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Ordinace všeobecného 
praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Petr Bouzek

Lékaři:
MUDr. Petr Bouzek
MUDr. Yvonne Kolanová

Zdravotní sestry:
Marie Ševečková
Zdeňka Rybínová 

Telefonní spojení: 
283 881 463, 736 261 177
e-mail: mujdoktor@centrum.cz
osobní telefon MUDr. Bouzka: 602 623 265

Ordinační hodiny
Po 8:00 - 13:00 
Út 8:00 - 13:00
St 8:00 - 13:00
Čt 8:00 - 13:00
Pá 8:00 - 18:00

Ordinační doba od 8:00 do 8:30 je určena pro odběry a injekce.
Ordinační doba od 8:30 do 9:30 je určena pro akutní případy a neobjednané pacienty.
Ordinační doba od 9:30 do konce ordinačních hodin je určena pro objednané pacienty

V úterý mohou přicházet neobjednaní pacienti po celou ordinační dobu.
Objednávání pacientů je telefonickou cestou na číslech ordinace.

V případě potřeby se lze domluvit i na vyšetření mimo ordinační dobu přímo s MUDr. Bouzkem.

Ordinace: Praha 9 - Kbely, Bakovská 4

Registrujeme nové pacienty. 
Pacient nebude obtěžován nadbytečnou administrativou.

smuteční oznámení
Dovolujeme si Vám oznámit, že v úterý 6. srpna v ranních hodinách zemřel náš kolega 
Vladimír Olmr st.. Funkci člena Zastupitelstva MČ Praha 19 vykonával již od roku 1990 včetně 
dalších funkcí, a to vždy svědomitě, zodpovědně, poctivě a s vysokým morálním kreditem. 
Jeho optimismus, pracovitost a víra ve vše dobré nám bude chybět. Na poslední cestě jsme 
se spolu s jeho rodinou rozloučili 14. srpna. Čest jeho památce, upřímnou soustrast rodině a 
děkujeme, že jsi tu s námi byl!

jménem Úřadu a Mč Praha 19
Pavel Žďárský 

starosta
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Rada vybrala na základě studie řešení obratiště konečné 
linky autobusu č. 185 u kbelského hřbitova a postoupí je k 
projednání dotčeným orgánům. 
Související problematika - zřízení midilinky a posílení 
vlakových spojů linky S31 - byla podpořena dopisem 
starostů přímo panu primátorovi. Dosud bez odezvy. 
Budeme dál urgovat.
Rada projednala varianty řešení stavby srubu v Centrálním 
parku a s ohledem na technické řešení napojení na šítě, 
bylo zvoleno umístění ve východní části pod tratí při 
vyúštění do ulice Martinická. Nyní je zpracováván projekt, 
tak abychom mohli hrubou stavbu realizovat ještě do 
konce roku. Dobré vlastnosti dřevostavby totiž podpoří tzv. 
vymrznutí přes zimu.
Přestože  není zatím s finančních důvodů reálná výstavba 
nové knihovny, běží projednávání dokumentace s 
dotčenými orgnány ke stavebnímu povolení a městská 
část opětovně požádala hl. m. Prahu o zařazení žádosti o 
tuto investici do harmonogramu požadavků na kapitálové 
výdaje HMP na příští období.
Byla provedena rekontrukce rozvaděče MaR, elektro a 
čerpadla na výměníkové stanici Jilemnická.
Rada s konečnou platností zamítla možnost výstavby 
kompostárny v blízkosti naší lokality a současně si vyžádala 
podporu sousední MČ Vinoř, která se následně také 
připojila k negativnímu stanovisku.
Rada připravila k projednání Zastupitelstvu grantové 
řízení v oblasti poskytovatelů sociálních služeb. Červnové 
zasedání Zastupitelstva na základě těchto podkladů 
schválilo rozdělení 87 tis. Kč pro Farní Charitu Neratovice a 
5 tis. pro o.s. Jahoda, středisko pro mládež.
Na základě zadání ze strany Hl. m. Prahy ohledně tzv. 
Metropolitního plánu, Rada oslovila své poradní orgány 
- Komise a vyzvala je ke zpracování připomínek k zadání 
Metropolitního plánu. V této souvislosti inicioval náš pan 
starosta setkání zástupců městských částí - starostů MČ 
Praha 9, 18, 19, Vinoře s tím, že některé složky územního 
plánu jsou svou problematikou propojené celou naší 
lokalitou a je potřebné  postupovat či podporovat se v 
tomto společně. Jedná se zejména o řešení problematiky 
dopravy, cyklostezek, nákladní dopravy, parkování či 
řešení infrastruktury, kde nás zejména trápí nedostatek 

školských zařízení v návaznosti na novou bytovou výstavbu. 
Bylo zpracováno několik tezí a v průběhu září budou 
projednávány na úrovni magistrátu.
Rada provedla poptávku se zástupci bytových domů 
a vyjádřila nabídku ke spuštění záměru prodeje 
bytových domů. Po vyjádření kladného stanoviska, byl 
Zastupitelstvem záměr prodeje bytových domů č.p. 634-
635 v ulici Rožďalovická. Dalším schváleným záměrem 
prodeje byl prodej budovy č.p. 400 Slovačíkova, a to 
současnému nájemci VOŠ Palestra. Vytvořenými zdroji 
z těchto prodejů hodlá městská část sanovat rozběhnutí 
výstavby nové budovy základní školy. 
Pan starosta opětovně navštívil zástupce vedení hl. 
m. Prahy, a to nového primátora a dále pak prvního 
náměstka primátora pana Vávru s naléhavou žádostí a 
se shromážděnými podklady k nutnému řešení kapacit 
naší základní školy. Zároveň je informoval, jaké veškeré 
kroky činíme, abychom co nejdříve mohli spustit realizaci. 
Byla nám ústně přislíbema pomoc. V této souvislosti 
předpokládáme, že na zářijovém zasedání zastupitelstva 
budeme moci předvést veřejnosti návrh realizace nové 
budovy základní školy.
Rada se seznámila se závěry veřejnosprávní kontroly, 
která proběhla v našich dvou školských příspěvkových 
organizacích, kde byly doporučeny pouze drobné úpravy 
směrnic, jinak žádná nápravná opatření nebyla potřeba 
ukládat.
Rada schválila pronájem nebytových prostor o. s. Cestička, 
která bude v těchto prostorách realizovat předškolní 
výchovu a do budoucna hodlá uskutečnit i tzv. individální 
školní výuku.
Po prezentaci svého záměru společnosti Golf Vinoř, 
Rada rozhodla o veřejném projednání záměru výstavby 
golfového hřiště na pomezí Kbel a Vinoře na zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 19, tak aby se veřejnost mohla s 
tímto seznámit a vyjádřit.
Rada schválila zakázku na dovybavení konvektomatu a 
plynové stoličky včetně potřebných instalací s ohledem na 
rozšíření kapacity Mateřské školky v ulici Albrechtická.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

ZPRáVY Z RaDY Mč PRaha 19
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ZŠ aLBREChtiCKá

Závěr školního roku 2012/2013 přinesl kromě 
přípravy organizace na další školní rok, který je 
charakterizován opětovným nárůstem prvňáčků, 
také završení kariéry a působení na zdejší škole 
paní ředitelky Mgr. Jany Kocmanové a předání 
otěží do rukou vítěze konkurzního řízení na pozici 
nového ředitele školy panu Mgr. Tomáši Huškovi. 
Červnové rozloučení s paní ředitelkou bylo velmi 
emotivní a široká škála hostů potvrzovala, co to 
znamená prožít 39 let na kbelské škole a stvrdit 
tak, že to úspěšná kariéra byla. Ještě jednou 
děkujeme! Poděkování patří také bývalé její 
zástupkyni Mgr. Aleně Benešové, která odešla do 
důchodu ke stejnému termínu.
V měsíci červenci pak postupně přebíral agendu 
nový pan ředitel a od srpna zde působí i nová 
zástupkyně Mgr. Hana Havelová. O prázdninách došlo 
na řešení kapacit nejen z hlediska kam umístit žáky, ale 
také na školní jídelnu. Muselo dojít k posílení zařízení v 
oblasti mytí nádobí a do budoucna musíme počítat i s 
možnou reorganizací výdeje jídel. Během prázdnin také 
došlo na schůzky ohledně řešení výstavby nové budovy 
školy. Po interpelaci na Zastupitelstvu Hl. města Prahy 
naším panem starostou, kdy jsme následně navštívili 
jak Výbor pro vzdělání ZHMP, pana primátora, prvního 
náměstka primátora s požadavkem na zafinancování 
potřebných školských kapacit, sice nemáme žádný 
hmatatelný příslib dotace, avšak z požadavku 
neustoupíme a nyní dostává projekt nové školy již 
své pevné obrysy. Předpokládáme, že na zářijovém 
zasedání Zastupitelstva MČ představíme projekt nové 
budovy základní školy veřejnosti. 
V závěru srpna jsme s panem ředitelem ve spolupráci 
s předsedou Komise školství Janem Hazlbauerem 
projednali dokument, který se nazývá „Budoucí 
směřování ZŠ Albrechtická“ a jsou v něm deklarovány 
požadavky či představy, které chceme, aby byly v naší 
škole naplňovány a vycházely z našich požadavků na 
uchazeče v konkurzním řízení.
Své představy pan ředitel měl příležitost uvést na 
veřejném zasedání Komise školství v červnu, kde 
se veřejnosti prvně představil, přesto si myslím, že 
jednak všichni neměli tu příležitost a rozhodně i 
ostatní Kbeláci, i když nemají děti školou povinné,                                                                                                                                         
uvítají následné představení pana ředitele v tomto čísle 
Kbeláku.

Prosím, pane řediteli, představte se nám:

Začnu tím, co mě v pedagogické oblasti do jisté míry 

zformovalo a ovlivnilo. 
První kontakt se školou a školstvím, který mne profesně 
ovlivnil, jsem měl coby žák. Musím říci, že to pro mne 
byla poměrně strastiplná zkušenost. Ani ne tak kvůli 
mým výsledkům, učení mi šlo relativně lehce, ale spíše 
kvůli systému, přístupům učitelů, metodám a praktikám 
používaným nejen při vzdělávání, ale především při 
výchově a řešení problémů. To neznamená, že jsem 
nepotkal učitele, na které bych rád nevzpomínal a 
nevážil si jich. 
Období plnění povinné školní docházky mi mimo jiné 
dalo empatii k žákům - tehdy paušálně označovaným 
jako zlobiví, nezvladatelní a mnoha dalšími 
nelichotivými výrazy. Dnešní terminologií byli mnozí 
z nich nepochybně dys-, hyper-, sociálně či jinak 
znevýhodnění. Rád jsem s nimi kamarádil, už jen proto, 
že s nimi byla větší zábava. Kamarádství s nimi mi do 
života mnohé dalo a to nejen do toho profesního. 
Myslím si, že pro učitele je velmi důležité vnímat a 
pochopit, proč kdo co negativního dělá a proč se tak 
chová, je to totiž základní klíč k nápravě. Možná to byla 
i podvědomá motivace pro studium pedagogiky. Zkusit 
se na věc podívat z té druhé strany, když to z pohledu z 
lavice nebylo nic moc.
Po gymnáziu následovalo studium na Pedagogické 
fakultě UK a civilní služba. Ne že bych měl 
nepřekonatelný odpor k armádě, ale v té době jsem 
sportoval a být zavřený v kasárnách jsem považoval za 
překážku a ztrátu času. Dělal jsem pomocníka školníka. 
Další důležitá zkušenost pro ředitele: vědět, jaká je 
práce správních zaměstnanců, jaké řeší problémy, než 
o nich rozhodovat od stolu bez znalosti, nebo alespoň 
rámcové představy o jejich práci.
Všechny další zkušenosti, kromě těch teoretických, které 
mi dala fakulta, jsem nabýval praxí na pozici učitele na 

druhém stupni a následně jako zástupce ředitele. Na 
těchto pozicích jsem zjistil, že nejen na straně lavice, 
ale i na té druhé není situace úplně růžová a člověk 
se potýká s mnoha problémy. Mnohé věci, které jsem 
předtím sledoval z lavice, se z katedry jevily úplně jinak. 
Z toho pro mne plyne další obecná zkušenost, že je 
důležité dívat se na věci z více pohledů, protože máloco 
je černobílé. Na vedoucí pozici ve Výzkumném ústavu 
pedagogickém jsem měl možnost nahlédnout velmi 
zblízka na strategie, koncepce, postupy, přístupy a 
řešení na národní úrovni. Považuji to za velmi důležitou 
zkušenost, vidět proč a jak se co ve školství děje, co 
jaký má důvod, původ, motiv, smysl anebo na základě 
poznání dojít k závěru, že to či ono je nesmysl. 
Nabyté zkušenosti bych rád uplatnil na pozici ředitele. 
Na konkurz do Kbel jsem se přihlásil proto, že jsem 
byl ztotožněn s požadavky, očekáváním a vizemi, 
které v rámci konkurzu byly zřizovatelem a dalšími 
zaangažovanými deklarovány. Uvedu alespoň hlavní 
z nich:

