovská 
(u nádraží)
čtvrtek 29. listopadu od 13 – 19 hodin

cO MŮŽETE V MObiLNÍM sbĚrNéM dVOŘE OdLOŽiT

objemný odpad
- starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy)
- podlahové krytiny (koberce, linolea)
- sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
- ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace)

odpad ze zeleně
- z domácností (např. zbytky ovoce, kávové a čajové 
zbytky, skořápky z vajíček a ořechů, zbytky vařených jídel 
– brambory, těstoviny, rýže, zvadlé květiny, podestýlka 

domácích býložravých zvířat, špinavé papírové ubrousky)
- ze zahrádky (posečená tráva, listí, větvičky, plevele, 
piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, stará zemina)

dřevěný odpad

kovy 

Msd funguje jako dočasné stanoviště sběrných nádob a 
vok na zpevněné ploše určené pro
krátkodobý sběr uvedených druhů odpadů od osob s 
trvalým pobytem na území hl. m. prahy.

  
Bližší informace podá odbor životního prostředí, 

dopravy a místního hospodářství ÚMČ Praha 19  – tel.: 
286 850 184  Bc. B. Pokorná

M o b i l n í  s b ě r n ý  d v ů r  v e  K b e l í c h  2 0 1 2

Mimořádný mobilní svoz 
NEbEzpEČNéhO OdpAdU  

proběhne 15. listopadu 2012
1. křižovatka ul. benecká - hanušova 1500 - 1520

2. křižovatka ul. bakovská - toužimská     1530 - 1550

3. křižovatka ul. letců - radvanická          1600 - 1620

4. křižovatka ul. Mladoboleslavská - Martinická                                    
                                                                        1630 - 1650

zajišťuje spol. pražské služby, a.s.

při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem 
na území hl. m. prahy odevzdat následující druhy 
odpadů:
baterie a akumulátory, rozpouštědla, nádoby od 
sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevelů, odstraňování plísní), zářivky                     
a výbojky

Uvedené druhy odpadů jsou od občanů dále 
odebírány ve stabilních sběrných místech (sběrné 
dvory), samotné léky též v lékárnách a použité baterie 
ve školách a úřadech městských částí.
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zTrAcENé dĚTi

příběhy pohřešovaných dětí vždy zahýbou 
celým národem. 
ne každé pohřešované dítě se však dostane na první stránky 
novin a šance na jeho nalezení se zmenšuje. v Česku totiž 
chybí propracovaný informační systém, který by umožnil 
rychlé zapojení veřejnosti a zefektivnil hledání ztracených. 
situaci se rozhodlo řešit občanské sdružení ztracené děti, o 
jehož programu jsme si povídali s prezidentem organizace 
Martinem baťhou.
 
před časem jste založili organizaci ztracené děti. co vás 
vedlo k jejímu založení?

zdravím všechny čtenáře. otázkou pohřešovaných dětí 
jsem se samozřejmě zabýval stejně jako všichni, kteří, 
sledovali jejich mediálně zpracované příběhy, ale moje 
profese detektiva mne přivedla k dalším úvahám. jak je 
např. možné, že u nás neexistuje žádná veřejně dostupná 
databáze všech ztracených dětí? a vzhledem k tomu, že 
jsem bývalý policista a tato problematika je mi známá, 
rozhodl jsem se tohoto úkolu zhostit.

Takže nápad s databází byl na světě. Vaše organizace ale 
nabízí mnohem víc, jaký je její hlavní smysl?

smyslem je jednak upozornit na celkový počet 
pohřešovaných, laicky ztracených dětí, a to zejména těch, 
kteří jsou pohřešovaní dlouhodobě. databázi umístíme 
na náš web, kde budete moci najít články týkající se 
tématiky pohřešovaných. dále plánujeme činnost skupiny 
dobrovolných pátračů, s jejichž pomocí se počítá při 
aktuálně probíhajících pátracích akcích. souběžně s tímto 
je připravena psychologicko-poradenská poradna pro 
rodinné příslušníky, eventuálně i materiální a finanční 
výpomoc postiženým rodinám. jsou zde i další plány, o 
kterých by se dalo hovořit hodiny.

používáte budoucí čas, v jaké fázi se tedy nachází vaše 
sdružení v současné době?

v současné době finišujeme uzavírání partnerských smluv 
se státními orgány a organizacemi a soukromými subjekty. 
probíhá nábor a výcvik dobrovolných pátračů, pracujeme 
na webových stránkách, je toho spoustu, co je třeba ještě 
udělat. 

jste tedy ve fázi přípravy. jak by podle vás měl vypadat 
výsledný projekt?

Měli bychom mít plně funkční databázi pohřešovaných 
dětí, která bude dostupná veřejnosti. dále kompletní 
tým odborníků, předevšm lékařů a sociálních pracovníků, 

kteří budou připraveni 
pomoci postiženým. 
budou probíhat 
preventivní a vzdělávací 
programy. chceme také 
spolupracovat s obdobně 
zaměřenými organizacemi 
jak v Čr, tak v zahraničí.

proč by se rodiče či 
příbuzní pohřešovaných 
dětí měli kromě policie 
obrátit i na vaše
sdružení? jak jim může pomoci?

vytváříme systém, kde můžeme rychle zveřejnit informace, 
které policie ani při nejlepší vůli zveřejnit nestihne. již jsem 
zmínil síť dobrovolníků, kteří mnohou pomoci při pátrání. 
hodláme zkrátka zapojit do pátrání širokou veřejnost a 
soustředit mediální pozornost tam, kde je potřeba….

jaká média chcete konkrétně oslovit? Navíc v době, kdy 
média nesmějí zveřejňovat identitu dětí a mladistvých...

obecně máme zájem spolupracovat se všemi typy médií, 
je nezbytné, aby se informace o pohřešovaném dítěti 
dostala k veřejnosti v co nejkratší době. zveřejňování 
identity nezletilých je ožehavým tématem. samozřejmě 
údaje zveřejníme pouze po dohodě s policií, a pokud s tím 
dá souhlas zákonný zástupce dítěte. 

policie ročně pátrá po více než osmi tisícovkách dětí, 
většina případů se jí daří objasnit, ale jsou i děti, které 
se nedaří najít třeba 15 let. Můžete pomoci i v těchto 
případech?

na to je těžké odpovědět. připravujeme počítačový 
program, díky kterému dokážeme zrekonstruovat podobu 
dítěte dokonce i po dvaceti letech, takový program může 
velmi pomoci v pátrání. 

Může organizace ztracené děti pomáhat i nějak 
preventivně?
na prevenci klademe velký důraz, především na prevenci 
kriminality a útěků. k dispozici budou konzultace s 
našimi etopedickými odborníky a výchovná opatření a 
vzdělávací programy pro rodiče. v současné době úzce 
spolupracujeme s lektory České komory detektivních 
služeb a s akademií Managementu a komunikace cr.

Martin Baťha
prezident Ztracené děti o.s.

I.
dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že Městská část praha 
19 jako pronajímatel bytu nebo nebytového prostoru může vypovědět nájem v případě, jestliže nájemce nezaplatil 
nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru ( dále jen služby )  ve výši 
odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a služeb.

ii.
nájemce nezaplatil nájemné a služby ve výši odpovídající dvojnásobku měsíčního nájemného a služeb

nájemce obdrží výzvu k úhradě s upozorněním, že v případě dluhu odpovídajícího trojnásobku měsíčního nájemného 
a služeb je dán zákonný výpovědní důvod dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 sb., občanský zákoník, v 
platném znění.

iii.
nájemce ani po výzvě ad ii) nezaplatil nájemné a služeb a dluh na nájemném a službách dosáhne částky odpovídající 
trojnásobku měsíčního nájemného a služeb

a) nájemce obdrží výstrahu s výzvou k úhradě s upozorněním, že došlo k naplnění zákonného výpovědního důvodu 
dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 sb., občanský zákoník, v platném znění, s tím, že pokud dluh nebude 
uhrazen do 10 dnů od doručení této výstrahy, bude dána výpověď nájmu bytu nebo nebytového prostoru.

b) součástí této výstrahy bude i sdělení, že při řádném doložení rodinných, sociálních či jiných obdobných důvodů, 
je možno uzavřít dohodu o splácení dluhu, podmínkou je pravidelná úhrada částky odpovídající minimálně 70 % 
měsíčnímu nájemnému a služeb s tím, že zůstatek dluhu bude muset být splacen nejpozději do 6 měsíců (pod sankcí 
ztráty výhody splátek) a po celou dobu musí být řádně hrazeno běžné měsíční  nájemné a služby.

iv.
nájemce ani po výstraze ve lhůtě v této výstrahy stanovené nezaplatil nájemné a služby, případně neuzavřel s 
pronajímatelem dohodu o splátkách a dluh na nájemném a službách dosáhne částky odpovídající čtyřnásobku 
měsíčního nájemného a služeb

nájemce obdrží výpověď nájmu bytu nebo nebytového prostoru dle § 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

V Praze dne 24.9.2012                                             
Pavel Ž ď á r s k ý

                                                                             starosta Městské části Praha 19

prAVidLA prO dLUŽNÍky MČ prAhA 19

Městská část praha 19 každoročně investuje nemalé 
finanční prostředky do obnovy bytového fondu. nutno 
podotknout, že tyto prostředky jsou z vybraného 
základního nájemného, které se průběžně vracejí do 
stávajícího bytového fondu, ať to je formou výměny oken, 
výměny stoupajících a ležatých rozvodů teplé a studené 
vody a v neposlední řadě kompletní zateplení bytových 
domů, spojených s výměnou střešní krytiny. 
z výše uvedených důvodů klade MČ praha 19 důraz 
na základní povinnost nájemců obecních bytů a to 
pravidelné placení základního nájemného a služeb 
spojených s užíváním bytů. radě MČ praha 19  je 
pravidelně každé 3 měsíce předkládán podrobný výpis 

dlužníků, a to jak nebytových, tak bytových prostor. 
nutno zdůraznit, že odbor majetku, investic, bytového a 
nebytového hospodářství, mající mimo jiné i v kompetenci 
kontrolu platební morálky u bytů a nebytů, každý měsíc 
vyhodnocuje přehledy plateb, a komunikuje s dlužníky, 
nicméně po poradě se smluvní advokátní kanceláří a 
na základě pokynu rMČ praha 19  radě MČ praha 19 
předložil níže uvedená pravidla, která rada MČ praha 
19 svým usnesením ze dne 18.9.2012 schválila. zároveň 
rada MČ praha 19 poděkovala všem nájemcům, kteří si 
řádně plní své povinnosti a konstatovala, že nevidí důvod 
zvyšovat nájemné v bytech a to přesto, že 72,- kč za m2  je 
ve srovnání  s ostatními částmi extrémně nízký nájem.

prONAjÍMáNÍ byTŮ A NEbyTOVÝch prOsTOr
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Vážení občané, 
ti z vás, kteří v poslední době navštívili kbelský hřbitov, si 
jistě nemohli nevšimnout probíhající rekonstrukce přední 
obvodové zdi hřbitova, budovy márnice, rozptylové loučky, 
vsypové loučky, dlažby u volně stojícího kolumbária a 
dalších úprav, které, jak doufáme, povedou jak k lepší 
spokojenosti návštěvníků hřbitova, tak k lepšímu 
celkovému vzhledu tohoto pietního místa. byly odstraněny 
staré a velmi nevyhovující záchodky, které byly nahrazeny 
v rekonstruované budově márnice novým, moderním 
sociálním zařízením. od poloviny letošního roku máme 
nově dva správce, kteří dbají o pořádek na hřbitově, odklízí 

z hrobů, od kolumbárií i z rozptylové a vsypové loučky 
uvadlé věnce, květiny a vyhořelé svíčky, a také včas ráno 
hřbitov pro návštěvníky odemykají a v určených hodinách 
zamykají.
po obvodu rozptylové loučky byly osázeny okrasné keře 
a ještě zde budou umístěny kamenné odkladové plochy 
na květiny a svíčky. u rozptylové loučky byly také osazeny 
nástěnky, na které plánujeme umísťovat cedulky se jmény 
zesnulých, jejichž zpopelněné ostatky byly na loučce 
rozptýleny. od října letošního roku nabízíme pozůstalým 
možnost objednání cedulky se jménem, příjmením, datem 
narození a datem úmrtí zesnulého, která bude připevněna 

kbELskÝ hŘbiTOV

na nástěnku u rozptylové loučky. cedulka bude vyrobena 
z plastu v černé barvě s bílými písmeny a číslicemi. pro 
zachování jednotnosti je stanoven přesný tvar i rozměr 
cedulky. tuto službu mohou samozřejmě využít zpětně i 
pozůstalí, kteří měli rozptyl zpopelněných ostatků svých 
příbuzných nebo známých proveden již v předchozích 
letech. pokud tedy někdo bude mít o tuto službu zájem, 
kontaktujte, prosím, pí. krupičkovou, ekonomický odbor 
ÚMČ praha 19, 2. patro, č. dveří 211, tel. 284 080 828, 
e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz, u které je také 
vzorek cedulky k nahlédnutí. tato služba je zpoplatněna 
částkou 195,-kč za jednu cedulku, včetně instalace na 
nástěnku u rozptylové loučky.

                      Eva Krupičková                                                                                              
ekonomický odbor

staré rčení říká: “podle hřbitova se pozná úroveň obce.“

mailto:eva.krupickova@kbely.mepnet.cz


Odpověď:
omlouvám se, ale tento váš dotaz asi nezodpovím tak, jak 
byste si představoval. Měl byste se obrátit na finanční úřad 
nebo nějakého daňového účetního. já z pozice pracovníka 
živnostenského úřadu nemohu poskytovat informace, ke 
kterým nejsem kompetentní. podle § 31 odst. 14 zákona 
č. 455/1991 sb., o živnostenském podnikání, je podnikatel 
povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží 
a o poskytnutí služby. na dokladu musí být uvedeno: 
označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě jménem 
a příjmením, identifikační číslo, datum prodeje zboží nebo 
poskytnuté služby, druh zboží nebo služby a cena. pokud 
zvláštní předpis nestanoví jinak /zvláštní předpis je jiný než 
živnostenský zákon/. podle § 13a odst.1 zák. č.513/1991 
sb., obchodní zákoník, cituji: ,,každý podnikatel je povinen 
na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách 
uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo 
místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní 
v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně 
spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním 
rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou 
zapsáni.“pouze pro informaci: Měl byste dotyčného 
vyzvat, aby doklad opravil tak, aby obsahoval všechny 
náležitosti k identifikaci daňového subjektu, protože 
takhle jej nemůžete dát do účetnictví jako uznávanou 
daňovou položku. pokud jste plátcem dph, nemůžete 
uplatnit odečet. v této záležitosti se obraťte třeba na FÚ 
pro prahu 9 na tel.: 2830108111. pouze na FÚ můžete 
zjistit, zda se tímto vy sám dopouštíte nějakého přestupku 
podle zákona o správě daní a poplatků. není mi jasné, 
podle kterého zákona váš dotyčný dodavatel provozuje 
činnost. rovnání zboží do regálu živností není, jedná se 
o pracovněprávní vztah. tato činnost nenaplňuje znaky 
živnosti. Živností se rozumí činnost provozovaná vlastním 
jménem na vlastní odpovědnost a za účelem zisku. Činnost 
hostesky spadá do volné živnosti „výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona obor 
č. 78 – poskytování služeb osobního charakteru“. pokud 
prezentuje vybrané zboží, pak by se mohlo jednat o 
zprostředkování obchodu a služeb. 
dotaz:
Mám na vás dotaz ohledně živnostenského podnikání 
v oboru velkoobchod, Maloobchod. jsem začínající 
podnikatelka, podnikám při zaměstnání. chtěla jsem se 
zeptat, jak je to s prodejem zboží na polských tržnicích – 
budu potřebovat nějaké polské povolení, nebo mi bude 
stačit živnostenský list, který mám?
Odpověď:
v souladu s ustanovením čl. 49 až 56 násl. smlouvy o 
založení evropského společenství mohou podnikatelé v 
rámci tzv. volného poskytování služeb na základě svého 
podnikatelského oprávnění (tzn. pro vás i oprávnění 
vydané v Čr) provozovat svou podnikatelskou činnost v 
jiném členském státě evropské unie, a to pouze dočasně, 
čímž se rozumí jednak soustavná podnikatelská činnost 
vykonávaná v kratším časovém úseku (řádově několika 

týdnů, příp. několika měsíců), jednak podnikatelská činnost 
vykonávaná opakovaně v průběhu delšího časového 
období. ačkoliv pro volné poskytování služeb se nevyžaduje 
získání podnikatelského oprávnění ve státě, ve kterém 
bude podnikatelská činnost dočasně vykonávána, požadují 
některé členské státy registraci podnikajících subjektů a u 
výkonu regulovaných činností před prvním poskytnutím 
služby prokázání odborné kvalifikace podnikající osoby. 
základními rysy přeshraničního poskytování služeb jsou 
dočasnost a příležitostnost. v praxi to znamená, že těžiště 
zájmů osvČ musí nadále zůstat v Čr a své služby může 
poskytovat pouze jednorázově a nepravidelně. tak např. 
český kadeřník nemůže každý pátek dojíždět k zákaznicím 
do polska, ale tesař z plzně může přijmout zakázku v 
německu, která ; bude vyžadovat půl roku práce. situaci 
je třeba posuzovat případ od případu, zejména s ohledem 
na frekvenci, pravidelnost, délku trvání a nepřetržitost 
aktivity; nezbytnou podmínkou je, aby daná služba byla 
poskytována také v Čr. je třeba si zjistit, zda je v polsku 
činnost „velkoobchod, maloobchod“ regulovanou činností. 
co je to regulovaná činnost (regulovaná profese)? je to ta 
činnost, pro jejíž výkon národní předpisy daného státu 
stanovují určité podmínky či požadavky. Účelem je, aby byla 
zajištěna potřebná kvalita výkonu povolání a aby činnost 
byla vykonávána tak, aby neohrozila zdraví a bezpečnost 
toho, kdo ji vykonává, ani místních občanů. povolání bývá 
regulováno kvalifikačními požadavky (vzdělání určitého 
stupně a typu, jiná odborná příprava a praxe), zdravotní 
nebo finanční způsobilostí, bezúhonností, členstvím v 
profesním sdružení, registrací apod. evropská úprava 
vzájemného uznávání kvalifikací je tvořena oborovými 
směrnicemi a obecným systémem uznávání odborných 
kvalifikací.
pro informaci vám zasílám odkaz: http://ec.europa.eu/
youreurope/business/index_cs.htm <http://ec.europa.
eu/youreurope/business/index_cs.htm> „vaše evropa, 
vaše příležitost průvodce podnikáním v evropě“. na této 
adrese v odstavci „ výhodou trhu eu“ si zvolte odkaz na 
poskytování služeb a vpravo, hned na první st-- ránce máte 
možnosti prohlédnout zodpovězené dotazy nebo sama 
zaslat dotaz. Můžete se obrátit též na adresu http://www.
businessinfo.cz/ <http://www.businessinfo.cz/> nebo na 
síť jednotných kontaktních míst, která jsou zacílena na 
pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou 
jednotného kontaktního místa je především usnadnění 
vstupu do podnikání, i když je zde samozřejmě pro všechny 
podnikatele. jkM má dvě hlavní funkce: poskytnout 
maximum informací, které klient potřebuje k tomu, 
aby mohl podnikat, a zprostředkovat klientovi kontakt s 
příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních 
činností zabývá. jsou součástí celoevropské sítě, díky 
čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném 
členském státě eu. kontakty na jednotná kontaktní místa: 
http://www.mpo.cz/jkm <http://www.mpo.cz/jkm> .                                              

 Dana Žabová
 vedoucí živnostenského odboru

Nejčastější dotazy se zaměřením na podnikání 
podle živnostenského zákona
dotaz:
Mohu si někde ověřit daňové číslo svého odběratele z 
holandska?
Odpověď:
na oficiálních webových stránkách evropské unie (viz 
níže) najdete krátký formulář, kde vyplníte zemi (ve vašem 
případě holandsko) a daňové číslo (tzv. vat number) 
svého odběratele. po zadání příkazu k ověření daného 
čísla („verify“) vám systém zobrazí jméno organizace, 
které daňové číslo patří, případně vás upozorní, že číslo 
neexistuje. stejným způsobem si můžete ověřit plátce 
dph ve všech zemích eu. europa.eu.int/comm/taxation_
customs/vies/cs/vieshome.htm
dotaz:
ráda bych se u vás informovala, co všechno potřebuji k 
otevření živnosti: oxygenoterapie a ošetření pleti kyslíkem. 
zda vám stačí pouze osvědčení, že mohu s kyslíkem 
pracovat, nebo k tomu vyžadujete několikaletou praxi?
odpověď:
k vašemu dotazu sděluji, že použití kyslíku k přímému 
vdechování patří pouze do kompetence zdravotnických 
zařízení. vámi uvedená činnost nemůže být předmětem 
živnostenského podnikání a v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) 
živnostenského zákona nespadá do režimu živnostenského 
podnikání. co se týká využití kyslíku, kdy dochází k pronikání 
kyslíku pomocí tlakové injekce do kůže, avšak bez porušení 
integrity, lze např. přístroj „oXy jet star“ využít v rámci 
živnosti s předmětem podnikání „kosmetické služby“.
dotaz:
v současné době mám připraveny internetové stránky, 
pomocí kterých bych chtěl získat peníze na studium. 
jednalo by se o stránku, kde by si uživatel vybral částku, 
jakou chce přispět na tato studia, a za tuto částku by 
obdržel dárek, který je k této částce přiřazen. chtěl bych 
se zeptat, kde a jaké poplatky je potřeba zaplatit, popř. 
co vše si musím zajistit, abych mohl tyto stránky spustit? 
předpokládám, že bych tímto způsobem nezískal částku 
vyšší než 10 000 kč za rok. 
Odpověď:
v daném případě by se mohlo jednat o činnost, která 
svým charakterem naplňuje do určité míry některé 
aspekty veřejné sbírky. tato problematika je upravena 
zákonem č. 117/2001 sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. z pohledu 
živnostensko-právní úpravy nejde v daném případě o 
živnostenské podnikání, protože se nejedná o žádnou 
koupi nebo prodej, ani o poskytování služeb.
dotaz:
chci začít vyrábět europalety, a tak se chci zeptat, co 
potřebuji za živnostenský list, jakou potřebuji certifikaci, 
abych mohl vyrábět právě europalety atd., dále by 

mě zajímaly náklady na pořízení živnostenského listu, 
získání certifikací. jde o to, že mám poptávku na výrobu 
europalet, ale netuším, co na to potřebuji za povolení a 
jak je nákladné získat tato povolení a tu šablonu označující 
europaletu.
Odpověď:
k vašemu dotazu ohledně výroby palet a získání 
živnostenského oprávnění: abych vám uvedla, jaké všechny 
doklady musíte doložit k získání živnostenského oprávnění, 
mám od vás málo informací, např. o jakou osobu jde. zda 
se jedná o fyzickou osobu českou, občana eu, zahraniční 
fyzickou osobu ze třetích zemí nebo o právnickou zapsanou 
do obchodního rejstříku či jde o úplně novou právnickou 
osobu. ale zkusím to. jedná se o volnou živnost „výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského 
zákona“ obor č.12: zpracování dřeva, výroba dřevěných, 
korkových, proutěných a slaměných výrobků. o 
živnostenské oprávnění můžete požádat na kterémkoli 
živnostenském úřadu v Čr. Fyzická osoba česká doloží op a 
uhradí správní poplatek, výše poplatku záleží na tom, zda již 
vlastníte jiné živnostenské oprávnění. pokud ano, správní 
poplatek činí 500 kč. pokud ještě nepodnikáte, správní 
poplatek činí 1000 kč. právo provozovat živnost vzniká 
dnem ohlášení živnosti. právnická osoba již zapsaná do 
obchodního rejstříku a již podnikající podle živnostenského 
zákona uhradí poplatek 500 kč. pokud právnická osoba 
ještě nevznikla, doložíte doklad o založení společnosti 
(např. notářský zápis), kde bude uveden předmět činnosti 
ve znění, jak je výše uvedeno, a dále doložíte souhlas s 
umístěním sídla společnosti. správní poplatek bude činit 
1000 kč. Mimo váš dotaz vám sděluji, že: Místo, kde 
budete tuto činnost vykonávat, je pak „provozovnou“. 
adresu provozovny musíte nahlásit na ŽÚ. pokud budete 
palety rozvážet sám a budete si fakturovat i dopravu, pak 
musíte mít i živnostenské oprávnění k provozování “silniční 
motorová doprava – nákladní“ (buď nepřesahující 3,5 tuny 
nebo přesahující 3,5 tuny). k části vaší otázky týkající se 
„získání certifikací, co na to potřebujete za povolení a 
jak je nákladné získat tato povolení“ se omlouvám, že 
vám neporadím, ale posílám vám kontakt na národní 
certifikační orgán. jsem přesvědčena, že tam obdržíte 
veškeré potřebné informace ohledně certifikátů. Český 
institut pro akreditaci, o.p.s.(Čia) olšanská 54/3, 130 00 
praha 3 identifikační číslo: 25677675 pracoviště praha tel.: 
272 096 222, e-mail: mail@cai.cz, WWW: http://www.cai.
cz, datová schránka id: c4cnq5k. pracoviště brno, okružní 
31, 638 00 brno, tel.: 545 555 401 .
dotaz:
Mohli byste mi prosím poradit? jeden náš dodavatel 
neuvedl na faktuře své iČ. s dotazem, proč ho neuvedl, mi 
sdělil, že prý stačí pouze registrace k dani, že Žl nemusí mít. 
dodavatel pro nás rovná zboží do regálu, popř. prezentuje 
vybrané zboží jako hosteska.