• Škola otevřená rodičům a veřejnosti, škola 
komunitní

• Škola pro každého žáka, zohledňující 
individuální potřeby a možnosti

• Uplatňování efektivních forem a metod výuky
• Kvalitní pedagogický sbor
• Spokojený a spolupracující žák, rodič, učitel

To jsou jen hesla, kterým je třeba dát obsah. Nejde o 
to, co je kde napsáno, ale co se reálně děje. Nejsem 
příznivcem rychlých, převratných změn. Pokud tedy 
někdo očekává, že od září bude mnoho věcí jinak, nových, 
tak má zatím jistotu jedinou: bude nový ředitel. Vždy se 
snažím nejprve seznámit s tím, jak věci, procesy fungují 
nebo nefungují, proč se co a jak dělá, proč se naopak 
něco nedělá a teprve na základě toho přistupovat ke 
změnám. Rychlé a razantní změny jsou vhodné tam, 
kde je třeba vše od základu dělat úplně jinak. To není 
případ ZŠ Albrechtická, kde je na co navázat, v čem 
pokračovat a na čem stavět. Předpokládám, že styl 
řízení, představy, vize moje a bývalé paní ředitelky 
jsou v mnoha ohledech rozdílné, už proto, že kromě 

jednovaječných dvojčat nejsou dva totožní lidé.  Navíc 
školství se neustále vyvíjí. Změny jsou tedy přirozené 
a dít se určitě budou. Jen chci předejít tomu, aby z 
důvodu neznalosti reality, rychlého naplnění očekávání, 
nebo svých osobních ambicí byly destruktivní.
Cením si toho, že jsem převzal školu bez výrazných 
problémů, školu, která má dobré výsledky a tedy určitě 
mnoho kvalitních pedagogů. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat paní ředitelce Kocmanové, která byla při 
předávání školy velmi vstřícná, čímž mi na začátku 
mého působení velmi pomohla.
Problémem, se kterým se škola potýká, je především její 
kapacita. Jsem rád, že od počátku jsem do řešení tohoto 
problému přímo zaangažován. Je velmi pozitivní, že 
tento problém zřizovatel vnímá a ještě důležitější je, že 
koná. Pro tento rok byla navýšena kapacita školní jídelny, 
vyřešen provoz a technické vybavení tak, aby byl nárůst 
strávníků zvládnut a zůstal zachován výběr dvou jídel. 
V současnou chvíli vzniká studie přístavby školy, ke které 
je přistupováno ne z hlediska krátkodobého, rychlého, 
tedy provizorního řešení, ale řešení dlouhodobého a 
komplexního. To samozřejmě bude nějakou chvíli trvat. 
Do té doby škola již dělá a ještě jistě bude muset udělat 
mnoho dočasných opatření. Takovým opatřením pro 
tento rok je např. umístění dvou prvních tříd do budovy 
školní družiny. U všech takových opatření však bude 
hlavním kritériem, aby nebyla snížena kvalita výuky. 
To se neobejde bez vstřícnosti nejen zaměstnanců 
školy. Chtěl bych tedy všechny, nejen rodiče požádat 
o pochopení, shovívavost, podporu a vědomí, že na 
straně školy a zřizovatele děláme všichni vše pro to, 
abychom toto nelehké období co nejlépe zvládli.
Závěrem bych chtěl nám všem popřát zdárné zahájení 
nového školního roku a nabídnout otevřené dveře 
ředitelny těm, kdo chtějí škole s čímkoliv pomoci, nebo 
mají chuť s ní spolupracovat.

Tomáš Hušek
ředitel ZŠ Albrechtická

Děkuji Vám za prezentaci, přeji Vám hodně úspěchů 
a těším se na spolupráci

Ivana Šestáková
zást. starosty

Co se dělo o prázdninách v naší základní škole a co nového přinese 
další školní rok

Městská část Praha 19 
otevírá ve školním roce 2013/2014 
hudební zájmové kurzy 

v učebnách LD Kbely, Toužimská 244
- výuka hry na zobc.flétnu (Kč 1.000,-/pololetí)   
- výuka hry na klavír (Kč 1.200,-/pololetí)
- výuka hry na kytaru (Kč 1.000,-/pololetí)

Informace o pořádání kurzů mohou případní zájemci 
získat v úseku školství a kultury ÚMČ Praha 19 u pí. 
Ulrichové (tel.284 080 850, 775 590 386), nebo přímo u 

lektorů.  
- p. Vojtěch Tupý (tel.: 723 740 354) – kytara 
- pí. Marie Novotná (tel. 286 881 474) – klavír 
- pí. Marta Pazderová (tel. 731 491 289) – klavír 
- pí. Monika Ulrichová (tel. 777 820 667, 775 590 
386)
 – klavír, zobc. flétna soprán, po dohodě i alt                                                          

Konkrétní rozvrh hodin je třeba dojednat přímo s 
lektory. Přihlášky včetně složenek či pokynů k dalším 
způsobům placení školného jsou k dispozici přímo u 
lektorů. Kurzy budou zahájeny již první týden v září. 
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Upozorňujeme občany, že platnost dokladu „ Označení 
vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce 
pohybově postiženou “ skončila k 31.12. 2012 a na nutnost 
jej vyměnit za nový doklad „Parkovací průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ 
Výměnu vyřídíte na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
ÚMČ Praha 19.    
K novému parkovacímu průkazu je nutné doložit:  průkazové 
foto o rozměrech 35x45 mm, vystihující aktuální podobu 
žadatele,  platný  OP, platný průkaz ZTP, ZTP/P. Neplatné 
zvláštní označení vozidla je třeba vrátit našemu odboru.  

V kompetenci  našeho odboru nadále zůstává:

- rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky 
důchodového zabezpečení v případě, že oprávněný 
nemůže   ze závažných zdravotních důvodů přejímat 
výplatu dávek důchodového zabezpečení. 

- funkce kurátora pro dospělé občany  - občanům 
společensky nepříspusobivým, občanům propuštěným 
z výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby, poskytuje 
poradenskou činnost při řešení sociálních a rodinných 
problémů.
    
Pí. Uchytilová tel. 286 01 01 45 

-   funkce  veřejného opatrovníka - plně zastupuje osoby 
částečně, nebo zcela zbavené způsobilosti k právním  
úkonům
 
    Mgr. Alijevová tel. 286 01 01 46

 
- agenda péče o dítě -  poskytuje zejména sociálně 
právní poradenství a pomoc dětem a rodičům při řešení 
rodinných problémů v akutních situacích a to zejména 
při řešení výchovných problémů, poruch chování, šikany, 
zneužívání návykových látek a trestné činnosti nezletilých 
dětí, zprostředkovává odbornou pomoc, v odůvodněných 
případech zajišťuje neodkladnou péči o dítě. Zajišťuje 
funkci kolizního opatrovníka  nezletilých dětí. 
    Vykonává agendu náhradní rodinné péče v plném 
rozsahu.

    Mgr. Alijevová tel. 286 01 01 46, Bc. Veselá tel. 286 01 
01 54
    
-  spolupráce s Klubem seniorů  - zajišťuje volnočasové 
aktivity seniorů. 
 
 spolupráce s Farní Charitou Neratovice – spolupracuje 
s Farní Charitou Neratovice při žádostech o
zprostředkování sociálních služeb klientům a při 
projednávání případných stížností na poskytované služby.  
 
V případě potřeby se můžete obrátit na náš Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, Železnobrodská 764, Praha 
9- Kbely a to buď přímo na vedoucí odboru na tel. 286 01 
01 40 , nebo na příslušné pracovnice. 
Informace naleznete také  na  www.praha19.cz.
 

    Kučerová Jaroslava
    Vedoucí OSVZ

ODBOR sOCiáLNÍCh VěCÍ a ZDRaVOtNiCtVÍ

KBELsKÉ CYKLOstEZKY

VELKOOBJEMOVÉ KONtEJNERY  
2013
kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odve-
zeny nejpozději v 18 hodin 
     
     ZáŘÍ
  9.9. Bakovská
16.9. huntířovská x Mladoboleslavská
23.9.     semilská x Zamašská
30.9. hůlkova
     ŘÍJEN
  7.10. sychrovská x svijanská
14.10.   Žacléřská x Veselá
21.10. Nymburská x semčická
    ListOPaD
4.11.     Libichovská x Miletínská
11.11.   Krnská x slovačíkova
18.11. Katusická x Letců
    
Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které 
bydlí na území naší městské části Praha 19 - Kbely. Pod-
nikatelé mají povinnost ze zákona č. 185/2001 Sb. zajistit 
si odvoz svého odpadu na vlastní náklady. 

DO VOK NEPatŘÍ – NEBEZPEčNý ODPaD, ELEKtROOD-
PaD, BiOODPaD, sLOŽKY tŘÍDěNÉhO ODPaDU (papír, 
sklo, plasty, nápojové kontejnery)
Elektroodpad
kompletní tV, PC, pračky apod. můžete zdarma ode-
vzdat každé první pondělí v měsíci na dvoře Úřadu Mč 
Praha 19, semilská 43/1, Praha 9 – Kbely
 OD 15.00 – 16.00 hodin
2. září 2013     4. listo-
padu 2013
7. října 2013     2. pro-
since 2013 
Drobné elektrospotřebiče 
např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné 
počítačové vybavení můžete odložit do E- Boxu umístě-
ného ve vestibulu hl. budovy ÚMč Praha 19
Dále pak v rámci pilotního projektu do červených kon-
tejnerů umístěných u tříděného odpadu v ulici  svijan-
ská x semilská, Pod Nouzovem, Martinická  990/9  
Zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky, zdroje 
s LED diodami
můžete odevzdat do speciální nádoby také umístěné ve 
vestibulu hl. budovy ÚMč Praha 19
Přenosné baterie a monočlánky 
(ne autobaterie – ty podléhají zpětnému odběru u pro-
dejců)
je možné odložit do červených sběrných nádob, které 
naleznete v budovách  ÚMč Praha 19  
- v přízemí detašovaného pracoviště Železnobrodská 

825,  
- v přízemí hl. budovy úřadu semilská 43/1
Bližší informace podá odbor životního prostředí, do-
pravy a místního hospodářství ÚMč Praha 19  – tel.: 
286 850 184  Bc. B. Pokorná

Sběrné dvory na území Prahy
Odpady vznikající v domácnosti či při práci na zahradě 
vyjma směsného odpadu mohou občané bezplatně od-
kládat v určeném množství do sběrných dvorů, které pro 
tento účel zřídilo Hlavní město Praha. 
Zdarma mohou sběrné dvory využívat všichni občané s 
trvalým pobytem na území hlavního města, a to takto: 
Sběrné dvory hl. města Prahy mohou vyu-
žít zdarma všichni občané s trvalým pobytem 
v hlavním městě. 
Za úhradu mohou sběrné dvory využívat podnikatelé, fir-
my a osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území 
hlavního města. Tato úhrada kryje náklady na další využi-
tí nebo odstranění odpadu. 
Ceník sběrných dvorů je k nahlédnutí na jednotlivých 
sběrných dvorech.

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

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

Sběrný dvůr hl. m. Prahy  
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje, tel.: 272 700 952 , 777 
301 201 
provozovatel: VS-EKOPRAG s.r.o. 
provozní doba: 
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.) 
so 8.30 - 15 hod.

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

Městská část Praha 19 se neustále snaží zlepšovat pohyb cyklistů budováním 
cyklostezek a cyklotras na svém území a propojením se sousedními městskými 
částmi. Cyklotrasu kolem kbelského letiště průběžně sekáme a v minulých 
dnech proběhl úklid cyklostezky Mladoboleslavská podél kasáren spočívající 
v odstranění plevelů, vyfoukání povrchu a ořezání větví nad cyklostezkou. 
Občas se stává, že na společné cyklostezce si navzájem nevyhoví cyklista 
a chodec. Proto jsme přistoupili k umístění informačních značek, které 
nenásilnou formou nabádají chodce a cyklisty k vzájemné ohleduplnosti. 
Tyto značky jsou umístěné také na cyklotrase podél kbelského letiště, kde 
k cyklistům a chodcům je nutné přiřadit i pejskaře, kteří  tento prostor 
velmi využívají a občas i zde dochází k vzájemným verbálním střetům. 
Chceme tímto apelovat na všechny uživatele cyklostezek a cyklotras, aby 
se vzájemně respektovali a dbali na bezpečnost nejen svojí, ale i ostatních 
uživatelů, aby každý, kdo se na těchto cestách pohybuje mohl bezpečně 
provozovat své pohybové aktivity.

 
Vladimír Bílek,OŽPD
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HRADNÍ DUO

NCa připravuje KLUB FiNaNčNÍ GRaMOtNOsti

V dnešním světě se potřebujeme učit o penězích a potřebujeme to učit i své děti. Jak vzít 
svou finanční budoucnost do vlastních rukou? 
Hraním hry CASHFLOW se každý starší 10 let se zdravým selským rozumem může seznámit se základními 
pravidly finanční gramotnosti:

•	 neformálně – mimo běžné školní vyučování,

•	 zábavně, bezpečně a přirozeně – formou hry,

•	 na základě svého zájmu – při hře najde odpovědi na své 
otázky,

•	 rychle – za 2-3 hodiny měsíčně,

•	 transformačně – začne vidět každodenní příležitosti, které mu 
doteď unikaly,

•	 prakticky – naučená pravidla platí i v reálném životě,

•	 komplexně – nakládání s osobními financemi, investování do 
cenných papírů nemovitostí i firem i porozumění ekonomice.