1312

NEjČAsTĚjšÍ dOTAzy NA pOdNikáNÍ
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následně přestřihl pásku, a tím oficiálně otevřel prostory 
nízkoprahového centra aktivit Městské části praha 19 a 
kbelská mládež tak získala svůj vlastní bezpečný prostor 
pro smysluplnou zábavu, kreativitu i poučení bez alkoholu a 
jiných návykových látek. 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel

Otevření Nízkoprahového centra 
aktivit MČ praha 19
v životě každého společenství lidí jsou okamžiky 
významné i nicotné, těch nicotných je leckdy více, avšak 
tentokrát informujeme o události, která patří do té první 
kategorie. o události pro život naší městské části nadmíru 
důležité a významné, která může velmi pomoci mnoha 
mladým lidem nasměrovat svůj život ke konstruktivnímu 
životu bez drog a kriminality.

dne 13.10.2012 ve 12:00 proběhlo slavnostní otevření 
nízkoprahového centra aktivit MČ praha 19. 

záštitu na slavnostním otevřením nízkoprahového 
centra aktivit a doprovodným programem, který čítal i 
prestižní šachový turnaj „o kbelský pohár v rapid šachu“ 
převzal starosta MČ praha 19 pavel Žďárský, který před 
přestřižením pásky uvedl: „Otevření tohoto centra je 
teprve začátek. Ta nejtěžší práce nás teprve čeká. Nyní 
je potřeba získat rodiče, spolupracovníky, sponzory, aby 
se tento kbelský projekt stal společným dílem občanů 
Kbel. Osobně si myslím, že každý zodpovědný rodič by 
měl toto centrum navštívit, ať z důvodu, aby poznal, 
kde jeho potomek tráví čas, tak třeba, aby se osobně 
angažoval. Vždyť mladí jsou budoucností Kbel, a jakou 
budoucnost si vytvoříme, takou ji budeme mít.“

kontakt
nca se nachází v budově lidového domu, 
toužimská 244, prahy kbely, kdy však vchod do 
tohoto centra je z ulice bakovská. 
otevřeno máme:
pondělí14.00 - 20.00
Úterý 14.00 - 20.00
středa 14.00 - 20.00
Čtvrtek 14.00 - 20.00
pátek 14.00 - 20.00
sobota 10.00 - 20.00
neděle 10.00 - 20.00
více o nca naleznete na webu www.coolkbely.
cz  (velký centrální nápis s výrazným pozadím)

KbelsKé MeZníKy
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v rámci doprovodného programu slavnostního otevření 
nízkoprahového centra aktivit MČ praha 19 proběhl 
dne 13.10.2012 ve velkém sále lidového domu kbely v 
organizaci sportovního klubu kbely šachový turnaj „o 
kbelský pohár v rapid šachu“. turnaj byl hrán i jako přebor 
Mensy Čr v šachu. 
velmi kvalitně obsazený turnaj vyhrál 
mezinárodní mistr vojtěch plát z 
oddílu tz trinec se ziskem 7,5 bodů 
z 9, před druhým Michalem schulou 
z oddílu z sk Mahrla praha (7,5b) a 
třetím lukášem Černouškem (6,5b) z 
sk rapid pardubice.
rozhodčím byl extraligový rozhodčí 
Miloslav partl. 
v rámci turnaje byla otestována 

technologická novinka, kdy obraz z první šachovnice byl 
kamerovým přenosem přenášen do nově otevřeného 
nízkoprahového centra aktivit, kde byl komentován 
renomovaným šachovým trenérem a komentátorem 
janem bílkem.

další šachovou akcí ve kbelích by 
měl být divácky velmi atraktivní 
novoroční turnaj v bleskovém 
šachu, kdy k dosažení výhry má 
hráč pouhých pět minut času.

na další setkání u šachovnice se 
těší

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
ředitel turnaje

NÍzkOprAhOVé cENTrUM AkTiViT MČ prAhA 19

když se mládež baví…
každý z nás si zažil ta léta mezi dětstvím a dospělostí, kdy 
se to v těle mladého člověka vře a nahromaděná energie 
touží přinejmenším změnit celý svět.

bohužel tak, jako jsou odlišní lidé navzájem, tak jsou i 
odlišné cesty každého teenagera k vybití tohoto vnitřního 
přetlaku. někdo nesmyslně čárá fixem několik leckdy 
nesouvisejících písmenek na vše, co mu přijde pod ruku, 
ale jiný si umí připravit kompozici a často po dohodě se 
samotným majitelem podkladu vytvoří svou malířskou 
prací pouliční dílo, které se může stát streetartovou 
dominantou širokého okolí, která láká turistické zástupy.

jde o kreativitu, o schopnost nalézt konstruktivní aktivitu a 
soustředit na ni svou energii.

právě z tohoto důvodu bylo ve kbelích z rozhodnutí rady 
MČ praha 19 koncipováno nízkoprahové centrum aktivit 
(dále také jen nca).

nca je místo, která má sloužit všem mladým lidem 
z historického území kbel a blízkého okolí, kteří svůj 

volný čas tráví převážně venku na ulici, neorganizovaně, 
v partách, a nijak se neúčastní volnočasových aktivit v 
zájmových kroužcích a na školách.

vytváří bezpečný prostor, který umožňuje jejich 
seberealizaci, kreativitu a nastavuje prostředí pro férovou 
a důstojnou komunikaci. k ničemu nenutí, nic neodsuzuje, 
ale ukazuje možnosti aktivit, jimiž se mladý člověk 
v případě zájmu může zabývat. je to svět, který bychom si 
asi všichni přáli okolo sebe mít.

lektorem ve valné většině činností si jsou právě mladí lidé 
z řad návštěvníků. pokud účastník nca má dobrý nápad 
(např. výstava, beseda, klubová činnost, divadlo…), stačí 
se jen dohodnout s pracovníky centra a toto je mu plně 
k dispozici.

vstup do centra je bezplatný, stejně jako většina činností 
v nca, a jediné, co každý svým vstupem do centra musí 
respektovat je osm pravidel.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel

os prIMa Den

když se narodilo, bylo to takové 
malé nic……….
  je tomu právě rok, co se nám narodil kbellywood. takové 
první narozeniny jsou vždy velkou slávou. i my slavíme, 
protože nesmělé rozhlížení, váhavé krůčky i úspěchy 
máme za sebou. v prostorách bývalé hasičské zbrojnice 
se scházíme s kbelskými dětmi jednou týdně v úterý od 
16,00-18,00hod. děti jsou podle věku rozděleny do dvou 
skupin: 1.(3-7let), 2.(8-13let). 
   také si neodpustím malé ohlédnutí za tím prvním rokem. 
konkurz do divadelního souboru proběhl v polovině září 
2011, na základě kterého bylo přijato 24 talentovaných 
kluků a holek. premiérou bylo krátké vystoupení na akci 
MČ kbely rozsvěcení vánočního stromu 2011 v centrálním 
parku. i přes velkou nepřízeň počasí malým hercům z tváře 
úsměvy nezmizely a „představením kbellywoodu zahnali 
všechnu nudu“, jak zarecitovali v připraveném verši. na 
únorovém kbelském karnevalu v lidovém domě vystoupili 
kbellyWoodáČci již jako zkušení herci. zahráli si žáky 
ve škole večerníčkohraní a Maruška ospalá, bedřiška 
svačinová, Fimrlína nafoukaná i ostatní skvěle pobavili 
publikum. v sobotu 2. června 2012 znovu v centrálním 
parku za zvuku olympijské hymny přinesli ti nejmenší 
olympijské kruhy a zahájili krátkou scénkou kbelskou oslavu 
Mezinárodního dne dětí tentokrát v duchu olympijských 

her. 
   během celého roku jsme připravovali i jedno skutečně 
velKé představení. zapamatovat si mnoho stran textu, 
namalovat kulisy, vytvořit kostýmy, naladit zpěv, nám 
dalo pořádně „zabrat“.  velká premiéra pohádky h.ch.
Andersena sněhová královna v podání dětského 
divadelního souboru kbellywood se uskuteční 30. října 
2012 v divadelním sálku os prima den a bude nejlepší 
oslavou prvních narozenin.  nemohu zapomenout na 
velký dík, který patří kbelské radnici, bez jejíž podpory by 
to prostě nešlo.

Barbora Marysková OS Prima den
www.osprimaden.webnode.cz                                              

 

Na základě vysoké poptávky kbelských občanů zajistila radnice opět 1x za 2 měsíce
v sále Ld kbely - prAVidELNÝ prOdEj LEVNéhO TEXTiLU A spOTŘEbNÍhO zbOŽÍ. 

první termín prodeje 
• pondělí 5.listopadu 2012 od 10-18h
• úterý 6. listopadu 2012 od 9-16h.

Š.Egrtová, PR

šAchOVÝ TUrNAj „O kbELskÝ pOhár   V rApid šAchU“

betlémské světlo 
můžete získat 22. prosince od 1530 do 1800 hod v přízemí kbelské radnice.
zajišťují vodní skauti kbely. více v dalším čísle kbeláku.

Š.Egrtová, PR

http://www.osprimaden.webnode.cz


V sobotu 22. září 2012 se v centrálním parku 
konalo jedno z dalších tématických posvícení. 

tentokráte jsme se s programem přenesli do doby 50-
60. let – do doby Šakalích let.  po celý den byly krom 
pouťových atrakcí u rybníka pro návštěvníky připraveny 
v centru dění dobové vozy od kbeláků, kteří vlastní 
historická vozidla – konkrétně se jednalo o pana tomáše 
leibla, který nám představil 2 historické vozy tatra 
603, motocykl harley-davidson pana jaroslava Žůrka 
majitele „pizza kbely“ a pana daniela polcera, který 
předvedl vw brouka, typ 1302 cabrio. Moderátorky z os 
prima den měly připravený pestrý program nehledě na 
mnoho kostýmových přeměn – jednou přišly obě jako 
Marilyn Monroe, další coby hvězdy rock´n rollu nebo 
jako dámy v kulatých retro brýlích s retro cenami. 
připravily si také i pro děti na začátek pěknou pohádku 
o vaření a kuchtění a fůru soutěží či povídání.
hned na začátku programu návštěvníky především 
v pánském obecenstvu upoutaly mažoretky, poté 
zaujaly i mladé tanečnice z taneční školy in dance 
– pop balet, které se roztančily v rytmu rock´n rollu 
a posléze i jazzu. nelze nezmínit zumbice z vinoře, 
které rozpumpovaly zimou prokřehlé obecenstvo a 
přišly v převlecích návštěvnic z budoucnosti, které se 
postupně přizpůsobovaly a měnily do doby 50. let.
v prodejních stáncích jste mohli shlédnout ukázky 
řemesel, malování na obličej i tvořivky pro děti a 
vynikající posvícenské specialitky. 
odpoledne, kdy konečně vykouklo kousek slunce, se 
rozehrálo trio ivana hlase v duchu Šakalích let, ovšem 
– coby jejich předskokani krátce vystoupili senioři ze 
sportovního klubu aktivních balónků. hned po úžasné 
muzice nastoupila  trocha napětí s motoakrobacií pana 
kačeňáka, který završil své zajímavé a velmi strhující 
představení průjezdem výlohou.
i na módní přehlídku se několik lidí vypravilo v retro 
oblecích a byla zakončena tradičním a velmi populárním 
tancem této doby – s názvem letkiss. 
na závěr až do nočních hodin nás provázela skupina 
the Fribbles a opět stylově v rytmu rock´n rollu, elvise 
presleyho i např. s  hity z filmu pulp Fiction. nejvíce 
očekávaným se stal ohňostroj, který začal v 21h barevně 
kreslit po noční obloze nad hlavami davů přihlížejících 
spokojených návštěvníků akce.
tímto děkujeme všem pomocníkům – krc cobydup, 
místním dobrovolným hasičům, účastníkům – 
vystupujícím – os prima den, celému oddílu 
břevnovských mažoretek, tŠ in dance, panu eriku 
kačeňákovi za motoakrobacii, panu tomáši leiblovi a 
panu danieli polcarovi za zapůjčení hist.vozů, kbelským 
seniorům i zaměstnancům úřadu a dalším dobrovolným 

pomocníkům z řad kbeláků a hlavně také sponzorům 
překrásného ohňostroje: jaroslavu řezáčovi, Miroslavu 
brožovi, firmě keter s.r.o., firmě Monaco int. s.r.o., 
firmě netteaM.cz – tomáši Čermákovi, firmě auto 
kout centruM s.r.o., panu václavu zemanovi – 
autoservis, panu Martinu Modrovskému - malířství 
kbely, sl. sylvii bělové - salon sylvia, firmě arbonet 
s.r.o.
těšíme se na vás opět na příštích akcích uspořádaných 
kbelskou radnicí!

Šárka Egrtová, public relations
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prosaz o.s. si vás dovoluje informovat o volných kapacitách našich služeb, které poskytujeme na celém území 
města prahy. jedná se o pečovatelskou službu, osobní asistenci a domácí zdravotní péči, služba je poskytována 24 
hod. denně včetně víkendů a svátků. 

podrobnosti na www.prosaz.cz nebo na tel: 251 614 469. 
na webu Městské části praha 19 http://www.praha19.cz/documents/os_prosaz.html

kbelská radnice již tradičně přivítala nové prvňáčky,                   
v letošním školním roce jich bylo 76. pro velký počet dětí 
musely být otevřeny již několikátým rokem tři první třídy. 
přivítání proběhlo 3. září 2012 za přítomnosti vedení 
školy včetně zástupců zřizovatele této školy, tedy MČ 
praha 19. po krátkém úvodním slovu paní ředitelky, Mgr. 
jany kocmanové, bylo předáno slovo místostarostce MČ 
praha 19, pí. ivaně Šestákové. poté zástupci zřizovatele 
přistoupili k samotnému přivítání prvňáčků, přičemž každý 
z nich dostal na památku tohoto významného dne taštičku 
s dárkovými předměty MČ praha 19. 

bc. Monika ulrichová, dis.
Úsek školství a kultury

od úterý 14.8. až do pátku 17.8. k nám do kbelského 
parku přijel již podruhé kinobus dopravních podniků 
praha. počasí krom čtvrtečního nám přálo, a tak si všichni 
návštěvníci, kteří zaplnili amfiteátr, za příjemného počasí 
užili večer s promítáním českých filmů. největší úspěch měl 
páteční film rebelové, kterému předcházelo asi hodinové 
vystoupení alternativní kapely dekolt.
tímto velmi děkujeme dopravním podnikům za toto letní 
setkání i milý kulturní zážitek a budeme se opět těšit na 
příští rok.

Šárka Egrtová, public relations

KInobus ve Kbelích

v pořadí druhá snídaňová akce Městské části praha 19 a 
občanského sdružení prima den se opět velmi povedla. již 
při přípravách se krásně rozsvítilo sluníčko a hřálo natolik, 

že si první z návštěvníků začali narychlo odhazovat župany 
a opalovali se. hned zrána začala rozcvička aktivních dětí 
s rodiči a prarodiči, pak následovala i krátká pohádka, 
zpívání s kytarou a mnoho soutěží včetně skákání do 
peřin. nakonec se při módní přehlídce představili modelky 
a modelové se všemi možnými tradičními či retro výstřelky 
košilek a pyžam. a jako na každé z akcí nechyběly ani 
kbelské úřednice, které od začátku do konce pomáhaly, 
aby se vše vydařilo.  zkrátka – kdo se mohl vyřádit,  ten 
tomu tak učinil, kdo měl v úmyslu příjemně posnídat a 
pozorovat dítka, jak se baví, také si to krásné ráno užil po 
svém. 
tak zase někdy příště se těší zástupci radnice a os prima 
den!

Šárka Egrtová, public relations

sNÍdANi V TráVĚ 

Zahájení šKolního roKu 2012 / 2013 v Zš albrechTIcKá

http://www.prosaz.cz/
http://www.praha19.cz/documents/os_prosaz.html


Více informací na www.viska.cz

AUTOSERVIS • AUTOLAKOVNA • AUTOKLEMPÍRNA

Areál Cukrovaru Čakovice
Cukrovarská 33/21, Praha 9 - Čakovice

AKCE!
od 1. 11. do 1. 12. 2012

PŘEZOUVÁME NA ZIMU

Objednávky: 724 362 827
Pro jednotlivce i fi remní autoparky

PŘEZUTÍ 4 KOL 
do průměru 17” za 490 Kč bez DPH 

(588 Kč s DPH) 

od 17” a více za 590 Kč bez DPH 

(708 Kč s  DPH)

Káva a čaj při čekání ZDARMA! 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PPŘŘEEZZOOUUVÁ
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VÁNOČNÍ KONCERT 
S HANKOU 

KŘÍŽKOVOU

ve čtvrtek 13. 12. 2012 
od 14 hodin
v LD Kbely

Vystoupení známé
jazzové i muzikálové 

zpěvačky vám 
zpříjemní atmosféru 

blížících se Vánoc.

VSTUP ZDARMA
Určeno především pro seniory Určeno především pro seniory 

a  Svaz tělesně postižených

SDH KBELY HLEDÁ MLADÉ HASIČE
KLUKY A HOLKY VE VĚKU 6-15 LET 

Co děláme celý rok?

• Trénujeme a připravujeme se na soutěže, zúčastňujeme se hasičských 
závodů i mimo Prahu.

• Jezdíme na výlety, exkurze, navštěvujeme hasičská muzea, výstavy, hrady, 
zámky a jiné.

• Hrajeme hry, řešíme hlavolamy, uzlujeme, ale také si rádi zazpíváme 
v doprovodu kytar a kláves.

• Můžeš se k nám přijít podívat i s rodiči

KONTAKTY
Dagmar Hladíková: 724 079 638
E-MAIL:dagmar.hladikova@dh.cz 
WWW.KBELY.HASICIPRAHA.EU

Jsme zájmová organizace pracující s dětmi a mládeží. Scházíme se formou 
pravidelných schůzek, jezdíme na víkendové akce, pořádáme dny otevřených 
dveří, soutěžíme a účastníme se spolu s ÚMČ Kbely akcí pro širokou veřejnost. 
Vedeme děti ke kolektivní činnosti, technickým znalostem, preventivní výchově 
nejen v oblasti požární ochrany. Klademe důraz na rozvoj fyzické kondice, 
využíváme dětské soutěživosti. Máme tým kvalifi kovaných vedoucích. Přijďte 
mezi nás, najdete nejen zajímavý koníček, ale zejména výbornou partu.

HASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEM

Bez názvu-8   1 9/20/12   3:49 PM
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jak a kdy jste začal podnikat?
ve kbelích jsme otevřeli prodej-
nu zlatnictví v roce  1994  s malým 
sortimentem hotových šperků, ale 
především s nabídkou služeb, opravy 
a výroba  snubních prstenů a šperků 
na zakázku. postupně jsme rozšířili 
sortiment o moderní stříbrné a oce-
lové  šperky od českých i zahraničních 
výrobců. v nabídce máme kolekce 
nástěnných hodin, hodinek a budíků. 

na počkání provádíme výměnu baterek a řemínků u hodinek.
 
co je hlavní náplní vašeho podnikání?
hlavní náplní  naší činnosti však stále zůstávají opravy a výroba šperků na zakázku. 
snubní prsteny vyrábíme podle našich vzorů nebo podle vzoru doneseného zákazní-
kem ze žlutého, růžového nebo bílého zlata. nabízíme velký výběr pravých kamenů, 
podle zvěrokruhu (vltavín, granát, růženín, briliant, tyrkys atd). v briliantovém prstenu 
vám ověříme pravost kamene elektronickou zkoušečkou.

je něco, čím se lišíte od ostatních 
zlatnictví?
od letošního léta používáme při návrhu 
šperku nejmodernější 3d technologie. 
návrh šperku  vymodelujeme v grafic-
kém programu , 3d model si prohlédnete 
na obrazovce počítače a po odsouhlase-
ní návrh vytiskneme 3d tiskárnou a ná-
sledně zhotovíme ze zlata nebo stříbra.  
těšíme se na vaši návštěvu  a rádi vám 
poradíme s vaším přáním.

jak a kdy jste začal podnikat?

po revoluci jsem odjel do holandska sbírat zkušenosti 
s podnikáním, kde jsem pracoval v oboru klempíř-
pokrývač, opláštění hal, ocelových konstrukcí. po sedmi 
letech jsem se vrátil do České republiky. se stavební 
průmyslovkou jsem se uplatnil jako stavbyvedoucí, kde 
jsem měl dohled nad výstavbou rodinných domů a hal. 
po pěti letech jsem se rozhodl, že založím vlastní firmu se 
zaměřením na střechy a haly.

co je hlavní náplní vašeho podnikání?

pokrývačské a klempířské práce. dále provádíme 
izolatérské práce, montáže střešních oken, nátěry střech, 
montáž systémů proti sedání ptáků, ohýbání profilů do 
délky 2m, čištění žlabů, markýzy a pokládku střešních 
folií.

Na kbelském posvícení jste bezplatně s panem 
danielem polcarem vystavil své historické vozy.    
To je Váš koníček? jaké vozy máte?

kladný vztah mám hlavně k tatře. to je vlastně české 
dědictví. těchto vozů bylo málo. byla to vlastně 
vládní vozidla. asi před pěti lety jsem koupil tři 
staré vozy a ve volných chvílích, když napadne sníh 
a není možné pracovat venku, tak na nich děláme. 
dopadlo to tak, že v současné době je pronajímáme 
jako svatební vozy. víc se dozvíte na stránkách: www.
svatebnitatra603.cz.

Text:Michal Marel, foto: Tomáš Leibl

www.klepo.cz
www.zlatnictvi-aa.cz

KbelšTí poDnIKaTelé KbelšTí poDnIKaTelé

Tomáš Leibl Alena a Milan Augustinovi zlatnictví aa
rodák ze kbel a úspěšný podnikatel. v roce 1996 založil tomáš leibl firmu 
klempířství a pokrývačství tomáš leibl.

kontakt:
Tomáš Leibl

semilská 122/21
197 00 praha 19 kbely

telefon:+420 777 766 559
telefon:+420 602 318 882

Otevírací doba  zlatnictví AA
po. 9.00 - 12.30 ; 13.00 - 18.00
Út. 9.00 - 12.30 ; 13.00 - 17.30
st. 9.00 - 12.30 ; 13.00 - 17.30
Čt. 9.00 - 12.30 ; 13.00 - 17.30
pá. 9.00 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

kontakt:
Vrchlabská 36, praha 19 - kbely

Tel.: 286 855 137
E-mail: zlatnictviaa@gmail.com

A. Augustinová : augustinovaa@gmail.com

do kbel se přistěhovali v březnu 1984. v současné době již vychovávají dva rodilé kbeláky.

S použitím 3D technologie

Text:Michal Marel, foto: Michal Marel a Milan Augustin

http://www.svatebnitatra603.cz
http://www.svatebnitatra603.cz


2726

na 5. letopiseckém setkání 7.9.2012 se pamětníci 
rozhovořili o statkářích a podnikatelích  působících ve 
kbelích v době před válkou až do doby po válce.
Mezi největší podnikatelé patřil rod nekvasilů - václav, 
František, otakar a jan.  
již v roce 1863 založil václav nekvasil cihelnu směrem k 
Miškovicím a za rok otevřel malou továrnu na výrobu 
dehtové střešní krytiny. tu v roce 1898 odkoupili 
podnikatelé lukeš a hák. továrna stála v místech dnešní 
pošty. 
v roce 1896 byla zřízena janem nekvasilem další cihelna 
směrem na ctěnice. stavitel otakar nekvasil bydlel v ulici 
Železnobrodské čp. 45 a hned vedle měl statek nekvasil 
František. 
třetí cihelna byla zřízena u pilota, situovaná byla v místech 
proti dnešnímu majáku.
ve kbelích bylo také několik selských rodů: rod suchých 
měl statek v Železnobrodské ulici vedle stavitele nekvasila. 
Měli polnosti kolem hrušovické ulice.
rod vyhnálků žil na vrchlabské ulici čp. 46.
statkář soukup měl statek ve vrchlabské  ulici č. 37. dnes 
je tam jazyková škola.
rod dobešů měl statek v ulici dětenická a polnosti měli v 

místech dnešního knaufu.
Mezi hospodařící rolníky patřil rod bendlů, průchů a pan 
racek.
na polích se pěstovalo hlavně obilí a cukrová řepa. obilí se 
vozilo do mlýna v Miškovicích a cukrová řepa do cukrovaru 
ve vinoři a Čakovicích.