Ing. Irena Šlajerová, Ph.D.

LEtNÍ sEMiNáŘE V NCa 
Dne 27.06.2013 od 17:00 proběhl v Nízkoprahovém centru aktivit MČ Praha 19 další seminář s preventivním obsahem, 
kdy tentokrát přijal pozvání do kbelského NCA lektor Jan Jílek, který je znám široké veřejnosti například z pořadu České 
televize „Ze závislosti do nezávislosti“. Tentokrát byl jeho seminář pro rodinné příslušníky a partnery osob, závislých 
na alkoholu, dalších návykových látkách a hře, doplněn i o audiovizuální projekci a odborný právní komentář advokáta 
Kryštofa Janka. V režii Kulturního a rodinného centra proběhl také workshop lektora Koubleho „Podnikání na/po 
mateřské“, a preventivní semináře NCA pokračovali skupinovou diskusí lektora Dbalého s názvem „Jak zbytečně nepřijít 
o řidičský průkaz“.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 
ROZJÍŽDÍME NOVÉ KLUBY 

Nové kurzy od 01.10.2013

tvořivá dílnička - čtvrtek od 18:00 
Klub finanční gramotnosti - termíny setkání vyplynou z dohody 
členů nově vzniklého klubu
Klub malé kopané - pondělí a čtvrtek od 19:00
Klub přátel filmu - první pondělí v měsíci od 18:30
střelecký klub a paintball - středa od 19:00 
a v rámci předem vyhlášených akcí

Zájemci o nové kurzy se mohou již dnes registrovat na e-mailu Martin.
Hrubcik@kbely.mepnet.cz

www.coolkbely.cz

NÍZKOPRahOVÉ CENtRUM aKtiVit Mč PRaha  19

mailto:Martin.Hrubcik@kbely.mepnet.cz
mailto:Martin.Hrubcik@kbely.mepnet.cz
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Pro první pololetí nadcházejícího školního roku 2013/2014 jsme pro Vás připravili spoustu zajímavých kroužků, kurzů a 
dalších aktivit jak pro dětí, tak pro dospěláky. Zápisy budou probíhat do 8.9.2013. 
V případě zájmu prosím pošlete e-mail na kurzy@krc-cobydup.cz do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu, 
jméno a příjmení dítěte / rezervované osoby. 

Přípravka do školky Ježkův klubík:
Út 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez doprovodu rodičů)
čt 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez doprovodu rodičů)
Pá 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez doprovodu rodičů)

Rodiče s dětmi:
Po  9:00–9:45 hudebka-YaMaha ROB (4 – 10 měsíců)
Po  10:00–10:45 hudebka-YaMaha KKK i (1,5 roku – 2,5 roku)
Po 11:00–11:45 hudebka-YaMaha KKK ii (2,5 – 3,5 roku)
Út 14:30–15:15 Mimi klub (4 měsíce – začátek lezení)
St   9:30–11:30 Cvičení batolat + BatOLE klub (začátek lezení - 1,5 roku)
čt   9:00–9:45 Cvičení děti iii. (1,5 – 2,5 roku a rodiče ), sOKOL Kbely
čt 10:00–10:45 Cvičení děti i.(1,5 – 2,5 roku a rodiče), sOKOL Kbely
čt 10:55–11:40 Cvičení děti ii.(2,5 – 4 roky a rodiče), sOKOL Kbely
čt 17:00–18:00 Šikulka – tvoříme s maminkou (2  - 4 roky)
čt 14:30–15:15 hudebka YaMaha KKK (18 měs. – 2,5 roky)
čt 15:45–16:30 hudebka-YaMaha KKK iii. (2,5.– 4 roky)

Děti (bez doprovodu rodičů):
Po 15:15–16:00 Bubnování na drumbenech–předšk. děti (3–6 let)
Po 16:30–17:30 
střídavě 1x za 14 dní 

KOUZELNá KERaMiKa / VýtVaRKa pro předškolní děti (3 - 6 let)

Út 15:15–16:00 Pohádková angličtina – začátečníci (4 - 6 let)
Út 16:15–17:00 Pohádková angličtina – pokročilí (4 - 6 let)
Út 17: 15–18:00 Jóga pro děti  (4 - 6 let)
St 16:30–17:30 Dramaticko-hudební kroužek (3 – 6 let)

Děti (bez doprovodu rodičů) – NOVÉ KURZY:
Po 15:30–16:30 Dětský atletický klub CoByDup (3-6 let), sOKOL Kbely
čt 15:00–16:00 anglické pohybovky – sportovní aktivity vedené v aJ, (4-7 let), sOKOL Kbely

Dospělí (bez dětí):
Út 18:15–19:15 Gravid jóga  s Radhou třešňákovou 
Út 19:30–21:00 Jóga pro ženy s Radhou třešňákovou 
St 13:30–16:30 Respektovat a být respektován – blok kurzů
čt 19:00–20:30 angličtina pro středně pokročilé, Mgr. Mecová 

Dále bychom Vás rádi pozvali na podzimní akce pro veřejnost:
* Podzimní bazar dětského oblečení v sobotu 21. 9. 2013, tentokrát v sále Lidového Domu ve Kbelích,
* Drakiáda v pátek 4.10.2013 - zábavné odpoledne s pouštěním draků bude probíhat v Letňanském lesoparku, pro děti 
budou připraveny různé soutěže a úkoly.

Podrobné informace o připravovaných akcích a kurzech a podmínkách zápisů naleznete na našich webových stránkách 
www.krc-cobydup.cz.

Těšíme se na Vás v novém školním roce 2013/2014!
Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

Projekt „Co dělat, když …? 2013“ se po prázdninách blíží do svého finále. 
Proto jsme pro Vás připravili několik novinek, abyste z něj mohli získat 
ještě více pro svůj každodenní život. Na září a říjen chystáme nejen nové 
lektory, ale i nové pojetí seminářů Vašich „starých známých“. 

NOViNKY V PROJEKtU KRC COBYDUP „CO DěLat, KDYŽ …? 2013“

Budete se vracet do práce?

Hledáte si nové místo nebo si jen chcete osvěžit 
paměť? V září navštíví KRC CoByDup externí lektorka, 
personalistka Eva Růtová. Někteří se s ní již mohli 
setkat v červenci, kdy vedla workshop na téma, jak co 
nejlépe napsat svůj profesní životopis. Nyní tematicky 
naváže a poradí Vám, jak se připravit, abyste uspěli u 
pracovního pohovoru. 

Pokud je vaším snem raději začít samostatně podnikat, 
zajisté oceníte workshop připravený ve spolupráci 
s KPMG na říjen. Lektor Jiří Kouble, který nám již 
v červnu poradil, jak na úřady při rozjezdu podnikání, 
se tentokrát bude soustředit na samotný podnikatelský 
záměr při semináři „Podnikání na mateřské – jak začít: 
byznys plán“.

Pravidelné poradny v novém

Ani naši stálí lektoři během prázdnin nezaháleli a 
připravili novinky pro rodinnou i finanční poradnu. 
Rodinná poradna otevře školní rok dvěma besedami 
během září na témata, která se v létě sešla z Vašich 
námětů. Nejprve se s Lucií Levitovou zaměříme na 
partnerské vztahy a jejich proměny s příchodem 
dětí. Stali se z nás pouze rodiče nebo naše vztahy 
stále fungují ve více rovinách? Proč už nejsme schopni 
mluvit o tématech, která nás spojovala předtím, než 
přišly děti? A dá se s tím něco dělat nebo je to normální 
vývoj? Druhé zářijové téma se bude týkat sporů a hádek 
dětí mezi dětmi – jak se k nim postavit, zasahovat či ne 
apod.

Pro rodiče dětí do šesti let je na říjen připraven dvoudílný 
půldenní interaktivní seminář „Pojďme si hrát!“ Každý 
rodič se občas dostane do situace, kdy dítě neodbytně 
vyžaduje, aby si s ním hrál. A každému někdy dochází 
nápady či chuť a neví kudy kam. Cílem prvního půldne 
je seznámit rodiče s jejich vlastní kreativitou, o niž se 
mohou při hře opřít, a najít cestu, jak ke hraní přistoupit 
bez pohledu „dospěláka“ tak, aby je to samotné bavilo. 
Navazující druhý běh se zaměří na konkrétní situace, u 
nichž rodiče narážejí a neumějí s nimi pracovat.

Finanční poradna má na podzim připraven dvoudílný 
workshop „Osobní finance v praxi“. Na něm se 
od Ireny Šlajerové dozvíte, jak finančně zvládnout 
potřeby rodiny, jak uspořit, jak nepodlehnout svodům 
finančního trhu, jak si správně vybrat finančního 

poradce a mnoho dalších praktických rad. Také bude 
vypsán termín hraní finanční hry Cashflow, pomocí níž 
každý snadno a hravě pochopí základní principy řízení 
osobních financí.

Pokračování příště

Jak již bylo řečeno výše, projekt 2013 se blíží do 
svého finále. Proto již v září začneme pracovat na jeho 
obsahu pro další rok. Tento projekt budeme již potřetí 
připravovat právě pro Vás, a proto ho chceme sepsat 
tak, aby Vám dával co nejvíce. Máte-li nějaký tip na 
téma, problém či zajímavého lektora nebo lektorku, 
které bychom do projektu mohli zahrnout, budeme 
rádi, když se o něj s námi během září podělíte. Kontaktní 
údaje, ale i konkrétní termíny všech akcí naleznete na 
našich internetových stránkách www.KRC-CoByDup.cz. 

Daniela Chovancová

KROUŽKY a KURZY OtEVÍRaNÉ V KRC COBYDUP

mailto:kurzy@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz/
http://www.KRC-CoByDup.cz
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Kbelští skauti stále v akci aneb co vše jsme zvládli v roce 
2012/2013

Skautský rok 2012/2013 byl pro nás do jisté míry zlomový, 
protože jsme veškeré naše aktivity (a není jich málo) 
přesunuli z nedalekých Satalic do Kbel a je nám tu dobře. K 
oddílu vodáků nyní přibyl i oddíl pěší, a tak posuďte sami, 
že se u nás děti rozhodně nenudí.

Vlastenectví a historie naší země je nedílnou součástí 
našeho celoročního programu. Zde je výčet našich aktivit 
z minulého skautského roku spojených s touto tématikou: 
Zborovská stezka - aneb po stopách našich pradědů 
(vzpomínková akce u pomníku a soutěžní odpoledne 
pro děti) Ztracený pilot - soutěžní odpoledne pro děti. 

Vzpomínka na naše piloty v Británii, XI.ročník Zborovského 
závodu (soutěžní odpoledne pro děti se vzpomínkou na čs 
legionáře), oslavy osvobození, tradiční oslavy osvobození 
v Plzni, vydání pamětního razítka, pamětního listu a CDV k 
90.výročí prvního rozhlasového vysílání, také se účastníme 
vzpomínkové akce k 71. výročí vyhlazení obce Lidice.

Dále pořádáme kurz první pomoci zaměřený na malé 
děti, pomáháme tradiční sbírkou dětem z dětského 
domova v Dolních Počernicích. Nezapomínáme ani na 

předvánoční nadílku(krmení) zvířátek v Satalické oboře, a 
také se účastníme tradice rozdávání Betlémského světla v 
prostorách Městského úřadu Kbely.
S blížícím se jarem připravujeme první skautskou Kuličkiádu 
a na kbelské poště vydáváme např. pamětní razítko k 10. 
výročí vzniku naší organizace, při další příležitosti stavíme 
ukázkový skautský tábor a zároveň nezapomínáme na 
úklid centrálního parku, na který se s chutí vrháme při 
Skautském dnu. 
Také s oddíly navštěvujeme Polabská strašidla, s napětím 
stopujeme divokou zvěř v Košátkách a nevynecháváme 
ani kulturu (dvakrát jsme zajeli na představení Spejbla a 

Hurvínka, dále navštivili krásné kbelské letecké muzeum).

Důležitým bodem v tomto roce je pro nás 75.výročí vzniku 
Rychlých šípů, na které jsme upozornili již 27.prosince, kdy 
se na titulní  straně našeho zpravodaje Maják objevuje 
kresba Rychlých šípů od Dr.Jana Fischera.
19.5. vše vrcholí Dnem s Rychlými šípy (zábavné odpoledne 
pro děti), kterého se účastní herecký představitel Losny /tv 
seriál - Stínadla se bouří/ Ivan Vyskočil.

Vrcholem našeho skautského snažení je jako každý rok 
tábor, který se tentokrát koná v Bělé pod Bezdězem. Zde 
se kromě výletů (na kole i pěšky), her atd. zdokonalujeme 
ve vodáckém výcviku a to již s plnou výbavou.