v pátek  5. října 2012 se uskutečnilo v knihovně                              
6. letopisecké setkání. sešlo se osm pamětníků, kteří 
zavzpomínali, kolik bylo ve kbelích hospod, hostinců a sálů.
za první republiky, za války i po válce byl hostinec u 
sládků, u cermanů, u suldovských, Morsteinovi, u pilota 

a Myšárna. restaurace byly v sokolovně - pan charvát, u 
trantů - karbusovi a lidový dům. pivnice byly u halíků a 

bránická. pivo se točilo také u blajerů.
točilo se pivo smíchov, plzeň, braník a budvar. jídlo se 
vařilo v sokolovně, u cermanů a u jelínků /koupeno od pí 
Mornsteinové/.
stáčírna piva byla u barborků v hornopočernické. u blajerů 
byla i malá vinárna.

u sládků byl  hotel, u suldovských byl sál, kde 
se tancovalo a hrálo divadlo, u Morsteinů byl 
hotel a tančírna, u trantů se hrál kulečník.
za války se netancovalo, pouze u suldovských 
byly taneční a hrálo se tam na piáno.
po válce byly plesy a tancovačky hlavně 
v sokolovně. Šibřinky pořádali sokolové - 
zpívala jim paní vágnerová, plesy dělali hasiči, 
škola, fotbalisté, kominíci, baráčníci. později 
se tancovalo i v lidovém domě.

takto zavzpomínali pamětníci na statkáře a 
podnikatele ve kbelích v dobách dřívějších.
rovněž se znovu rozhovořili o různých 
krámcích a doplňovali údaje z předešlých 
setkání. hodně vzpomínek a upřesnění měl 
pan Šafář oldřich, kterému tímto děkujeme. 
pokud  bude moci někdo doplnit tuto 

historii, může přijít na úřad vždy ve středu od 8-11 hodin 
a odpoledne od 15-18 hodin nebo zavolat na tel. 737 
124 066, pevná linka je 286 85 19 09. e-mailová adresa: 
kronika@kbely.mepnet.cz.

těšíme se na další setkání s vámi, která budou 2. listopadu 
a 7. prosince na téma „co dalšího bylo ve kbelích“ - první 
úřadovna, lékaři, poštovní úřad, strážník, autobusové 
zastávky, železniční stanice, trafiky ... 

Na základě vyprávění zaznamenala Engelová, 
kronikářka Kbel. 

leTopIsecKé  seTKáníOLyMpiádA sENiOrŮ

kbelští senioři se zúčastnili 
soutěže seniorů na hřišti 
sk prosek a obsadili pěkné 
druhé a třetí místo. za 
vzornou reprezentaci 
MČ praha 19 všem velmi 
děkujeme.

Šárka Egrtová, public 
relations

mailto:Kronika@kbely.mepnet.cz


krásné zážitky z pobytového zájezdu 
v penzionu Metuje v Teplicích nad Metují

již třetím rokem jsme se s manželem zúčastnili zájezdu 
s klubem důchodců, kterou každoročně sponzoruje 
kbelská radnice, za což bychom velmi rádi poděkovali.

letošní pobyt se opravdu vydařil, protože nás při příjezdu 
srdečně přivítala rodina majitelů, která nám připravila 
pěkné ubytování a po celý týden nám chystala výborné 
domácí stravování. všichni jsme byli mile překvapeni tím, 
že snídaně byly servírovány formou „švédských stolů“, kde 
bylo vše srovnatelné s hvězdičkovým hotelem.

po většinu dnů nám přálo i sluníčko, takže jsme toho 
náležitě využívali a poznávali blízké i vzdálenější okolí. 
hned první den v sobotu jsme mohli při vycházce fandit 
našim domácím cyklistům v 60 km  dlouhém mezinárodním 
Československo-německo-
polském závodu v městečku 
teplice nad Metují. 

v neděli jsme testovali 
naši zdatnost výstupem do 
teplických skal. i když v naší 
skupině byl patnáctiletý věkový 
rozdíl (70 – 85 let), všichni 
jsme výlet zvládli a hlavně 
při výstupu mohli obdivovat  
výhledy na krásu, kterou 
příroda vytvářela po tisíciletí.

další den jsme zamířili opět 
do skal, ale na opačnou 
stranu do adršpachu, ale to 
už jsme využili k cestě tam i 
zpět pohodlí vláčku. přestože 
se v dalších dvou dnech 
pokazilo počasí, využili jsme 
čas k hledání pravých hříbků, 

křemenáčů, lišek, holubinek a dalších. potom jsme čistili, 
sušili a domů si přivezli voňavou připomínku dárků přírody.

poslední den jsme využili k prohlídce parku bývalého 

zámku ze 17. století v teplicích, který 
je využit jako domov důchodců a právě 
zde probíhaly oslavy 60. výročí založení, 
takže jsme se zúčastnili části kulturního 
pořadu. 

při všech svých cestách jsme nachodili  
zhruba 40 km s využitím trekkingových 
hůlek.  v sobotu jsme se spokojeni 
vrátili  do svých domovů. 

Z. a J. Ježkovi 
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pOdziMNÍ fArMáŘské Trhy

od 1. listopadu 2012 začínají opět kbelské 
farmářské trhy v centrálním parku kbely. prodejní 

hodiny jsou od 7,30-15hodin. prodejci budou 
nabízet pečivo sladké i slané, mléčné  výrobky, 
sýry,  uzeniny, jitrnice,  škvarky, domácí sádlo, 

víno, med a  medovinu, koření, víno,  květiny  a 
dle možností i čerstvou  sezónní zeleninu, ovoce.

 
další informace a případné náměty na tel. 

organizátora trhů – p. krulicha – 601350359.

rOdiČOVé – cO s dĚTMi A sE sEbOU? UŽ TO VÍTE?

Milé maminky, milí tatínkové a milé děti, jak jste si užili léto? těšíte se ze školkových a školních dnů? volíte si kroužky 
a jiné mimoškolní činnosti pro děti či odreagování a odpočinkové aktivity pro sebe? Máte obavy, přemýšlíte o výchově 
dětí, řešíte vztahy mezi sebou či s prarodiči a chcete si povyměňovat svoje zkušenosti a názory?

přijĎte k náM i s dĚtMi na kávu dozvĚdĚt se, jak se Mít jako rodiČe s dĚtMi lépe.
program projektu „co dělat, když,...?“ v říjnu 2012:
termín konání aktivita téma vstupné
pá 12.10.2012 
10:00 – 12:00

beseda s 
moderátorem

nejsMe na to saMy – i muži mají svá 
práva a povinnosti 

20 kč 
hlídání dětí 50 kč/dítě

Čt 18.10.2012 
18:00 – 20:00

poradna osobní poradenství v rodiČovství 
Či partnerství

bezplatné 

vč. hlídání dětí
pá 19.10.2012 
10:00 – 12:00

přednáška výchova MiMo rodinu – MŠ, zŠ, 
zájmové kroužky: co čekat a čemu předejít

50 kč 
hlídání dětí 50 kč/dítě

termíny aktivit projektu „co dělat, když,...?“ v listopadu a prosinci 2012:
Čt 15.11.2012 18:00 – 20:00 poradna
pá 16.11.2012 10:00 – 12:00 beseda s moderátorem
pá 23.11.2012 10:00 – 12:00 přednáška
pá 14.12.2012 10:00 – 12:00 přednáška
Čt 20.12.2012 18:00 – 20:00 poradna
pá 21.12.2012 10:00 – 12:00 beseda s moderátorem
rozhodujte o tématech i vy!!!
návrhy posílejte, prosím, na centrum@krc-cobydup.cz. 
anonymní poradna na e-mailu. 
své dotazy pište na poradna@krc-cobydup.cz.
Mediace – řešení konfliktů s nezávislým odborným 
prostředníkem.
přehled služeb a kontaktů v oblasti poradenství rodiny – 
kartičky k vyzvednutí v krc cobydup, 
detailní informace naleznete na www.krc-cobydup.cz., tel.: 775 904 976, e-mail: info@krc-cobydup.cz. rezervace míst 
na akce je možná na e-mailu centrum@krc-cobydup.cz.

Za KRC CoByDup 
Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., vedoucí a koordinátor projektu „Co dělat, když, …?“, členka Komise školství ÚMČ Praha 

19, www.slajerova.cz a
Mgr. Lucie Levitová, odborný garant, www.problemove-dite.cz.

Už jsme tu zase pro Vás - krc cobydup 
v září opět zahájilo svoji činnost!

kulturní a rodinné centrum cobydup po prázdninách opět 
zahájilo svoji činnost. jako obvykle jsme pro vás připravili 
spoustu kroužků a kurzů. pravidelně se nám rozběhly 
hudební kurzy yaMaha, cvičení pro děti ve věku od 
batolat až po předškoláky a v neposlední řadě nesmíme 
opomenout ani různé výtvarné kroužky a ježkův klubík – 
školičku pro nejmenší. 

stále ještě máme volná místa v některých kurzech. 
hlásit se můžete i v průběhu roku –   kurzovné vám bude 

přepočítáno dle aktuálního 
data zápisu do kurzu. podrobné 
informace naleznete na webu 
www.krc-cobydup.cz, nebo 
nám napište na centrum@krc-
cobydup.cz.

kurzy s aktuálně volnými místy:
yamaha rOb i – žluté leporelo, 
pondělí 10:30 – 11:15
kouzelná keramika / Výtvarka 
pro předškoláky, pondělí 
16:30 – 17:30

Aj pro předškolní děti, úterý 
16:00 – 17:00
jóga pro děti, úterý 
17:15 - 18:00
Gravid jóga, úterý 18:15 - 19:15
batole klub, středa 
10:00 – 11:45
hathajóga pro dospělé, středa 
14:30 – 15:30
dramaticko-hudební kroužek, 
středa 16:00 – 17:30
yamaha kkk ii – žluté leporelo, 
čtvrtek 15:45 – 16:30
Výtvarka s maminkou, čtvrtek 
16:30 – 18:00

těšit se můžete také na mnoho 
zajímavých přednášek a 
venkovních akcí pro veřejnost. 
z těch nejbližších vás čekají: 
drakiáda v letňanském parku 
v pátek 5.10. 2012.
podzimní bazárek dětského 
oblečení v krc cobydup 
v sobotu 6.10. 2012 
halloweenské dlabání dýní 
v centrálním parku v sobotu 
27.10. 2012
Lampionový průvod v kbelském 
parku za tratí v pátek 2.11. 2012
Mikulášská besídka 
v gymnastickém sále zŠ kbely
 v pátek 30.11. 2012

navštivte nás – těšíme se na vás!

Za KRC CoByDup 
Lenka Maršálková, 

ředitelka centra

Krc  cobyDup

mailto:centrum@krc-cobydup.cz
mailto:poradna@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
mailto:info@mc-cobydup.cz
mailto:centrum@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
mailto:centrum@krc-cobydup.cz
mailto:centrum@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=90
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=130
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=132
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=132
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=131
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=265
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=143
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=409&Itemid=303
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=183
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=90
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=89
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jaK uplynul roK u voDních 
skAUTŮ s.s.V. – kbELy
rok od založení přístavu vodních skautů ve kbelích 
utekl doslova jako voda. skauti se usídlili ve vybavených 
prostorách, které jim poskytl úřad MČ praha kbely,                   
a  s nadšením zde zahájili svou činnost.
každý měsíc kbelští skauti informovali veřejnost o své 
činnosti prostřednictvím zpravodaje s příznačným názvem 
Maják, který je vždy v aktuální verzi na webových stránkách 
oddílu.

„a jak to u nás chodí?“ nosíme oblečení jako opravdoví 
námořníci, scházíme se pravidelně každé úterý (schůzka 
plná her, zpěvu, bodování atd.) a pátek, kdy jsou pravidelné 
brigády, při kterých plníme své skautské povinnosti, a to 
včetně úklidu klubovny.

zhruba dvakrát do 
měsíce se konají různé 
akce, a to ne ledajaké. 
skauti se vydávají na 
dobrodružné výpravy 
do přírody, k vodě, 
navštěvují divadla, 
kina... pravidelně se 
konají i tématicky laděné 
závody, při kterých se 
účastníci zdokonalují               
v různých sportovních 
disciplínách.

kbelští vodní skauti jsou také pravidelně k vidění na 
historicky důležitých vzpomínkových událostech - např.
čestná stráž k sedmdesátému výročí operace anthropoid 
v resslově ulici atd. děti jsou tak vedeny k zájmu o českou 

historii a vlastenectví.  

v dané souvislosti byl též vydán historický 
almanach k 75. výročí (1936 – 2012) 
kbelského skautingu. při příležitosti vydání 
tohoto almanachu si bylo možné pořídit 
různé upomínkové předměty (pamětní listy, 
pohlednice, razítka atd.).

vyvrcholením celého roku je samozřejmě letní 
skautský tábor, na kterém každý člen oddílu 
získá mnoho zkušeností. kapitán členy oddílu 
vede k samostatnosti, navštíví spolu různá 
zajímavá místa a mladí skauti se tak dozví a 
naučí spoustu nových věcí.  
letošní tábor v lučici na vysočině vycházel z 
myšlenky života indiánů v přírodě. tábor se 
mohl uskutečnit též díky finanční podpoře 
MČ kbely, za kterou bylo, mimo jiné, pořízeno 
indiánské tee-pee, které sloužilo k důležitým 
večerním poradám u táborového ohně.

pro kapitána oddílu pana kamila podlahu jsou 
zároveň velkou oporou rodiče malých skautů, 
kteří pomáhají výše uvedené akce uskutečnit.

těšíme se na další kamarády - ahooj. 

více informací o našem oddílu najdete 
na www.skaut-kbely.cz a případné dotazy 
zasílejte na adresu: kamil.podlaha@seznam.
cz, mob.+420 607 113 080

VOdNÍ skAUTi - s.s.V. kbELy
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jeskyní v Čechách a na Moravě. na vystavených exponátech 
a panelech se návštěvníci seznámí s charakteristikou 
jednotlivých jeskyní, rozmanitostí historie jejich utváření, 
bohatostí jejich výzdoby i stopami lidské činnosti v nich v 
dobách dávných i poměrně nedávných a s činností správy 
jeskyní Čr.

stanislav holý – krajina her
od studia kamarád ke krajině her aneb kde si hrají jů, hele 
a jejich kamarádi
23. 9. 2012 – 27.1. 2013 Špejchar-výstavní sál
základem této výstavy jsou monumentální interaktivní 
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 děti znají ze 
studia kamarád, z dílny výtvarníka stanislava holého. po 
předchozí domluvě lze připravit programy, které mohou 
být zahrnuty do rámcových vzdělávacích programů školy 
(s kamarády jůheláky barevným světem fantazie / natoč 
si svůj vlastní film). v rámci lektorských programů se děti 
adekvátně svému věku seznámí s různými výtvarnými 
technikami, přístupy k vnímání výtvarného díla a k 
následnému vlastnímu sebevyjádření se výtvarným 
způsobem. výstava připravená ve spolupráci s pražskou 
galerií u prstenu a Českou televizí.

DoprovoDné proGraMy
natoč si svůj vlastní film 
sobota 3. 11. ve 14 hodin – animační dílna pro rodiče 
a děti seznámíte se s přípravou námětu, scénáře, 
technického scénáře, výtvarného materiálu, se samotnou 
animací a natáčením, střihem a obrazovou i zvukovou 
postprodukcí. vyzkoušíte si různé technologie a techniky 
animace, můžete se na chvíli stát režisérem, výtvarníkem, 
scénáristou i animátorem. 
nutná rezervace na tel.: 601 555 079, Mgr.beata tisucká
hudební setkání s muzikantem rostislavem tvrdíkem, 
členem souboru chorea bohemica
sobota 17. 11. ve 14 hodin
komentovaný koncert, během kterého 
rostislav tvrdík svým vyprávěním o 
právě poslouchané hudební ukázce 
otevře dětem (nebo i dospělým) 
vrátka ke kráse a bohatství kvalitní 
hudby různých žánrů. s kamarády 
jůheláky barevným světem fantazie 
vhodné pro MŠ a první stupeň zŠ, na 
předchozí objednávku ve výtvarné 
dílně si vyzkouší děti s lektorem tvorbu 
vlastního kouzelného příběhu, použijí 
různé výtvarné techniky a na závěr si 
některé obrazy výstavy z vytvořených 
děl zinscenují.
lektorské programy na předchozí 
objednávku – komentované koncerty, 

výtvarné dílny, filmové projekce.
ZáMecKá Kavárna
v naší kavárně, jejíž literární tradici nyní zakládáme, si 
můžeme společně popovídat o radostech i starostech 
všedního dne,
ale hlavně o tom, jak si i přes mnohé životní problémy 
zachovat dobrou náladu a stálý optimismus.
klub seniorů – pravidelná setkání seniorů v příjemném 
prostředí zámecké kavárny – vždy od 14 hodin.
u kávy s posluchači…
hovory se známou žurnalistkou, dlouholetou vídeňskou 
zpravodajkou radiožurnálu Marií Woodhamsovou.
Úterý 23.10. ve 14 a v 19 hodin
společně s autorkou zalistujeme v její literární kuchařce, 
která nese podtitulek také nemáte čas vařit?
Úterý 13.11. ve 14 a v 19 hodin
o natáčení rozhovorů se zajímavými lidmi a také úsměvných 
zážitcích z reportážních cest.
Marie Woodhamsová a její rozhlasový kolega poodhalí 
zázemí rozhlasového zpravodajství.
Úterý 11.12. ve 14 a v 19 hodin
neobvyklé povídání na obvyklé téma vánoc
opět s Marií Woodhamsovou.
ZáMecKá resTaurace
skvělá kuchyně zámecké restaurace nabízí po všechny 
víkendy v říjnu zvěřinové speciality.
neděle 11.11. svatomartinské posvícení
zahajujeme každodenní nabídku svatomartinských 
pokrmů a vína, a to až do konce listopadu.

Adventy ve ctěnicích
1.– 2.12. Adventní trhy – co chutná v Evropě?
zahájení trhů a tvůrčích dílen pro děti, které budou 
pokračovat každý adventní víkend.
8.– 9.12. a 15.– 16.12. Adventní trhy
zámecká restaurace nabízí typické pochoutky k adventním 
programům a příjemné předvánoční náladě.

záMEckÝ  ArEáL cTĚNicE

Večerníček „chaloupka na vršku“ 
a jiné pohádky z ateliéru Šárky váchové
26.8. 2012 – 3. 2. 2013 zámek- i. patro
výstava představuje tvorbu Šárky váchové pro animovaný 

film i loutkové divadlo. zároveň připomíná lidové obyčeje 
i kouzlo lidového řemesla, venkovský život v 19. století 
plynoucí měsíc po měsíci v souladu s měnící se přírodou.
doprovodné prograMy
tvůrčí dílny pro děti i jejich rodiče vždy v sobotu a neděli 
od 11 hodin s lektorem. „jak se točí večerníček“
sobota 20.10. ve 14 hodin 
povídání se Šárkou váchovou, výtvarnicí, animátorkou a 
autorkou právě probíhající výstavy o tom, jak se animuje 
loutka, jak se nasvěcuje scéna, autorka poodhalí vznik 
večerníčků „chaloupka na vršku“ a „vánoční koleda“. 

besedu doprovází také dokumentární film Šárky váchové
o práci animátora. divadelní představení z dílny Šárky 
váchové a divadla beruška, herců rené krupanského a 
lenky krupanské je vhodné pro děti od 3 do 7 let. vhodné 
pro MŠ, na předchozí objednávku. „vánoční koleda“ sobota 
1.12. ve 14 hodin 
vernisáž ii. části výstavy věnované pohádkám (hudební 
překvapení)

světové dědictví v hlubinách země 
a zpřístupněné jeskyně České 
republiky
1. 9. 2012 – 4.11. 2012 zámek-přízemí a zámecké sklepení
v rámci celoroční kampaně Ministerstva životního prostředí 
„dny jeskyní v praze” se představuje čtrnáct zpřístupněných 
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přečísovat stránky

palllaDIuM 

navazujeme na článek z minulého vydání časopisu kbelák 
– palladium záštita země české.

od konce 16. století se konaly poutě ke 
staroboleslavskému zázračnému reliéfu též z prahy. 
Mariánský obrázek, jedna z důležitých součástí 
svatováclavské tradice, se těšil pozornosti i v kruzích 
nekatolických dávno před bílou horou. přišel čas neklidu 
v naší zemi, třenice mezi rudolfem ii. a Matyášem, mezi 
císařem a stavy, mezi katolíky a protestanty. konečný 
klid nepřinesl ani majestát rudolfa ii. z 9. července 1609 
a rovnoprávnosti náboženství. právě v létě roku 1609, 
kdy čeští katolíci putovali ve velkém průvodu z prahy do 
staré boleslavi prosit pannu Marii o záchranu své víry 
a české vlasti před německým protestantismem a před 
poněmčením, byl mariánský reliéf prohlášen za palladium, 
záštitu české země, ve smyslu jména antické bohyně athény 

pallas, athény 
o c h r á n k y n ě . 
v obavě o osud 
národa putovali 
čeští katolíci 
z prahy do 
staré boleslavi 
v procesích, 
jichž se účastnili 
p ř í s l u š n í c i 
církve, šlechty, 
m ě š ť a n é , 
řemeslný i 
selský lid a sláva 
a úcta k palladiu 
mezi lidem 
vzrůstala. v roce 
1610 čítala staroboleslavská pouť na svátek nanebevzetí 
panny Marie na dva tisíce poutníků, další rok již šest tisíc. 
až do zrušení řádu v roce 1773 o poutní tradice pečovali 
jezuité a do staré boleslavi přicházela procesí z řady 
velkých, i vzdálených českých měst – v některých létech 
18. stolení se ve staré boleslavi sešlo i na padesát tisíc 
poutníků. nechyběli ani císaři, kteří při té příležitosti užívali 
pohostinství zámku v brandýse nad labem. po vzoru svého 
otce Ferdinanda iii. putoval roku 1657 k palladiu císař 
leopold i., karel vi. ve svém korunovačním roce 1723, 
císařovna Marie terezie roku 1736 a před svou korunovací 
českou královnou v roce 1743. svůj niterný vztah ke 
staroboleslavské svatováclavské a mariánské tradici tu 
v českém společenství prožíval i poslední český král a 
rakouský císař, blahoslavený karel i. rakouský v létech 
1908 – 1912, ještě za své služby důstojníka brandýských 
dragounů. upřímnost rodové úcty k této české tradici 
na počátku 3. tisíciletí znovu potvrdil prvorozený syn 
blahoslaveného karla i., dr. otto habsburský, když v roce 
2008 přijel do staré boleslavi k oslavám 370. výročí návratu 
palladia.

starý kostelík panny Marie a sv. jiří nemohl 
poutnímu provozu dostačovat a bylo nutno přikročit ke 
stavbě velkého a důstojného poutního chrámu. s jeho 
budováním začal v roce 1617 italský stavitel jaccoppo 
de vaccani na popud císařovny anny, manželky císaře 
Matyáše. stavba byla dokončena a vysvěcena roku 1723 
a svou architektonickou koncepcí, jejímž autorem byl 
dvorský architekt giovanni Maria Filippi, patřila k prvním 
chrámových stavbám ve stylu raného baroka v Čechách. 
v důsledku 30leté války byla stavba pozdržena, a tak severní 

věž kostela dostavěl abrahám 
leuthner roku 1675 a 
jižní až v roce 1749 kilián 
ignác dienzenthofer, který 
také nově vyřešil průčelí 
chrámu se sochami hlavních 
českých světců s palladiem. 
vnitřní výzdoba a zařízení 
chrámu, do něhož se podnes 
vchází původními, bohatě 
řezbovanými raně barokními 
dveřmi, je provedena ve stylu 
vrcholného baroka. hlavní 
oltář, realizovaný dle návrhu 
Františka Maxmiliána kaňky je 
zdoben sousoším nanebevzetí 
panny Marie a sochami sv. 
václava, sv. ludmily a sv. kosmy 
a damiána z dílny Matyáše 
bernarda brauna. 

k úchově palladia 
sloužil zvláštní oltář, schrána 
v levé straně presbytáře, 
situovaná v místě původní kapličky – je opatřena stříbřenou 
mříží s osmi korunovanými hvězdami rodu Šternberků. také 
boční kaple chrámu, zasvěcené významným událostem ze 
života panny Marie, byly vyzdobeny na náklady šlechtických 
donátorů a nesou jejich jména: Černínská, berků z dubé, 
lažanských, slavatovská, valdštejnská a Morzinsko-
Martinická. areál poutního chrámu byl v rozmezí let 
1728 – 1731 doplněn ambity, které roku 1775 freskovou 
výmalbou vyzdobil josef kramolín.

na obrázcích můžete vidět současnou podobu kostela 
nanebevzetí panny Marie.
pokud se chcete pomodlit ve staroboleslavských kostelech, 
jsou otevřené během bohoslužeb. Mše svaté se konají v 
kostele nanebevzetí panny Marie vždy:
neděle: 9:00
pondělí, středa, sobota: 9:00 
úterý, pátek: 18:00 
po každé mši svaté je v kostele panny Marie požehnání 
palladiem země české a jeho uctívání. 
 