Byl to rok opravdu plodný a my jsme si ho moc užili. Za to 
vše zejména děkujeme MČ - Praha Kbely, která nám velmi 
pomáhá, o.s. Prima den, se kterou úzce spolupracujeme, 
a v neposlední řadě všem rodičům našich malých skautů.
Velmi rádi vás současně přivítáme na akcích pořádaných 
pro veřejnost, které se ve většině případů konají v 
centrálním kbelském parku. 

Kamil Podlaha 
SKAUT - S.S.V. 

www.skaut-ssv.cz

KBELŠtÍ sKaUti stáLE V aKCi 
skaut - s.s.V.  Kbely za podpory Mč 
se již nyní připravuje na důstojné 
připomenutí oslav vzniku čs-legií. 
Příští rok si připomeneme kulaté100.výročí. Na oslavu (s největší pravděpodobností 
proběhne v dubnu příštího roku) připravujeme: Vydání pamětního razítka, dopisnic, 

pamětních listů, historického almanachu o čsl.legionářích na 
území Kbel a blízkého okolí, výstavu, zábavné odpoledne pro děti 
a mládež, ukázkové vojenské tábory, a mnoho jiných zajímavostí
Obracíme se na Vás proto  s žádostí o pomoc. Chybí nám k vydání 
almanachu a uspořádání výstavy pár  informací o legionářích  ve 
Kbelích a jejich blízkého okolí. K vydání historického almanachu 
potřebujeme: fota legionářů, datum narození a datum úmrtí, 
krátký životopis, atd. Máme zájem i o informace o vojácích, kteří 
bojovali na frontách   ii.sv. války (východ, západ). Mapujeme i 
historii skautingu ve Kbelích. V roce 2011 jsme k 75.výročí vydali 
historický almanach. K přečtení na našich webových stránkách 
(www.skaut-ssv.cz)

Předem Vám děkuji za Vaši pomoc..
Se skautským pozdravem Kamil Podlaha



Každoroční akce v režii Dopravního podniku hl. m. Prahy 
s názvem Kinobus zavítala i letos do Kbel. Po tři večery 
v termínu 01.-03.08.2013 bylo v amfiteátru Centrálního 
parku Kbely promítnuto jedno filmové dílo z dílny 
současných českých tvůrců. 

MČ Praha 19, která na této akci spolupracovala, připravila 
pro diváky i registrační soutěž, ve které vylosovaní obdrželi 
propagační předměty městské části. A že vládla dobrá 
nálada, se můžete přesvědčit i sami.

Kbelské každodenní filmové promítání komerčních i 
dokumentárních filmů si již našlo svou stálou skupinu 
návštěvníků, což ukázalo potřebnost vytvoření filmového 
klubu, který svým výběrem promítaných snímků osloví i 
náročného diváka, což v současné nabídce velkých multikin 

prakticky chybí. 
Do konce prázdnin tedy máte ještě šanci shlédnout v NCA 
od 18:00 filmy dle programu a od října se na Vás budeme 
těšit každé první pondělí v měsíci v rámci filmového klubu.
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Naučte se pracovat s počítačem
Městský úřad Prahy 19 již druhým rokem pořádá zdarma kurzy práce s počítačem pro kbelské 
seniory. Přijít mohou úplní začátečníci i ti, co si vědomosti chtějí rozšířit nebo zopakovat. Hlavní 
náplní bude zorientování se v počítači, práce s internetem a e-mailem, další podle vašeho zájmu. 

Výuka bude probíhat od 11.9.2013 každou středu 9:00 – 10:00 a 10:00 – 11:00  podle pokročilosti, 
maximálně však 4 účastníci v jednom termínu. Organizaci a výuku má na starosti PhDr. Lucie 

ILLOVÁ. Kontaktovat ji můžete na telefonním čísle 724 330 418. 
 

Celoroční zpráva ze sportovního „světa aktivnich 
balónků“ - Cvičení se seniory
Již přes rok ve Kbelích se pravidelně setkávají v Domově 
seniorů na Mladoboleslavské ulici sportovní nadšenci 
seniorského věku v rámci Klubu aktivních balónků. Pojďme 
si připomenout, jak naše rehabilitační cvičení pro seniory 
začalo.
Rehabilitační cvičení financované Městskou částí Praha 19 
jsme spustili začátkem roku 2012, od té doby jej navštěvují 
místní občané starší 60ti let.
K činnosti jsme potřebovali i patřičné cvičební vybavení, 
které nám radnice také celé zaplatila včetně zapůjčení 
krásné zasedací místnosti. Za všechny členy klubu bych 
kbelské radnici vyjádřila naše vřelé poděkování. Dále bych 
také zmínila, že jsem v rámci reportáže v pražské televizi 
měla možnost hovořit s moderátorkou Evou Jurinovou 
o těch, pro něž je toto cvičení určeno: o seniorech, kteří 
nemají možnost si sami zacvičit a kteří se potřebují uvolnit, 
zarelaxovat si a strávit čas společně s druhými lidmi. 
Velmi ráda jsem se těchto aktivit zhostila, protože zdravotní 
a rehabilitační cvičení pro různé věkové kategorie  je mojí 
specialiazací. Moc mne těšilo, že po celý rok se účastnili 
cvičenci, a to i s menší pohyblivostí a v kategorii nad 
osmdesát let nechyběli ani devadesátiletí! Cvičení patřilo 
hlavně jim. Pomáhaly nám overbally, masážní balonky, 
gumy a další náčiní. To vše jsme báječně zvládali. Proto byl 
založen „Klub aktivních balonků.“
Celý rok jsme byli aktivní. Stihli jsme oslavit Masopust 
v únoru hudbou a tancem, kde jsme se hravou formou 
navzájem poznávali. Nechyběli jsme ani u „jarní akce“ 
pořádané Městským úřadem, kde jsme se zúčastnili 
cvičení se speciálními holemi Nordic walking (určenými 
pro zdravou sportovní chůzi) a ukázali jsme, že lze s nimi 
nejen chodit po túrách, ale dokonce i cvičit!
V dubnu 2012 jsme se doslova „staly čarodějnicemi“ a 
přiletěly opožděně na slet, při kterém jsme si pořádně 
zařádily. Několik našich členů se úspěšně zúčastnilo 
Olympiády (jako praví Olympionici) - a naši šášulové tančící 
s olympijskými kruhy na akci ve Kbelském parku rozdávali 

radost a veselí kolemjdoucím lidem.
Za pěkného počasí jsme hráli petanque, kuželky a trefovali 
se do koše - protože na podzim nás čekala Olympiáda.
Sešli jsme se v září a v krátkém čase se připravovali na 
Olympiádu pro seniory. Konala se na Proseku a pořádala 
ji tentokráte sousední městská část. Vše jsme zvládli na 
jedničku, řada z nás odcházela s báječnými úspěchy, ovšem 
- jak se říká - nejdůležitější je zúčastnit se!
Cvičili jsme dále v dobrém počtu: sešlo se nás 18 nadšenců. 
Na programu byly také masáže nebo občasné čtení s živými 
diskusemi.
Pro zpestření jsme v říjnu uspořádali výlet do našich 
dětských snů - konkrétně do Muzea Karla Zemana, který 
jsme zakončili (za pěkného počasí) procházkou Jelením 
příkopem.   
V roce 2013 jsme si procvičovali jógu, pilates, posilování, 
zdravotní cvičení, řecké tance, salsu. Přišly aktivní ženy 
milující cvičení, s nimiž lze provozovat cvičení s malým 
omezením. Chystáme se na vycházky s nordic walkingem a 
pohyb v přírodě. Na podzim bude Olympiáda v Čakovicích, 
na kterou se i nyní začneme pomalu připravovat. Tak se 
k nám pojďte přidat, ať jsme v hojném počtu a můžeme 
spolu zažívat další příjemné chvíle.
Nyní je doba zahrádkaření, wellnes pobytů, takže cvičení 
bude přes léto probíhat jen v omezené míře. Ale vy 
nezapomeňte, pohybujte se v rámci svých možností, ale 
šetřete se. Když vám bude smutno, přijedu za vámi a 
zacvičím si s vámi třeba i o prázdninách. Jsem tu pro vás a 
mám vás ráda.
Moc Vám všem děkuji za to, že jste a stejné díky patří i 
pomocnicím paní Egrtové, paní Juklové, paní Petrnouškové 
a paní Štikové.

Zdraví vás Jarmila Frančeová
cvičitelka a vedoucí Klubu aktivních balónků konajících 

se pravidelně každé úterý ve 14h v DS Mladoboleslavské 
20. Telefon na cvičitelku: 606687198 či další info na tel. 

284080882 – Šárka Egrtová.

sVět aKtiVNiCh BaLóNKů

KBELsKÉ LEtNÍ KiNO VstOUPiLO JiŽ DO sVÉ DRUhÉ části

KiNOBUs 2013
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Mč Praha 19 vyhlásila pro všechny kbelské 
děti soutěž v malování nazvanou „ Kbelský 
rybník očima dětí „

Soutěž probíhala od 1.února do 30.dubna 2013. Celkem 
bylo odevzdáno 339 výkresů. 
Komise složená z pracovníků úřadu, učitelek mateřských 
škol a učitelky a dětí ze základní školy měla nelehký úkol, 
vybrat ze všech krásných obrázků pro jednotlivé kategorie 
ty nejhezčí. Hodnocení dopadlo takto:

I.  kategorie - předškolní děti
   1.místo - Otík Chovanec - 6 let
   2.místo - Tomáš Koutník - 6 let
   3.místo - Aneta Junglingová - 6 let
   4.místo - Aneta Pospíšilová - 4 roky
   5.místo - Tereza Muselová - 3 roky

II. kategorie - byla rozdělena na žáky 1. a 2. třídy
   1.místo - Jáchym Tůma - 2.A
   2.místo - Nella Šedová - 1.B
   3.místo - Apolena Zelená - 2.C
   4.místo - Marie Probstová - 1.B
   5.místo - Izabela Gerhardová - 1.A

II. kategorie - žáci 3. a 4. třídy
   1.místo - Rozálie Vítová 3.B
   2.místo - Julián Shestak - 4.A
   3.místo - Barbora Bernklau - 4.B
   4.místo - David Hampl - 3.B
   5.místo - Albert Bohm - 4.C

III. kategorie žáci 5. - 9. třídy
   1.místo - Markéta Studená - 8.B
   2.místo - Pavla Parker - 6.B
   3.místo - Hana Kalašová - 7.A
   4.místo - Tomáš Egrt - 7.B
   5.místo - Jan Lafek - 8.A

IV. zvláštní kategorie
Skupinová práce dětí mateřských škol třídy Kytiček a 
Berušek. Jejich dva veliké výkresy si můžete prohlédnou 
při návštěvě místní knihovny.

Vzhledem ke špatnému počasí 2.června na akci Dne dětí ve 
kbelském parku nemohly být výsledky soutěže vyhlášeny 
a děti odměněny. Ceny a diplomy byly dětem předány ve 
škole a mateřských školkách.

Všem dětem moc děkujeme za účast  v soutěži a za jejich 
krásné výkresy a vyhodnoceným gratulujeme. 

Zapsala: Ivana Engelová, kronikářka Kbel    

„ KBELsKý RYBNÍK OčiMa DětÍ „
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V Žatci, kde ji lékaři zjistili cukrovku a 
následně ještě boreliózu, konstatovali, že 
s jejím zdravím to nevypadá moc dobře.  
Bylo to natolik závažné, že jí byl přiznán plný 
invalidní důchod. Lékaři ani nedoporučovali 
žádnou velkou aktivitu. Nechtěla se s tím 
smířit, na doporučení kamarádky začala 
pozvolna spinningem a pro cvičení se nad-
chla. Pomohl jí na nohy a začala se cítit 
lépe. Přes spinning se dostala zpátky ke 
sportu. Věnovala se cvičení stále častěji.  
Nejprve u kamarádky ve fitness jako in-
struktorka. Postupně si dodělávala další 
licence a následně od kamarádky, která 
se již tomu nechtěla tolik věnovat, fitness 
převzala. V té době měla přítele z Prahy, 
kam se přestěhovala. Začala se poohlížet 
po prostorách a náhodou přišla nabídka na 
fitstudio, které v té době nepatřilo k těm 

nejlepším. Věřila ve své schopnosti a v roce 2005 toto fit-
studio ve Kbelích převzala.  Podle svých představ udělala 
úpravy a otevřela hodiny spinningu a pilates. Začínala v jed-
nom sále, který jí brzy již přestal stačit. Fitstudio  v roce 
2008 zrekonstruovala, rozšířila o další zrcadlový sál a o ma-
sérnu. Díky rozšíření fitstudia může nabídnou širší škálu le-
kcí. Nabízí lekce schwinncyclingu, pilates, bosu, jumpingu, 
fit ballu, alpinningu... Samozřejmě, že všechny hodiny jsou 
vedeny speciálně školenými a certifikovanými instruktory. 
Oba dva zrcadlové sály jsou vybaveny speciální podlaho-
vou krytinou, která maximálně chrání klouby od jakýchkoliv 
nárazů. Fitstudio FIT TIME je k dispozici pro všechny věkové 
kategorie, ženy i muže. Hodiny jsou koncipovány jak pro 
začátečníky, tak pro pokročilé.