Mimo bohoslužby je kostel nanebevzetí panny Marie 
přístupný o sobotách a nedělích od 11.00 do 17.00 
hod. více o kostele a poutích se dozvíte na http://www.
staraboleslav.com/.

zdroj:
z prahy do staré boleslavi svatou cestou podél 
čtyřiačtyřiceti kapliček – Miroslav kuranda

Ing. Ivana Zámyslická
odbor tajemníka

kdo všechno putoval z prahy přes kbely do staré boleslavi svatou 
cestou lemovanou 44 kapličkami, aby přišel uctít obrázek panny Marie 
s děťátkem, tzv. palladium?

http://www.staraboleslav.com/
http://www.staraboleslav.com/
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18.8.2012
jedno horké srpnové sobotní odpoledne se k nám do kbel 
vypravil bez nároku na honorář pěvecký sbor gabriel. 
několikačlenná skupina příjemných lidí nám předvedla velmi 
živý vstup s vokálními zpěvy nejen z klasické hudby, ale i ze 
všech dalších hudebních žánrů. tento den do domova seniorů 
v Mladoboleslavské zavítali pro poslech hudby především 
jeho obyvatelé. dvouhodinový koncert, při kterém si jeho 
návštěvníci vesele zazpívali známé staročeské písničky např. 
od karla hašlera či poslechli pravý americký spirituál nebo 
dokonce i „píseň džungle“, všechny velmi potěšil a rozveselil. 
některé dámy měly možnost protančit své střevíčky přímo s 
členy souboru. prostě opět máme za sebou další z netradičně 
strávených dní a budeme se těšit opět na návštěvu těchto 
sympatických a do hudby zapálených muzikantů (www.
gabrielos.cz)

Šárka Egrtová, public relations

vážený čtenáři,

z dostupných materiálů  se podařilo sestavit několik 
historických událostí, které   v tomto roce
mají své výročí . některé jsou známé  a další si 
připomeneme, protože  byly pro naší obec důležité.

rok 1912
v tomto roce byla dne 3.8. založena tělocvičná jednota 
sokol kbely. uplynulo 100 let od jejího založení.

rok 1922
v letech 1922 a 1923 probíhala elektrifikace obce. byla 
zřizována i první kanalizace. bylo to před 90 lety.

rok 1927
přesně 4.9. 1927 byla otevřena nová sokolovna. byla 
postavena za neuvěřitelně krátkou dobu. základní kámen 
ke stavbě byl položen 17.4.1927 . je to 85 let.

rok 1932
v tomto roce byla otevřena měšťanská škola smíšená  /
nyní palestra/. stará škola byla již nedostačující.

 rovněž v tomto roce byla vykoupena stodola a pozemek 
družinou sv.kláry a vystavěna kaple sv. alžběty, která byla 
28.10. 1932 vysvěcena. stála na místě dnešního kostela.

další důležitou událostí bylo zřízení železniční zastávky a 
předání občanům 15.11.1932.

zastávka byla u závor na vinoř, těsně u kolejí směrem na 
satalice. rovněž byla zavedena 
autobusová linka z vysočan do kbel. stalo se před 80 lety.

rok 1937
v tomto roce bylo dostavěno další poschodí měšťanské 
školy.

rok 1947
dne 28.10 byla otevřena nová budova Místního národního 
výboru /na místě dnešní radnice/ a 
předán do služeb Mnv místní veřejný rozhlas. bylo 
pořízeno 17 dynamických amplionů a 
20 gramofonových desek. je to 65 let.

rok 1957
v tomto roce byla dokončena výstavba sídliště ii  a předány 
dekrety na byty. bylo to před 
55 lety.

rok 1962
začalo se s výstavbou nového zdravotního střediska v ulici 
Železnobrodské v místech kde stával dům čp. 1.

v příštím roce nás čekají další významné události. určitě 
se o nich ve „ kbeláku“ dozvíte.

Zaznamenala kronikářka Kbel Engelová

Z  KbelsKé  hIsTorIe

hUdEbNÍ OdpOLEdNE s pĚVEckÝM sbOrEM GAbriEL

z doby pozdního eneolitu (2 300–2 000 př. n. l.) se ve kbelích 
nacházejí naleziště kultury zvoncovitých pohárů a kultury řivnáčsko-
jevišovické. 

kultura zvoncovitých pohárů byla rozpoznána v nálezech v 
ulicích sukova a nádražní (nyní ul. Žacléřská a toužimská), kde při 
výkopu kanalizace v roce 1955 došlo k objevu kostry mladého muže a 

nádobky. téhož roku byla ve stejné lokalitě 
objevena ještě polovina další lidské 
kostry z tohoto období. 1 lid kultury se 
zvoncovitými poháry byl ve střední evropě 
antropologicky cizí, protože se jednalo 
o neindoevropské (tedy neevropské) 
etnikum. podle kosterních pozůstatků měli lidé této kultury krátké kulaté lebky a 
široké obličeje. pozdější nálezy z doby bronzové však ukazují, že tento lid nezanechal 
výraznou genetickou stopu. jednalo se pravděpodobně o lukostřelce, kteří do 
našeho prostoru pronikli z jihu a jihovýchodu. kultura se vyznačovala keramikou ve 
tvaru obráceného zvonu a kostrovými pohřby s charakteristickými přídavky, jako 
byla např. keramika, či šperky.2

dále je pozdní eneolit zastoupen nálezy z kultury řivnáčsko-jevišovické.3 tato 
kultura se vyznačuje prvními projevy specializované výroby a směny, stavbou sídlišť na vyvýšených místech a 
také neexistencí pravidelných pohřebišť. v českých zemích se dosud podařilo odkrýt na tři desítky sídlišť této 
kultury. charakteristickými keramickými nádobami jsou džbánky s rohatými, či měsíčkovitými uchy (tzv. ansa 
cornuta, či ansa lunata). tato ucha jsou sama o sobě záhadou – archeologové se domnívají, že měla spíše než 
praktický rituální a náboženský význam.4

na křižovatce ulic hrušovická a Mohelnická došlo v únoru 1980 při 
výkopu pro vodovod pod panelovou vozovkou k hromadnému nálezu 

z doby řivnáčské kultury. jednalo se o 
sídlištní jámu, ve které bylo nalezeno pět 
džbánků s rohatým uchem a s vyšším, 
mírně prohnutým hrdlem o rozměru 
173x166 mm.5 všechny džbánky byly 
okrově načervenalé a byly vyrobeny ze 
stejného materiálu jedním hrnčířem. 
protože džbánky nesou stopy přepálení, 
existují domněnky, že se mohlo jednat o 
nepodařenou vsázku keramické pece, nebo ty nádoby prošly požárem.6

Pro MČ Praha 19 zpracovala 
Mgr. Alena Vitáková

1  ARÚ, nálezová zpráva č. 3572/56.
2  Dějiny pravěku a rané doby dějinné, s. 106, dále: http://archeology.cz/?p=116. 
3  Zařazení kultury řivnáčsko-jevišovické se v literatuře liší: např. Podborský ji přiřazuje k mladšímu eneolitu: Dějiny 
pravěku a rané doby dějinné, s. 101, Pleiner pak do pozdního eneolitu: Pravěké dějiny Čech, s. 253.
4  http://www.roztoky.cz/vrch-rivnac
5  ARÚ, nálezová zpráva č. 3295/85.
6  Pravěká Praha, s. 320.

prehIsTorIe Kbel

pozdní eneolit: kultura zvoncovitých pohárů 
a řivnáčská kultura

http://archeology.cz/?p=116
http://www.roztoky.cz/vrch-rivnac
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pŮVOd A VÝVOj MÍsTNÍhO NázVU „kbELy“
označení „Kbel“ se poprvé objevuje v písemných pramenech v latinských textech v první třetině 12. století, přesněji 
1130.1 tehdy se obec nacházela v držení kanovníka vyšehradského2. další zmínka pochází z poloviny 14. století, přičemž 
název obce je polatinštěn a zní „Quell“.3  z konce 14. století pochází název obce v podobě „Gbele“. posledně uvedený 
název se pravděpodobně ustálil a používal se po několik dalších staletí. z první poloviny 15. století se nám zachovaly již 
v česky psaných textech hned dvě zmínky o obci „Kbele“ a z druhé poloviny 18. století známe označení „Gbell, Kbele“. 
v roce 1854 se v úřednické dokumentaci objevuje poprvé dnes užívaný termín „Kbely“.4

ve dvanáctém až čtrnáctém století se tedy název obce vyskytuje v jednotném čísle (kbel, Quell), který se od století 
patnáctého mění na množné číslo (gbele, kbele).
naše pražské kbely nejsou v Čechách a na Moravě jedinou obci nesoucí tento název. u n. benátek existuje obec s názvem 
kbel, u kolína se nacházejí hned dvě obce – kbel a kbílek a další kbel je přeštic.5 pokud se podíváme přes hranice ke 
slovenských sousedům, pak zjistíme, že u moravských hranic, nedaleko obce senica se nachází město gbely, jež se 
poprvé připomíná ve 14. století.6

všechny tyto obce mají společný původ a to v jednotném čísle slova „kbel“. původní význam tohoto slova je vykotlaný 
pařez, kterému bylo odřezáno kořání a který se vkládal do studánky proti sesouvání břehů. tuto domněnku potvrzují i 
sběratelé místních jmen.7

přeneseně slovo „kbel“ nebo také „bel“ označovalo a dodnes označuje studánku, či rybník. později se začal výraz používat 
(snad pro určitou významovou a tvarovou podobnost) pro škopek a obecněji pro dřevěnou nádobu, která je dole širší 
než nahoře. také se tímto slovem označovalo i zařízení na vypouštění rybníků – (silný dutý sloup uvnitř rybníka, v němž 
je stavidlo).8

Pro MČ Praha 19 zpracovala 
Mgr. Alena Vitáková

1  sedláček, august: Místopisný slovník historický království českého. praha 1998, s. 406.
2  ...in Kbel, ubi terra custodis Wissegr..., CDB I. Ve Kbelu, které patří Vyšehradu
3  ...in villa dicta Quell...AČ 26/397. V obci zvané Quell...
4 profous, antonín: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. praha 1949, s. 216.
5  profous, antonín: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. praha 1949, s. 217.
6  http://www.gbely.sk/
7  olivová-nezbedová, l. – knapková, M. – Malenínská, j. – Matúšová, j.: Pomístní jména v Čechách. praha 1995, s. 114.
8  tamtéž, s. 115, dále: profous, antonín: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. praha 1949, s. 
217.

kŘÍŽOVkA O cENy

správné znění tajenky zašlete nejpozději do 1. listopadu 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 přezutí svého auta zdarma.

správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno 
v příštím čísle.
sponzorské dary do křížovky můžete nabízet:
ÚMČ praha 19 M. Marel, albrechtická 825, 1. patro, 
tel: 734 789 978, nebo elektronicky: kbelak@kbely.mepnet.cz
e-mailem: kbelak@kbely.mepnet.cz

správné znění tajenky z čísla 40: NEjLEpšÍ káVA MOkAdOr cAsTELLAri
Vylosovaní výherci: jitka Melkusová, Marek a Markéta fialovi a Lenka suchá.

Tuto tajenku sponzoruje 

JKP pneuservis 
Nymburská, 197 00

Praha-Kbely

který věnoval cenu pro výherce.

http://www.gbely.sk/
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pod pojmem svátek si asi představíme radost, veselí                 
a oslavu, na kterou pozveme své nejbližší.

dne 28. října my všichni, celá Česká republika, možná ten 
nejvýznamnější svátek slavíme – den vzniku samostatného 
československého státu.

oslava samozřejmě probíhá i na pražském hradě, a není 
ani jediného důvodu, proč by pan prezident měl slavit 
jinak, než celá jím zastoupená země.

skvostná hradní ceremonie, která je s touto oslavou 
spojena, má však jen velmi omezený počet míst.

pozvání na takovou recepci na pražském hradě může být 
tedy chápáno jako výsada a ocenění udělené prezidentem 
České republiky pozvanému za jeho celoživotní práci.  

každoročně se však na této recepci objevují i kbelské 

barvy, které na své klopě přináší na připnutém odznaku 
starosta Městské části praha 19 pavel Žďárský. a ačkoliv 
obecně nebývá zvykem, aby byl řadový pražský starosta 
každoročně zván na takto významný státní ceremoniál, 
tak díky osobě starosty Žďárského mají kbely postavení 
jiné.

Možná v tomto ohledu má vliv i skutečnost, že pan 
prezident klaus po dlouhá léta bydlel na proseku a při 
zakládání ods v roce 1991 se současným starostou 
Žďárským velmi úzce spolupracoval, jak ukazuje fotografie.