Novinkou v tomto studiu je JUNGLE-SPORTS, který je jeden 
z průkopníků cvičení s vahou vlastního těla, které je aktuál-
ním trendem ve fitness.

Michal Marel

FittiME 
Železnobrodská 764 (vchod z ulice Bakovská) 

Praha 9 
19700 

tel: 777 199 295 
e-mail: fittime@fittime.cz,  

KBELŠtÍ PODNiKatELÉ

Koubová Vladimíra Fittime 

www.fittime.cz
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KBELŠtÍ PODNiKatELÉ

Lenka a Jaroslav Žůrkovi Bar třináct 
Proč Cafe & Coctail Bar 13?
Po dlouholetém provozování 
Pizzerie jsme se rozhodli 
pro změnu. Chceme lidem 
nabídnout jiný druh zábavy 
a odpočinku který ve Kbelích 
ještě není. Proto jsme se 
rozhodli pro otevření 13 baru. 

Co Třináctka lidem nabízí?
V nabídce najdete 13 mícha-
ných nápojů, čerstvé ledové 
čaje, teplé nápoje, zmrzlinové
poháry, pivo, víno a studenou 
kuchyni.

Proč Třináctka? 
Pro Žůrkovy je to osudové číslo!

Michal Marel

Otevřeno od 13.8.2013 od 13:13 www.13bar.cz

13 Bar 
semilská 100/12, 197 00 Praha 9 Kbely

tel: 608 617 466
  e-mail: 13bar@13bar.cz

Bar Třináct

V baru najdete profesionální fotbálek, šipky a pro poslech dobré muziky tu mají i Jukebox.

mailto:fittime@fittime.cz
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PŘEDVáDěCÍ aKCE – stRaŠáK MNOhýCh sENiORů

Jedním z nekonečných témat v poradnách „SOS spotřebitel“ 
jsou předváděcí akce. Dokonce je možné tvrdit, že nejvíce 
stížností je spojených právě s předváděcími akcemi. Možná 
vás zajímá, jak to ti prodejci dělají, že si svéprávní lidé 
koupí na předváděcích akcích předražené výrobky, které 
by si za jiných okolností nikdy nekoupili. Místo toho, aby 
zely prázdnotou, jsou však předváděcí akce stále v kurzu 
a lidé, přestože jsou mnozí varováni, se nechají zlanařit a 
uvěří lákavým nabídkám. 
Dostali jste už někdy do poštovní schránky leták, který 
vás lákal na báječnou a poutavou prezentaci výrobků od 
světových značek a novinek nejen pro domácnost? Od 
roku 2009 se počet stížností spojených se zakoupením 
zboží na těchto prodejních akcích rapidně zvýšil a 
Živnostenský úřad se velice často potýká s prosbami o 
pomoc od spotřebitelů, kteří se nechali na prezentacích ke 
koupi toho „nejbáječnějšího produktu“ (jak sami prodejci 
často tvrdí) přemluvit. Převážně je píší senioři a řada 
z nich je alarmující a zároveň velice smutná. Předvádějící 
s vidinou zisku stále přidávají na agresivitě, aby získali 
co nejvíce provizí a zaměřují se na tu skupinu obyvatel, 
která se neumí tolik bránit a snadno se nechá zastrašit 
i zmanipulovat. Jak to chodí na předváděcích akcích? 
Během cca čtyřhodinové přednášky představí prezentující 
pět až šest výrobků, které se na konci akce prodávají. 
Propracovaná psychologická strategie je u všech firem 
stejná. Používají totožných nátlakových technik a stejných 
postupů směřujících k prodeji co nejvíce předražených a 
nekvalitních výrobků. Firmy vycházejí z poznatku, že lidé 
posuzují jiného člověka na základě prvního dojmu: pokud 
je nám někdo na první pohled sympatický, přenášíme toto 
kladné hodnocení na všechny jeho ostatní rysy a naopak 
možné negativní rysy přehlížíme. Při prvním setkání s 
klientem se prodejci chovají velice vstřícně, jsou vlídní a 
příjemně naladění, usměvaví, hovoří slangem na témata, 
která jsou lidem blízká, ubezpečují klienty, že jim budou ve 
všem nápomocní, vyvolávají dojem, že jsou „jedni z nich“. 
Prodejce svoji přeměnu z kamaráda na autoritu provádí 
nenápadně. Zpočátku používá „lehkých“ technik, které 
mohou být pro laika téměř nepostřehnutelné (např. když 
s někým hovoří, dívá se jinam, na otázky neodpovídá, ale 
klade protiotázku atd.), tyto techniky se však stále stupňují 
a stávají se tvrdšími a tvrdšími. Mnohé předváděcí akce 
můžeme bez okolků označit za „vymývání mozků“, na 
kterých prodejci nezřídka porušují zákon a nerespektují 
pravidla dobrých mravů – slibují výhru, která ale není ani 
pravou výhrou, ale jen jakousi přislíbenou slevou, lákají na 
dárky, které ne vždy dají. 
Na co si tedy dávat pozor?
Uzavření smlouvy ve stálé provozovně. Občanský zákoník 
poskytuje spotřebitelům možnost odstoupení od smlouvy 
v případě, že byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro 
podnikání (restaurace, salonky hotelů, podomní prodej, 

kulturní sály apod.). Toto právo mohou spotřebitelé uplatnit 
do 14 dnů. Velký pozor si i přesto musí dát na různé dodatky 
ve smlouvě. Především jde o dodatek, že si spotřebitel 
pozval prodejce na dané místo (nejčastěji domů) za 
účelem uzavření nákupu. Pokud je totiž uvedeno, že ano 
(nebo podobně formulováno), toto právo spotřebiteli 
zaniká! Prodejci tento dodatek moc  dobře znají a velmi 
často jej používají. Při případném střetu je pak dokazování 
opaku spotřebitelem velmi náročné. Další věc, na kterou 
by si měli dát spotřebitelé pozor, je cíl prezentace. Pokud 
je totiž cílem zájezdu prodejna prodávajícího, pak právo 
odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakýchkoliv 
sankcí rovněž zaniká.
 „Jsem Vaše osobní asistentka pro tuto prezentaci.“ Na 
některých prezentacích, zejména dražších produktů, je pro 
každý pár vyhrazena osobní asistentka, která se mu po celou 
dobu věnuje. Jedním z jejích úkolů bývá udržet spotřebitele 
či pár na vlně příjemných emocí po celou dobu prezentace 
a všechny kritické otázky rozumu rychle uchlácholit, dalším 
úkolem bývá cíleně znemožnit spotřebiteli prostudovat si 
v klidu smlouvu a vše si rozmyslet. 
Dlouhá prezentace. Vydá-li se spotřebitel na celodenní 
reklamní zájezd na atraktivní místo s inzerovaným krátkým 
představením výrobků, očekává, že prezentace bude trvat 
hodinu a následně se bude moci jít věnovat vysněnému cíli 
cesty. V praxi se již na cestě tam zastaví na mnohahodinové 
prezentaci a spotřebitel jí nemá šanci uniknout. Druhým 
aspektem délky prezentace je i neblahá skutečnost, že 
s únavou otupí přirozená kritičnost spotřebitele (délka 
prezentace, její hlasitost, skutečnost, že prodejci nechají 
spotřebitele vyhládnout apod.), jenž je pak mnohem 
svolnější souhlasit s čímkoli. 
 sliby při prezentaci výrobků či služeb. Při prezentacích 
výrobků a služeb se prodávající často uchylují k příslibům 
určitých vlastností výrobků a služeb, i když vědí, že je 
produkt nemá. Řada prezentačních akcí je postavena na 
šíření obav o vlastní zdraví spotřebitele či jeho blízkých. 
Jedině zakoupením „zázračného“ produktu firmy 
předejdou všem alergiím již v zárodku, prodlouží si život 
nebo se stane něco jiného pozitivního podle řady slibů 
prodávajících. Tento trik využívá toho, že prakticky každý 
by chtěl být na tomto světě co nejdéle, ať už osobně, 
nebo prostřednictvím svých potomků. Prezentační akce 
jsou obvykle pořádány pro široký okruh anonymního 
publika. Ukázalo se, že právě toho jsou prodejci schopni 
dobře využít. V publiku mají velmi často své placené nebo 
drobnými dárky obdarované agenty, „účastníky zájezdu“, 
kteří napomáhají obchodníkům při prezentaci zboží. 
Např. tím, že z publika pokládají „objednané“ dotazy, 
které vhodným způsobem podtrhnou přesvědčivost a 
důvěryhodnost samotné prodejní akce, nebo se mohou 
hlásit jako první zájemci o nabízený produkt, čímž „ulehčí“ 
ostatním zákazníkům rozhodování a někdy také mezi 

nimi mohou vyvolat paniku, je-li zboží nedostatek (často 
předstíraný). 
a proto:  
Je vždy třeba své finanční prostředky investovat s čistou 
hlavou a bez jakýchkoli nátlaků. Nezapomeňte, že váš 
podpis vyjadřuje souhlas s kupní smlouvou a má obrovskou 
váhu. Nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte nebo si 
nepřečtete! Nenechte se zmanipulovat!  
Ministerstvo průmyslu a obchodu zavedlo systém 
spotřebitelského ombudsmana. (Informace z webových 
stránek MPO) Spotřebitelský ombudsman je systém, který 
za pomoci kontaktních míst na Živnostenských úřadech /ŽÚ/ 
a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi 
/NNO/ umožní především seniorům efektivně, rychle a 
bezplatně se domoci spotřebitelských práv. Rádi bychom 
veřejnost i touto formou seznámili s tzv. Spotřebitelským 
ombudsmanem. Spotřebitelský ombudsman není nový 
úředník či další úřad. Spotřebitelský ombudsman je 
označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na 
živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními 
neziskovými organizacemi umožní oklamaným a 
zneužitým spotřebitelům, především seniorům, efektivně, 
rychle a bezplatně se domoci svých spotřebitelských 
práv.Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem 
okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým 
prodejem v případě tzv. předváděcích akcí. Spotřebitelský 
ombudsman tedy není novým úředníkem, ale „využitím“ 
existující sítě celkem 227 obecních živnostenských úřadů. 
Spotřebitel se díky nově zaváděnému systému bude moci 
zdarma obrátit na některý ze živnostenských úřadů, kde 
s ním bude vyplněn jednoduchý vstupní formulář, kterým 
založí případ, jenž bude dále zpracován místně nejbližší 
nevládní neziskovou organizací. Tato organizace potom 
bude radit, resp. zastupovat spotřebitele, a to opět 
bezplatně. Systém současně umožní případnou snazší 

kontrolu dotčeného prodejce orgány státu. Pokud se 
spotřebitel rozhodne obrátit se na nevládní neziskovou 
organizaci přímo sám, jsou mu zde k dispozici kontakty na 
takové organizace, která se zabývají ochranou spotřebitele. 
Spotřebitelé mohou případně využít publikovaných 
vzorů. Věříme, že takto nastavený systém bude účinným 
nástrojem pro ochranu spotřebitele v boji proti nekalým 
obchodním praktikám, respektive záchrannou sítí, jež 
spotřebiteli umožní efektivní a bezplatnou ochranu jeho 
práv porušených nepoctivými obchodníky v průběhu tzv. 
předváděcích akcí. Spotřebitelský ombudsman znamená 
pomocnou ruku státu, podanou všem postiženým 
spotřebitelům, zejména našim seniorům.  Z tisku jsme se 
dozvěděli, že dne 14.8.2013 vláda schválila novelu zákona o 
ochraně spotřebitele. Pořadatelé předváděcích akcí budou 
muset zřejmě České obchodní inspekci hlásit dopředu 
místo konání, datum, časový harmonogram a jaké zboží 
na akci budou nabízet. Za porušení těchto povinností bude 
prodávajícímu hrozit pokuta až pět milionů korun. Stejné 
údaje budou muset být i na letácích, kterými organizátoři 
těchto akcí spotřebitele lákají. Tento návrh musí schválit 
ještě parlament.

Dana Žabová 
vedoucí živnostenského odboru



24 Informace z radnice  1125

Služba umožňuje přihlášeným uživatelům nechat se informovat pomocí krátkých textových zpráv (SMS) o dění 
v obci. 
K využití této služby je však nutno se přihlásit.
Systém je pro uživatele bezplatný, jelikož uživatel hradí pouze jednu registrační SMS v tarifu svého operátora, a pak 
už nic. 
Přihlaste se k odběru zpráv obecního rozhlasu ještě dnes! Napište na svém mobilním telefonu kód IK KBELY REG a 
zašlete na telefonní číslo 605 733 680  
Službu je možno kdykoliv odhlásit, a to zasláním odregistračního kódu IK KBELY ODREG na telefon 605 733 680.

sMs iNFORMaCE, aNEB RaDNiCE “DO KaPsY“ 

Z DENÍKU BEZPEčNOstNÍhO ŘEDitELE

POLiCEJNÍ KONZULtaCE 
NYNÍ KaŽDOU PRVNÍ stŘEDU V MěsÍCi

 Potřebujete radu, pomoc, vysvětlení právních 
souvislostí či hledáte efektivní řešení problému? 
Již nemusíte až na policejní oddělení do Čakovic! Městská 
část Praha 19 ve spolupráci s Místním oddělením 
Policie ČR Čakovice pro Vás připravila projekt zlepšení 
dostupnosti služeb Policie ČR, kdy každou PRVNÍ středu v 
měsíci od 15-17 hod. bude v budově kbelské radnice, 

na adrese Semilská 43/1, Praha 9, k dispozici školený 
policista připravený zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

 Mgr. Martin hrubčík, MBa  
Bezpečnostní ředitel

ÚMČ Praha 19 
Semilská 43/1 

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

email: martin.hrubcik@kbely.mepnet.cz”

informace, upřesnění, černá kronika
22.05.2013 – REViZOR, tEN tVRDý ChLEBa Má 
–  Urážky, napadání a obviňování z požití alkoholu si 
vyslechl od černého pasažéra revizor Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, když si jej v autobusu projíždějícím 
přes Kbely na Holešovické nádraží dovolil vyzvat 

k prokázání jízdenkou. Revizor byl nakonec nucen na 
svoji obranu přivolat hlídku PČR, která vyloučila jeho 
ovlivnění alkoholem a potvrdila oprávnění revizora 
žádat od osob v rámci dopravy jízdní doklad, a potažmo 
v případě absence tohoto dokladu u pasažéra požadovat 
prokázání jeho osobních údajů. Chtěl-li by někdo 
onoho černého pasažéra napodobit, tak by měl vědět, 
že urážka na cti může být v tomto případě  ohodnocena 
v kanceláři bezpečnostního ředitele pokutou až 5 tisíc 
korun, a za určitých okolností by mohl státní zástupce 
věc posoudit i jako trestný čin Výtržnictví.
02.06.2013 – 20.06.2013 – POVODNě VE ZKRatCE 
– V rámci povodňových opatření byl plně zabezpečen 
bezproblémový chod MČ Praha 19, připraveny kapacity 
pro případnou evakuaci až 230 povodní zasažených 
Pražanů z jiných městských částí, odesláni příslušníci 
dobrovolných hasičů do postižených oblastí k aktivní 
pomoci, realizována materiální sbírka v rámci které 
se Kbelákům podařilo shromáždit čistící prostředky za 
statisíce a v rekordním čase je dopravit do postižených 
oblastí.  
28.06.2013 –  LEtNÍ PONORKa 
– Pravidelný letní nárůst případů partnerských neshod, 
na kterých mají jistě podíl i vyšší teploty, alkohol a delší 
časové úseky trávené partnery společně. Taková „letní 
ponorka“ se projevuje v mnoha podobách a nejsou to 
věru hezké příběhy. Nadávky, monokly, modřiny, boule, 
facky i údery pěstí, v lepším případě lítá nábytek, praská 
nádobí, rozbíjejí se elektrospotřebiče. A na podzim u 
velkého procenta z nich přijde usmiřování. Prosíme, 
zkuste to letos bez  letní ponorky.

07.07.2013 – PEs K NEZaPLaCENÍ – Bezpečnostní 
ředitel obdržel oznámení na majitele psa, který je 
svému okolí znám jako notorický útěkář. Pes z okolí 
ulice Nymburská byl tentokrát zachycen až v ulici 
Doležalova, která se nachází až v oblasti Černého mostu 
a vzhledem k tomu, že se jednalo už o 14 záchyt tohoto 
psa pražskými strážníky, tak majitel nejen, že zaplatil 
náklady za odchyt a pobyt psa, ale i pokutu dle zákona 
o ochraně zvířat, jelikož neučinil dostatečná opatření 
proti úniku psa.
15.07.2013 –  i BEZDOMOVEC Má sVá PRáVa a 

POViNNOsti – Fenomén osob bez domova aktuálně 
stále více zatěžuje hl. m. Prahu. Je to patrné i u nás 
ve Kbelích. S rostoucím počtem teplých dní roste i 
počet osob zanedbaného zevnějšku, u nichž je zřejmé, 
že přenocování pro ně nebylo snadné. Z pohledu 
bezpečnosti je leckdy nestandardní chování některých 
osob z této skupiny, které se s časovým zpožděním 
bezpečnostní ředitel dovídá, obtížné či nemožné 
v rámci radničního přestupkového řízení projednat, a 
proto znovu poukažme na prvek součinnosti občana 
s Městskou policií hl. m. Prahy na lince 156 či u 
závažnějších věcí součinnosti s Policií České republiky 
na lince 158, což jsou orgány, které jsou vybaveny a 
oprávněny porušení zákona vyhodnotit a případně ve 
věci i zakročit. V tomto ohledu samozřejmě nemluvíme 

jen o fenoménu bezdomovců.
22.07.2013 – OPět DůstOJNá PiEta 
– Pomník „Bojovníkům za svobodu a demokracii“ ze 
kterého byla v průběhu května odcizena bronzová 
deska, bude opět kompletní. Bezpečnostní ředitel 
poté, co byl orgány policie vyrozuměn o odložení věci 
v rámci zákonné lhůty, předloží Radě Městské části 
Praha 19 k výběru nabídky firem na výrobu nové desky 
s bronzovým designem, která by v dohledné době měla 
být vyrobena a umístěna na uprázdněné místo.

29.07.2013 – ZLODěJi BaREVNýCh KOVů 
– Bezpečnostní ředitel obdržel od Policie České 
republiky oznámení o přestupkovém jednání pachatelů 
z letošního dubna, kteří se v ulici Mladoboleslavská 

pokoušeli rozmontovat reklamní billboard, jehož 
kovové části se snažili z místa odnést. V tomto bylo 
osobám zanedbaného zevnějšku zabráněno aktivním 
přístupem kbelského občana a jeho přátel, jenž o 
jednání pachatelů vyrozuměli policejní hlídku, která 
pachatele nedaleko místa činu zadržela a ztotožnila.  
Aktuálně dochází k vyhodnocení věci z hlediska 
společenské nebezpečnosti, která určí, zda se ve věci 
nejedná o trestný čin, a  pachatelé budou postaveni 
před důsledky svého činu v plném rozsahu daném 
zákonem. 
07.08.2013 – ROZŠÍŘENÍ KaMEROVÉhO sYstÉMU 
– Na základě návrhu bezpečnostního ředitele schválila 
Rada Městské části Praha 19 úkoly v rámci přípravy 
projektu kamerové ochrany veřejných prostranství 
lokalit, které dle policejních svodek vykazují dlouhodobě 
zvýšené procento protiprávních skutků. 
16.08.2013 – ZasEDáNÍ BEZPEčNOstNÍ KOMisE 
– Za účasti vedení místně příslušných policejních 
orgánů a odborných členů komise proběhlo zasedání 
Bezpečností komise Městské části Praha 19, které do 
budoucna doporučilo některá preventivní opatření, a 
mezi nimi například setrvat v trendu kontrol orgánu 
Městské policie hl. m. Prahy na úseku průjezdu 
nákladních automobilů Městskou částí Praha 19.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

mailto:martin.hrubcik@kbely.mepnet.cz
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Vážení čtenáři,
přinášíme poslední díl vyprávění o majitelích Kbel z doby 30tileté války. Již víme, že 
v roce 1627 byl majitelem Kbel Jan Albrecht Slavata. Za jeho působní sestávaly Kbely 
z tvrze, celé vsi s dvory a chalupami, polnostmi, loukami, pastvinami i rybníky. Kbely 
prodával již v roce 1628 příbuzné Anně Zuzaně Slavatové, rozené z Rappachu, ta mu 
je ovšem po 16ti letech nesplacené a značně zpustlé byla nucena vrátit zpět. A tak 
Jan Albrecht Slavata opět prodává Kbely roku 1646 Janu Pavlu Briaumontovi, ale jen 
za třetinovou cenu jakožto dvůr a ves Kbell, s domy, dvory, staveními, chalupami, 
masnými krámy, krčmami, poli, loukami, rybníky, poddanými, s vdovami i sirotky. 
Na jaře roku 1651 požádala Anna Albertina jako vdova po Janu Pavlovi o odhad 
kbelského statku z důvodu prodeje.

Úvodní slovo: Ivana Zámyslická, odbor tajemníka
Nepřítel a konvertita
Tři komisaři prohlédli kbelský statek, mluvili s kupcem, tím byl braniborský markrabí 
Kristián Vilém a zjišťovali, zda není nikdo, kdo byl ochoten nabídnout vyšší cenu. Nikdo další ale více než 6000 kop 
míšeňských a „polovinu letošní sklizně“ nenabídl. Po jednáních byla smlouva o prodeji zapsána do desek zemských 
20.9.1651.1  Předmětem prodeje byl statek Kbel, tj. „dvůr, louky, statky s poli osetými a neosetými, s osedlými a 
neosedlými nebo z těch gruntů zběhlými poddanými, se vším od starodávna k tomu dvoru přináležejícím, s ovocnou a 
zeleninovou zahradou, s rybníky.“ Ve smlouvě je i poznamenáno, že se podařilo Janu Pavlovi, či spíše jeho ženě, zlepšit 
stav hospodaření a pomalu napravovat válečné škody. To ostatně naznačuje i výše stanovené prodejní ceny.
Nový držitel Kbel byl velmi zajímavou osobou. Kristián Vilém (1587-1665) z rodu Hohenzollernů byl nejmladším synem 
braniborského kurfiřta Jáchyma Bedřicha. Již v dětském věku, v roce 1598, byl zvolen arcibiskupem v luteránském 
Magdeburku. Po rozhoření třicetileté války pak Braniborsko vystupovalo jako věrný spojenec Švédska. To však vedlo 
k tragickému obléhání a posléze i téměř zničení města Magdeburku v roce 1631. Vítězné císařské vojsko vzalo tehdy 
do zajetí i těžce zraněného Kristiána Viléma. O významného zajatce bylo více než dobře postaráno, uzdravil se a otcům 
jezuitům se podařilo ho obrátit na katolickou víru.2 Při uzavření tzv. Pražského míru v roce 1635 mu pak bylo dokonce 
zaručeno pobírání značného důchodu z Magdeburku a dalších míst. Snad byly poměry v Braniborsku koncem války a 
krátce po ní ještě neutěšenější než v Čechách, že osud zavál ovdovělého Kristiána Viléma do Prahy, kde se v roce 1650 
oženil s dcerou někdejšího královského místodržícího Jaroslava Bořity z Martinic Barborou Eusebií. Manželství trvalo 
do roku 1656, kdy Barbora Eusebie zemřela. O rok později se opět v Praze Kristián Vilém oženil, jeho ženou se stala 
Maxmiliána hraběnka Salm-Neuburg. Svatba se konala koncem května a za čtvrt roku koncem srpna 1657 prodal Kristián 
Vilém Kbely Markétě Anně hraběnce Thunové.3 On sám ještě krátce před svou smrtí v roce 1665 koupil zámek Nový 
Hrad u Jimlína, zemřel ale na svém panství v Braniborsku. 
Za časů Kristiána Viléma také došlo k prvnímu úplnému soupisu poddanských usedlostí, z nichž se platila daň (berně, 
kontribuce). Berní komisaři v roce 1654 projížděli celou zemí a zjišťovali skutečný stav. Kbely jsou uvedeny v tzv. Berní 
rule4 jako majetek knížete braniborského, přičemž jsou uvedeni pouze 2 chalupníci ze 4, kteří hospodaří, ze selských 
stavení jsou všechny 4 rozbořená či pustá, bez hospodářů. Nicméně Kbely se v rule objevují ještě jednou a to jako 
majetek Nejvyššího purkrabství pražského. Jsou zde vykázány 4 selské statky – 2 obhospodařovávané a 2 rozbořené či 
pusté, u jednoho pustého je pak poznámka, že ho odkoupil a ke svému dílu připojil právě Kristián Vilém. Berní rula tak 
dokládá, že Kbely jako takové byly rozděleny na dvě části. Jedna byla klasickým deskovým statkem a druhá, čítající 4 
usedlosti, byla majetkem Nejvyššího purkrabství pražského a jednalo se o emfyteutické (tj. zákupní) dvory.5

Pro MČ Praha 19 zpracovala
Eva Dvořáková 

slovníček pojmů
1  DZV 307 L 30, Národní archiv Praha.
2  O obrácení Kristiána Viléma na víru pravou byla vydána publikace  s názvem Speculum Veritatis                  
.           Brandenburgicum, vyšla poprvé v Kolíně nad Rýnem v roce 1638.
3  DZV 311 J 28, Národní archiv Praha.
4  Berní rula. Kraj kouřimský I. díl 18. sv. Praha 1952. s. 296-297, 398. Ed. Marie Jelínková-Haasová.
5           Inventář  Nejvyšší purkrabství v Praze 16. st.- 1871 (1919) z roku 1964. Národní archiv Praha.