LiTErárNÍ prOGrAMy V MÍsTNÍ kNihOVNĚ kbELy

Mš Albrechtická
6. 11.      V.odd. berušky       podzim v knize
5. 2.        iii.odd. Včeličky      zvířátka v zimě
5. 3.        ii.odd. kuřátka        přichází jaro
16. 4.      i.odd. Medvíďata   domácí zvířata
14. 5.      iV.odd. Žirafky         Škola volá

Mš Letců
2. 10.     V.odd. sluníčka         podzim v poezii i próze
11. 12.   iV.odd. Motýlci         Mikuláš a vánoce
8. 1.       iii.odd. kočičky          paní zima
12. 3.     Vi.odd. kytičky          jarní zvyky – velikonoce
2. 4.       ii.odd. broučci           jaro a broučci
7. 5.       i. odd. Žabičky           jaro na zahradě

1. třída  (30. 4. 2013) První čtení, ilustrace v dětských 
knihách - Lada, Zmatlíková, Trnka, Smetana, Pilař, Miler 
aj. 
2. třída  (23. 4. 2013) Slavní čeští spisovatelé knih pro 
děti - Čtvrtek, Čapek, Petiška, Macourek, Sekora aj.  
3. třída  (20. 11. 2012) Pohádka - významní autoři 
české i svět. literatury - Němcová, Erben, Lada, Werich, 
Grimmové, Andersen  
4. třída  (19. 3. 2013) Pověsti a báje 
5. třída  (4. 12. 2012) Současná povídková tvorba pro děti 
a mládež
6. třída  (21. 5. 2013) Známí autoři české i světové 
dobrodružné literatury -Stevenson, Verne, May, Dumas
7. třída  (26. 3. 2013) Literatura faktu - Souček, Ivanov 
aj.
8. třída  (28. 5. 2013) Národní obrození v české literatuře 
- Němcová, Tyl aj. 
9. třída  (květen-červen 2013) Exilová a samizdatová 
tvorba v české literatuře
  

•	 Všechny programy uskutečněné v knihovně začínají 
vždy v 8.00 hod. , 9.00 hod. a 10.00 hod. po 
jednotlivých třídách

•	 Ve spolupráci se školní družinou proběhne  celostátní 
akce:  

    „Noc s Andersenem“ -  pátek  5. 4. 2013  
•	 Pasování prvňáčků proběhne ve třech skupinách 

po jednotlivých třídách v časovém úseku: od 
8.00 – 11.30 hod. (včetně úvodního slavnostního 
ceremoniálu) v úterý  4. 6. 2013

pro žáky zš Albrechtická ve šk.roce 2012/2013

pro děti z  Mš Albrechtická a Letců ve šk.roce 2012/2013

zE ŽiVOTA zájMOVÝch krOUŽkŮ
kurzy hry na klavír

kurzy klavíru podporované Městskou částí praha 19 
probíhají v učebnách kbelského lidového domu a ve 

školním roce 2012/2013 tyto kurzy navštěvuje 23 žáků 
od předškoláků až po vysokoškoláky. věkový rozsah, se 
kterým si musí lektorky Marie novotná a Marta pazderová 
poradit, je tedy obrovský. při výuce se lektorky řídí platnými 
učebními osnovami pro zuŠ s přihlédnutím k možnostem 

jednotlivých žáků. jedna vyučovací lekce trvá klasických 45 
minut. 

od začátku výuky jsou žáci vedeni k samostatnosti a 
zodpovědnému přístupu v domácí přípravě, která je 
ke zvládnutí nástrojové hry nevyhnutelná. začátečníci 
získávají základní návyky a dovednosti klavírní hry. učí 
se jednoduché skladbičky, ve kterých získané dovednosti 
uplatňují. 
pokročilejší žáci se seznamují s klavírní literaturou různých 
stylových období a také s dalšími hudebními žánry (hudba 
populární, filmová i muzikálová). již od 1. ročníku hrají 
žáci lidové i umělé písně, ke kterým se učí tvořit vlastní 
doprovody. poznávají tak lidovou tvorbu a rozvíjí své 
muzikální cítění. spolupráce mezi žáky se uskutečňuje 
formou čtyřruční hry. součástí výuky je i získávání 
potřebných teoretických vědomostí. 
na konci školního roku se všichni žáci prezentují se svými 
výkony na každoročním závěrečném koncertě.

Marie Novotná
Marta Pazderová

kbELy OpĚT pOcTĚNy pOzVáNÍM NA prAŽskÝ hrAd 

Archivní záběr Václava Klause (vlevo) a současného 
starosty MČ Praha 19 Pavla Žďárského 

Pozvánka od Prezidenta České republiky
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KbelsKá KnIhovna
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V průběhu měsíce října opět obohatí fond naší knihovny dlouhodobější zápůjčka zhruba 300 
zajímavých titulů dodaných z fondu Městské knihovny. Přijďte si vybrat!

NEjzAjÍMAVĚjšÍ kNiŽNÍ pŘÍrŮsTky

srpen - září 2012

pro dospělé:
Frýbort luděk - prokletí rodu slavníkova
novák jan- hic a kosa v chicagu 
památné stromy prahy
pacner karel-osudové okamžiky XX.století
zapadlík václav-kouzlo karoserie
plavec Michal,vojtášek Filip – bomby na 
květnou neděli (letecká válka nad prahou a 
okolím v březnu až květnu 1945)
gerhardt ewald - houby 
skautské století – dobrodružný příběh 100 let 
českého skautingu
sís petr – ptačí sněm
blómkvist stella – nevinnost
radůza – Čáp nejni kondor

pro děti:
blytonová enid – tajemství 
záhadného balíčku
gordon roderick – Útok z 
podzemí 
na oslavě s princeznami
ježková alena – prahou kráčí 
lev
Widmark Martin – 
detektivní kancelář 
lasse&Maja – záhada v 
kavárně
klíma ivan – jak daleko je slunce
krolupperová daniela – rybí sliby
krolupperová daniela – tygří trápení
lomová lucie – divoši (komiks)
březinová ivona – natálčin andulák
steckelmann petra – noc upírů. 3 holky na stopě
zvonilka a kouzelné kladívko

připravované Literární programy na 2. pol. roku 2012 

•  beseda se sportovním novinářem, reportérem 
Českého rozhlasu, publicistou a spisovatelem janem 
Říhou 
středa  31. 10. 2012 od 17.00 hod. 
• zajímavé povídání, prezentace fotografií i projekce filmu, autogramiáda – nová kniha 
rallye dakar v jižní americe (peklo pod nebeskými branami). 
jako překvapení je pozván i host z řad jezdců dakarské rallye!!! 

•  Vernisáž výstavy Miroslava khola - „koláže“ 
se uskuteční ve středu  5. 12. 2012 od 17.00 hod. v Místní knihovně kbely

slovo o autorovi
Miroslav khol se narodil v roce 1962 v praze. vystudoval právnickou fakultu 
university karlovy. autor se zabývá zejména tvorbou fotografií a v neposlední 
řadě v období přibližně patnácti let i vytvářením koláží. autor v období let 2002-
4 vystavoval každým rokem své fotografie na zámku v ratajích nad sázavou, dále 
v roce 2005 vystavoval soubor fotografií a koláží ve vídeňské galerii atelier a a 
v lednu letošního roku společně se svým otcem Miroslavem kholem uspořádal 
v galerii Úřadu městské části praha 9 výstavu s názvem otec a syn. při této 
příležitosti byly divákům zveřejněny koláže z posledních dvou let. 
Momentálně autora při tvorbě koláží nejvíce přitahuje vytváření barevných abstraktních tvarů vystřihováním nahodilých 
fotografií mnohdy doplňované plochou vodových barev. výhodou či nevýhodou těchto nereálných informelních tvarů, 
je že při pohledu na ně si každý z diváků může udělat svou vlastní představu, která se může vlivem různých okolností 
i měnit. dalším zdrojem inspirace jsou pohledy na prahu nebo obrazy starého, moderního či nového umění, jejichž 
mnohdy notoricky známé postavy se autor snaží stavit do někdy absurdního či nereálného kontrastu s věcmi nebo 
prostředím současného světa. přáním autora je,  aby divák při shlédnutí jeho prací alespoň trochu zapomenul na své 
běžné starosti a odcházel z výstavy s lepší náladou než na ní přicházel. 
nakolik se představa autora v jeho kolážích povedla a zda se s ní alespoň částečně návštěvník dokáže ztotožnit je už 
pak na každém, kdo (ať už cíleně nebo náhodně) zavítá na jeho výstavu uspořádanou v prosinci 2012 v knihovně Úřadu 
městské části praha 19. autor každého k návštěvě na tuto výstavu srdečně zve.

Místní knihovna Kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – Iveta Novotná

e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz
on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz

Provozní doba: 
Po, St   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.

Čt, Pá  9.00-11.45 hod.  

•  zajímavou fotografickou výstavu zahájí vernisáž uskutečněná 
ve středu 24. 10. 2012 od 17.00 hodin v Místní knihovně kbely. 
budou zde představeny makrofotografie amatérské fotografky 
pavly vrbové – „hmyz a rostliny“ 
autorka se fotografování soustavně věnuje od roku 2004. je členkou prvního českého klubu fotografů amatérů 
nekázanka a členkou svazu českých fotografů.

•  kbelská knihovna pro své čtenáře nově připravuje komorně laděné 
literární pásmo pod názvem: - „Čajování o šesté…“, 
ve kterém se budeme setkávat se zajímavými hosty kulturního a literárního světa. první pořad z tohoto cyklu se 
uskuteční v předvánočním adventním čase, a to ve středu 12. 12. 2012 od 18.00 hodin  v knihovně. přivítáme všem 
známou herečku a moderátorku ester janeČkovou,  naši kbelskou osobnost, která 
bude vzpomínat nejen na literární hrdiny svého života, uvede několik zajímavých 
knižních tipů, ale v předvánočním duchu nás nechá nehlédnout i do rodinných 
vánočních příprav a dodržování lidových tradic. určitě nás svým vyprávěním potěší a my 
se již nyní těšíme na vaši hojnou účast. 



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 předplatí 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 velikosti 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,

KICKBOX KLUB KOSAGYM

PRVNÍ TRÉNINK ZDARMA

WWW.KOSAGYM.CZ

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

KICKBOX
A JIU-JITSU

PRO  DOSPELÉ
I PRO DETI

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

kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. 
Tel: 606 527 091, arborista@centrum.cz

kácENÍ A ŘEz rizikOVÝch sTrOMŮ

- ČišTĚNÍ kOMÍNŮ
- rEVizE kOMÍNŮ
- OprAVy
kONTAkT: Martin Němec 775 132 921

kOMiNicTVÍ NĚMEc

Čekají Vaše dítě 
přijímací zkoušky?

matematika
český jazyk 
studijní předpoklady 

individuální příprava na přijímací zkoušky 
na 8, 6 a 4-letá gymnázia 

kontakt:     aneri.matouskova@seznam.cz
 +420 606 104 818, www.aneri12.cz
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vyzvednu,vyžehlím a dovezu zpět rychle a levně.
kontakt tel.776 738 587
Olha.bentsa@seznam.cz

ŽEhLENÍ NA zAkázkU

Vyměním  obecní byt 2+1 v Letňanech za obecní 1+1 ve 
kbelích. Volejte, prosím, tel. 728 043 622.

Vyměním  obecní byt 2+1

prodám byt ve kbelích 3+1,65m předělaný na 4kk, velký 
sklep,balkón. Žacléřská ul.pěkné a klidné místo.
kontakt +420603429224

prodám byt ve kbelích 3+1
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  VELKÁ PODZIMNÍ 
       SOUTĚŽ !!! 
  zodpovězte zdarma několik 
otázek na našich www a budete
  zařazeni do slosování o grill
  Weber a další hodnotné ceny
  

Toužimská 43, P9-Kbely
E-mail : info@escape.cz
 283 872 213
Otevřeno Po-Pá 9-17.30www.ESCAPE.cz

PRODEJNA- SERVIS -SPRÁVA SÍTÍ
VÝPOČETNÍ TECHNIKA

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE 
Antivirového řešení ESET
Prodej, prodloužení se slevou
Odvirování a testy bezpečnosti

Počítače, kancelářská technika, elektronika, spotřebák
kamerové, pokladní a docházkové syst., tvorba eshopů
informační systémy, webdesign, veškeré příslušenství
připojení k internetu, opravy dílenské i u zákazníka

NÁKUP NA
SPLÁTKY

4.788,-     vč DPH

Pro obyvatele mč KBELY 
a přílehlých městských částí
VIP karta s řadou výhod a
slev. např :
                     služby - 30%
                     doprava zdarma

        AKCE !!!
     repasovaný.NOTEBOOK
Intel C2D/1,2Ghz,60GB HDD,
  2GB ram, LCD 12”, Win XP
  s e zárukou, více možností



kAŽdÝ prVNÍ páTEk V MĚsÍci
V kNihOVNĚ MČ prAhA 19

Letopisecká setkání 
v knihovně 

aneb kbeLské  vzpomínání
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