MaJitELÉ KBEL V LEtECh 1627 – 1657
„lidmi osedlými i neosedlými“ – osoba osedlá byla držitelem nemovitosti (statku, 
chalupy, či jen domku), osoba neosedlá nikoliv, ta pracovala většinou za byt a stravu 
například na selském statku. V obou případech, tj. jak osedlý i neosedlý, byli poddaní 
vrchnosti. V době tzv. Berní ruly v roce 1654 byl tzv. 1 osedlý brán za základní jednotku 
pro výpočet berně (daně). Jeden osedlý obdělával cca 18ha (ovšem výměra se dle 
krajů značně lišila) polí potahem. Za jednoho osedlého byli počítáni 4 chalupníci 
(ti obdělávali půdu většinou bez potahu, ručně), stejně tak za 1 osedlého bylo pak 
počítáno 8 zahradníků (ti co měli při svém domku již jen zahradu/zahrádku, v pozdější 
době se jim říkalo domkáři). Na osedlé byli přepočítáváni i ti, co se zabývali řemeslem 
či měli živnost.  

„klasický deskový statek“ – šlechtic vlastnící svobodný statek (panství) dával své právo 
na něj vložit (vepsat) do desek zemských. Zde se jedná o tzv. Desky zemské větší, 
v nichž se krom dalších záležitostí řešila evidence a převody majetkových záležitostí 

svobodných statků v Čechách. 

„Ceny a platy“ – orientační 
přehled za doby třicetileté války, 

je třeba poznamenat, že ceny se za války velmi rychle měnily.
Nádeník – 8 krejcarů denně (1 groš=3 krejcary)
Slepice  - 5 krejcarů
Kopa vajec – 15 krejcarů
Kůň k potahu – 16 kop míšeňských grošů
Vůz, pluh a brány – 15 kop grošů míšeňských
Chalupa na Brandýsku – 30-60 kop českých grošů
Statek na Brandýsku – 200-300 kop českých grošů 

„Emfyteuze“ (z latinského emfyteusis = dědičný nájem) je feudální 
forma dědičného nájmu půdy a to buď na delší dobu, nebo navždy. 
Je spojována jak s vesnickým, tak městským prostředím vrcholného 
středověku. Za pronájem půdy se nájemce zavazoval platit pravidelně 
dávky a/nebo pracovat na vrchnostenské půdě. Poplatek či stanovená 
práce závisela na velikosti lánů a plužiny. Většinou měl nájemce právo 
se svolením vrchnosti půdu prodat nebo ji svobodně odkázat.
Cílem emfyteuze bylo více zainteresovat nájemce na zlepšování 
podmínek obdělávání půdy. Dalším výrazným faktorem bylo převedení 
naturálních dávek na peněžní rentu, vrchnost tak získala pravidelný 
peněžní příjem.
Z mnoha hledisek bylo tento nový způsob soužití výhodný i pro nájemce. Právní vztahy se stabilizovaly; půdu rolník získal 
dědičně a pokud si zakoupil i právo odúmrti, mohl prakticky neomezeně rozhodovat, komu půdu odkáže. Velkou výhodou 
se z dlouhodobého hlediska stalo i finanční břemeno, neboť reálná hodnota mince během pozdního středověku klesala, 
zatímco tyto stálé platy byly ze své povahy neměnné.

„Berní rula“ -  (staročeské berně znamená daň) je první úplný soupis daňových povinností v Českém království z roku 
1654. Je to významný historický pramen pro historickou demografii, topografii i hospodářské dějiny Čech v době krátce 
po skončení třicetileté války.
Berní rula navazuje na Soupis poddaných podle víry z roku 1651 a vznikla na základě usnesení Českého sněmu z roku 
1652. Seznam osob, povinných daň platit, je zpracován po jednotlivých krajích a je založen na zdaňování zemědělců. 
Zahrnuje jak „usedlé“ čili sedláky, kteří obdělávali pole „s potahem“, tak chalupníky a nakonec byli i řemeslníci oceněni, 
jako kdyby měli (fiktivní) statky.

Berní rula v originále zaznamenávala tyto údaje: panství (statek), majitele, obec, příjmení (příjmí), jméno, výměru rolí, 
dobu osevu (jaro/podzim), vlastnictví potahu (koně/voli), zda chová krávy, jalovice, ovce, kozy a svině. Mimo jiné byla 
zaznamenávána i kvalita půdy, lesích, majetku mlýna, povoznictví a podobně. Dále jsou doplňovány údaje, zda a kdy 
hospodářství vyhořelo, do jaké berní skupiny hospodář patří (sedlák, chalupník, zahradník) a jaké řemeslo provozuje. 

(zdroj Berní rula z r.1654)

Rodový erb hohenzollernů
Kristián Vilém markrabí braniborský 
majitel Kbel v letech 1651 – 1657
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LEtOPisECKá sEtKáNÍ – PŘÍsPěVKY OBčaNů
Letopisecká setkání dle vašeho ohlasu se shledávají s velkým zájmem, o čemž svědčí i stále větší účast vás „Kbeláků“, a 
to bez ohledu věku, na těchto pondělních setkáních, a také to, že nám píšete, posíláte či osobně nosíte vaše fotografie 
na úřad.

Za všechna povídání, vzpomínky, ale i obrazové dokumenty 
velice děkujeme a jak to půjde, budeme i vaše příspěvky 
zveřejňovat. Na úřadě na hlavní budově v přízemí máme 
připravenou výstavku některých zajímavých fotografií, 
kterou průběžně obnovujeme. Tentokrát je výstavka 
zaměřena na společenské a sportovní spolky působící 
v minulém století ve Kbelích. Jedná se např. o společné 
fotografie oddílu házené, dobrovolných hasičů, Junáka 
Kbely, divadelních spolků. Přijďte se také podívat, třeba 
někoho z vašich příbuzných či známých poznáte.

V dnešním vydání Kbeláku vám představujeme členy 
Červeného českého kříže, jedná se o obyvatele Kbel 
nebo zaměstnance tehdejšího podniku Pal Kbely z roku 
1950. Fotografii jsme získali od příbuzných paní Amálie 
Karkanové roz. Hrobcové. Paní Karkanová byla členka Červeného kříže, ale také Sokolka, jejíž fotografii z roku 1936 
najdete na zadní straně časopisu. 

Uvádíme dostupná jména osob na fotografii. Poznáte-li někoho dalšího z přítomných, můžete nám přijít říct nebo napsat 
také jeho jméno (každou středu na úřad k paní kronikářce I. Engelové, e-mail: kronika@kbely.mepnet.cz ).

Jména členů Červeného českého kříže na fotografii z roku 1950, paní a pánové:
1. ??
2. Ryšavá
3. Antošová
4. Granátová
5. – 12. ???
13. Brožová
14.  ??
15. Šedivá
16. 
Moulisová
17. ??
18. Antoš
19. Josef 
Vágner
20. 
Karkanová
21. Horníková
22. ??

Ivana 
Zámyslická
odbor 
tajemníka

Pokračování o činnosti sokola ve Kbelích - 
odbor Základní a rekreační tělesné výchovy.   

Článek ve Kbeláku č. 42 jsme končili tím, že po skončení 
války se v roce 1948 konal v Praze Všesokolský slet.

Po roce 1948 došlo ke sloučení tělovýchovy. V prosinci 
1952 byl přijat zákon o tělovýchově a sportu. Řídícím 
orgánem se stal Státní výbor pro TVS (tělesná výchova a 
sport), kterému náleželo i řízení Dobrovolných sportovních 
organizací ustanovených podle pracovních odvětví. Toto 
uspořádání se neosvědčilo, a proto byl v březnu roku 
1957 zřízen Čs. svaz TVS, který existoval do roku 1990. Od 
roku 1955 se konaly vždy po pěti letech Spartakiády, které 
navazovaly nejen na Slety, ale i na Spartakiády FDTJ. Tato 
sportovní organizace existovala v letech 1921 až 1938, kdy 
byla rozpuštěna a více se neobnovila. Poslední Spartakiáda 
v roce 1990 se necvičila již na Strahově, ale na Rošického 
stadionu. Pak již zase po obnovení Sokola začaly opět Slety, 
které se konají po čtyřech letech. Poslední byl v roce 2012 
u příležitosti 150. výročí založení Sokola.

Těmito dějinami prošly i sportovní organizace ve Kbelích. 
Mimo Sokol zde byla založena i Dělnická tělocvičná jednota 
Kbely v roce 1921.

Během války byli správcovi-sokolníkovi manželé Hronovi a 
paní Hronová spolu s paní Millerovou cvičily děti.
Po válce po ukončení Sokola začaly ve Kbelích cvičit ženy a 
děti pod TJ Spartak Pal Kbely -odbor Základní a rekreační 
tělesné výchovy (ZRTV).

Chodilo cvičit mnoho žen a dětí. Byly zde oddíly předškolních 
dětí, mladší žákyně, starší žákyně, dorostenky a ženy. 
Cvičila se prostná cvičení a také hodně na nářadí. Ženy od 
roku 1955 cvičily na všech Spartakiádách 
a rády na nácvik a atmosféru na Strahově 
vzpomínají.
Ženy na Spartakiádu nacvičovaly ve 
Spartaku, děti ve škole a nejmladší s 
rodiči v mateřských školách.

Mezi oblíbené akce patřily Tělovýchovné 
akademie pro děti, které se konaly v 
tělocvičně sokolovny. Cvičitelky skladby 
pro děvčata (chlapecké oddíly v ZRTV 
nebyly) nejen vybraly a nacvičily, ale také 
ušily oblečení. Akademie byly veřejné a 
cvičení se zúčastňovaly i obě mateřské 
školky.

Cvičilo se vždy v pondělí a v průběhu 
doby se vystřídaly tyto obětavé cvičitelky: 

Míla Marčíková, Květa Svobodová, Vlasta Nováková, 
Jiřina Vítková, Ludmila Švárová, Eva Deutscherová, Marie 
Stepanová, Vendulka Sládková, Olina Josková, Hana 
Brožová, Marie Podskalská, Jitka Smítková, Jana Reichrtová, 
Ivana Engelová, Soňa Struhárová, Helena Zajíčková, Alena 
Benáková, Jana Pechová, Jitka Supeltová.

Po obnovení Sokola cvičí ženy a děti každé pondělí 
v oddíle sokolské všestrannosti.  Předškolní děti pod 
vedením Moniky Zelenkové. Cvičení žen vedou cvičitelky 
Helena Zárubová, Jana Hájková, Zuzana Bezkočková, Lucie 
Šimáková a zdravotní cvičení Ivana Engelová.

Vzhledem k tomu, že je v současné době více jiných 
sportovních aktivit a nejsou dobrovolné cvičitelky, oddíly 
mladších žákyň, starších žákyň a dorostenek již necvičí. 
Není již ani zájem nacvičovat na Slety.

Zaznamenala Ivana Engelová, kronikářka Kbel. 

Z histORiE sOKOLa KBELY



pořádá

CTĚNICKÉ DOŽÍNKY

„Panímámo zlatá, otvírejte vrata,
neseme Vám věnec ze samého zlata.”

SOBOTA 7. ZÁŘÍ 2013

10:00 až 18:00 hod. ZÁMEK - VÝSTAVY:
 „Chaloupka na vršku” a jiné pohádky z ateliéru Šárky Váchové 
včetně tvořivých dílniček pro nejmenších, výstava o historii 
kamene na území Prahy „Kámen svému městu” a kresby dětí z 
celého světa „Barvy a tvary matky Země”

11:00 hod.: Dožínkový jarmark nabízí 
výrobky z keramiky, dřeva, textilu a ukázky 
lidových řemesel. Chybět nebudou ani 
čerstvé květiny a bylinky ze zámeckého 
zahradnictví Ctěnice 

14:00 hod.: Vystoupení folklorního 
souboru Jarošovci z Mělnicka, který 
předvede vedle dožínkové slavnosti i 
typické české tance - mateníky

Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9-Vinoř

3130

14. LEtOPisECKÉ  sEtKáNÍ  KONaNÉ DNE 3. čERVNa 2013
Přestože venku pršelo, a některá města včetně Prahy zužují 
záplavy, sešlo se k dnešnímu vzpomínání 15 pamětníků a z 
toho i dva ze Satalic, kteří jsou rodilí kbeláci.

Dnešní téma se týkalo školy obecné i měšťanské:
- povídání o školních kronikách z archivu v Přemyšlení - 
ukázky zápisů
- kdy se školy otvíraly
- učitelský sbor
- jaké se vyučovaly předměty
- zařízení ve školách
- kolik žáků bylo ve třídách
- mimoškolní činnost

V archivu v Přemyšlení se nacházejí 3 knihy – školní kroniky.
1. Kronika obecní školy založená v roce 1890 a je psaná do 
roku 1922.
2. Kronika – Pamětní kniha obecné školy ve Kbelích okres 
Karlín, léta 1922–1935.
3. Kronika – Pamětní kniha měšťanské školy ve Kbelích, 
léta 1932–1940.

Všechny kroniky jsou velmi zajímavé, a proto jsme 
hodně zápisů naskenovali. Postupně budeme ve Kbeláku 
zveřejňovat články o stavbě škol, obsahy některých ročních 
zápisů jako např. začátek školního roku, náboženské 
cvičení, zdravotní stav školní mládeže a jiné.
Pamětní kniha měšťanské školy obsahuje také hodně 
fotografií zejména učitelského sboru.

Také naši pamětníci přinesli školní fotografie, které jsme 
naskenovali, a hlavně se nám podařilo popsat většinu osob 
na fotografiích.

Také všichni vzpomínali, jaké se učily ve škole předměty 
a kdo je vyučoval. Trochu to bylo ztížené tím, že máme 
již dvě generace pamětníků (narozeni v roce 1920 
-1930 a 1930 – 1945) a každého učil někdo jiný.

Předměty a učitelé starších pamětníků:
ředitel – Kuchař
čeština –  Marie Glabasníková, Kučerová a Reichová
náboženství – Hačecká
krasopis – Korynta 
matematika – Korynta, Siegl, Karabáčková
rýsování – Kubišta
zeměpis – Kučerová
dějepis – Kučerová, Obrman
ruční práce a vaření – Kellnerová, Vejlupková
zpěv – Sedlický, Siegl, Salač
tělocvik – Matějková
kreslení – Novák
1. a 2 třídu učil pan uč. Plesnivý.

Základní škola byla 1. až 4. třída, potom byla měšťanská 
škola 1. až 3. třída. Do měšťanky ve Kbelích chodily děti 
ze Satalic a Vinoře. Z osmé třídy se vycházelo a žáci mohli 
přejít na gymnázium nebo jiné odborné školy. Do 4. třídy 
měšťanky se chodilo do Čakovic. Mohli také jít jen na 
Jednoroční učební kurz /JUK/ . Tělesně slabší chodily na 
JUK ve škole ve Kbelích, kde se vyučoval těsnopis, psaní 
strojem, čeština a matematika.                                                        

Mladší pamětníci měli tyto předměty a učitele:
ředitel – Soukup
čeština – Maříková, Granát
matematika – Brož
fyzika – Brož
chemie – Pluhař
přírodopis/biologie – Pluhař
dějepis – Waschirovský
zeměpis - ?
zpěv - ?
ruština – Zahrádka
tělocvik – Kaucká, Daněček
1. třídu učila paní uč. Folová.

Před válkou ani za války se ve škole nevařilo, děti chodily 
na obědy domů. Asi od roku 1941 dostávaly chudší děti 
polévku do hrnku ve staré školní budově. Později v sále u 
Suldovských byla zřízena družina a vařily se obědy asi od 
roku 1947.
Další vývařovna a školní jídelna byla v dnešní 
Hornopočernické ulici č. 8, kde byla dříve stáčírna piva. 
Vývařovnu známe pod názvem U Kujalů. V provozu byla 
v letech 1950-1961. Po otevření nové školy v roce 1961 
byla vývařovna a jídelna přímo ve škole a do „staré školy“
(dnešní Palestra a Dům seniorů) se obědy dovážely a 
jídelna byla mezi oběma školami v nízké budově, ve které 

LEtOPisECKá sEtKáNÍ sE KONaJÍ KaŽDÉ PRVNÍ PONDěLÍ V MěsÍCi 
OD 13,00 do 15,00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚMČ PRAHA 19

TÉMA NA ZÁŘÍ
- dokončení povídání o škole

   (pokud máte doma zajímavé fotografie ze školního prostředí nebo dokumentů týkající se     
   školy ve Kbelích budeme rádi za jejich zapůjčení, vše si naskenujeme a hned vrátíme)

- zaniklá povolání a řemesla ve Kbelích
   (vlastníte-li starý výuční list nebo jiné listiny týkající se řemesel, rovněž si je naskenujeme 

   a vrátíme)
Těšíme se na všechny příznivce letopiseckých setkání.

Kronikářka Kbel Ivana Engelová

se vyučovaly dílny. Další vývařovna s jídelnou pro školu 
byla u Tlustošů na Mladoboleslavské ulici č. 49 (dnešní 
cukrárna Avanti). Zařízení ve třídách bylo velmi skromné. 
Základní věci: tabule, houba, křída, kalamář, umývadlo. 
Nejdříve se sedělo v dřevěných lavicích po třech, později 
po dvou.

Mimoškolní činnost byla zaměřena převážně na sport. 
Nebyla televize ani počítače, tak se děti scházely na 
hřišti Sokola, tělocvičně DTJ a FDT v Lidovém domě. Byly 
zde kroužky hasičů, skauti, pěvecký kroužek Dalibor. Co 
je nyní kavárna na rohu Semilské a Toužimské ulice byla 
tělocvična DTJ a tam se hrál ping-pong.  Hrál se také fotbal 
a volejbal. Mimo hřiště Sokola byly dva volejbalové kurty 

za fotbalovým hřištěm. Oblíbená byla i atletika.

Bylo to velmi zajímavé téma a všichni si hodně zavzpomínali.
Prosím čtenáře Kbeláku, pokud najdete nesrovnalost 
nebo máte nějaké doplnění k tomuto tématu, zavolejte na 
telefon 737 124 066, pevná linka 286851909, nebo napište 
na email: engelova.ivana@seznam.cz. 

Další setkání bude po prázdninách v pondělí 2. září 2013 ve 
13 hodin v zasedání místnosti radnice.
Téma: Zaniklá povolání a řemesla ve Kbelích. 
Přeji všem klidné a pohodové dny.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

KNIHAŘSKÁ VAZBA V1
sešitová linka HOHNER 
HSB 5000

VÝSEKOVÝ STROJ
ML – 720 (724 x 510 mm)

LAMINOVACÍ   STROJ
FOLIANT

SKLÁDACÍ STROJ – Falcovačka
Heidelberg Stahl Ti52

OSVITOVÁ JEDNOTKA 
Heidelberg Prosetter do max. 
formátu B2 o rychlosti 16 ks/hod

+ vazba | výsek | laminace | skládání

nabízíme kvalitní tisk

tiskárna  |  vydavatelství  |  nakladatelství

Kontakt TIGIS, spol. s r. o. 
Kounická 3129/70 
100 00  Praha 10
Tel.: 274 008 500 
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kalkulace
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PODěKOVáNÍ
Farní charita děkuje občanskému sdružení KRC CoByDup za materiální pomoc ze sbírky, kterou sdružení vyhlásilo 
přímo pro naši organizaci.Pomoc byla rozdělena do obcí postižené povodní v okresu Mělník. této pomoci si velmi 
vážíme.

Zaměstnanci FCh Neratovice

DětsKÉ hUDEBNÍ stUDiO čMELDa hLEDá NOVÉ ZPěVáčKY

Pražská zoo vypravila další čtyři koně 
Převalského do Mongolska
1.7.2013
Jde už o třetí návrat divokých koní do volné přírody 
za poslední tři roky. Koně odletěli v 15:00 z kbelského 

letiště armádním letounem CASA, let trval víc jak 
17 hodin. Koně byli do Kbel převezeni ze stanice v 
Dolním Dobřejově. 

Zdroj: ceskatelevize.cz
SezNet

PRaŽsKá ZOO VYPRaViLa DaLŠÍ čtYŘi KONě 

Dětské hudební studio Čmelda se zabývá hudební 
a hudebně dramatickou výukou dětí a mládeže 
základních a středních škol. Zaměřujeme se zejména 
na zpěv sborový a sólový, v případě zájmu zajistíme 
též individuální výuku hudebního nástroje dle 
volby každého studenta. Od září 2013 budeme díky 
vstřícnému přístupu a veliké podpoře ze strany 
městské části Praha Kbely otevírat v prostorách 
starého hasičského domu dva kurzy sborového zpěvu 
a individuální výuku moderního zpěvu sólového.
Na hodinách rádi uvítáme všechny šikovné děti se 
zájmem o hudbu, předchozí zkušenost se zpěvem je 
výhodou, ale určitě není nutná. Zájemci by měli mít 
přirozený dětský hlásek, hudební sluch a především 
nadšení a chuť učit se něco nového. 
Pro naše zpěváčky připravujeme žánrově pestrý 
repertoár od klasických skladeb až po písně moderní, 
popové a muzikálové. V období od září do prosince 
se budou děti na hodinách sborového zpěvu 
věnovat nácviku Malé vánoční kantáty skladatelky 
Ivany Loudové, kterou za doprovodu trubky a harfy 
přednesou na vánočním koncertě. Po Vánocích nás 
čeká hudebně dramatický projekt, kde si děti budou 
moci vyzkoušet také práci s divadelním režisérem 
a zapojení hereckých a choreografických prvků do 
hudebního programu.
Sbor bude pracovat vždy dvakrát týdně v pondělí a 
ve středu. Přihlášené děti budou rozděleny na dvě 
věkové skupiny, mladší zpěváci zkouší 13:30 – 14:30, 
starší zpěváci 14:45 – 15:45. Lektorkou sborového 
zpěvu je mladá, ale velmi zkušená zpěvačka a 
pedagožka paní Barbora Waschinger Tomková, která 
se práci s hudebně talentovanou mládeží věnuje 
již několik let. Její studenti se pravidelně účastní 
sborových i sólových soutěží v rámci celé České 
republiky. Všichni noví studenti sborového zpěvu se 
poprvé zúčastní soutěžní pěvecká přehlídky na jaře 
2014 a to v rodišti hudebního skladatele Bohuslava 

Martinů, v Poličce. 
Vážní zájemci 
o zpěv mohou 
navštěvovat také 
individuální lekce 
muzikálového a 
popového zpěvu.  
Tyto hodiny jsou vedeny talentovaným mladým 
muzikálovým zpěvákem a režisérem Martinem 
Bujárkem. Hodiny kladou na studenty komplexní 
požadavky nejen pěvecké, ale také herecké. Důraz je 
kladen na intonační čistotu, výraz, pohyb na jevišti 
a celkový dojem. To vše je pro úspěšnou prezentaci 
mladých zpěváků nesmírně důležité. Studenty 
sólo lekcí čeká množství koncertních vystoupení 
a samozřejmě též soutěžních pěveckých klání. 
V rámci těchto hodin je také možné se připravovat 
na složení britské pěvecké zkoušky ABRSM. Rozvrh 
individuálních lekcí je tvořen po dohodě mezi 
lektorem a rodiči studenta.
Zástupci dětského hudebního studia Čmelda navštíví 
na začátku září základní školu ve Kbelích, aby 
děti blíže seznámili s programem studia. Zájemci 
absolvují základní hudební zkoušku a těm úspěšným 
pak bude nabídnuta účast na výuce. Sborový zpěv 
bude zahájen 30. 9., hodiny sólové dle individuální 
dohody kdykoliv v průběhu září. Veškeré dotazy 
a bližší informace naleznete na našich stránkách 
www.dhscmelda.cz, fotografie z akcí si můžete 
prohlédnout na facebooku DHS Čmelda.  Rádi 
zodpovíme veškeré otázky přes facebook, e-mail 
či telefonicky. Zájemci o sborové i sólové lekce se 
mohou hlásit e-mailem, obratem s vámi domluvíme 
datum talentové zkoušky. Velice se na vás všechny 
těšíme a věříme, že se zpěvem jde všechno lépe – 
dokonce i začátek nového školního roku. Přijďte si 
tedy s námi zabzučet pár pěkných melodií. 

Váš tým DHS Čmelda.

Kbely 27.6.2013
Nehoda se stala na křižovatce toužimská-
semilská. 
Řidička automobilu, jedoucí po ulici Toužimské, při 
odbočování vpravo do ulice Semilské, pravděpodobně 
přehlédla ženu s kočárkem, která právě přecházela po 
přechodu pro chodce. Náraz auta ženu odhodil tak, že 
neudržela kočárek, který se rozjel po svažující se ulici 
Semilské a se štěstím se zastavil asi po dvaceti metrech. 
Přivolaná záchranná služba odvezla maminku s dítětem do 
nemocnice. Údajně se jednalo o lehčí zranění.

SezNet

ŘiDičKa aUtOMOBiLU sRaZiLa ŽENU s KOčáRKEM

Ve Kbelích znovu vzniká nejstarší 
československé letadlo - 16.7.2013
Praha – V leteckém muzeu ve Kbelích parta restaurátorů 
dokončuje výrobu repliky prvního československého 
motorového letadla. Dvouplošník Bohemia B-5 létal 
hned po první světové válce v Plzni, později v Praze – při 
slavnostních příležitostech i pro vyhlídkové lety.   
Letadlo Bohemia B-5 představovalo velký úspěch 
československých aviatiků z Plzně, kteří ho v roce 1919 
sestrojili, a teď je pýchou skupiny, která staví jeho repliku. 
Nebude létat, zůstane totiž částečně odkrytá a navíc 
má dřevěný motor. Přesto přesná do posledního detailu 
– běhají i písty v dřevěném motoru. Restaurátorům z 
kbelského leteckého muzea už zbývá jen vytáhnout 
poslední lana, nasadit vzpěry křídel a popsat trup.

Stavba přitom byla obzvlášť náročná – z historického stroje 
se dochovalo jen torzo, které dlouho leželo v depozitáři 
kbelského muzea. Dokumentace nikde není, takže se 
restaurátoři museli inspirovat pouze starými fotografiemi. 
„Přátelé z Národního technického muzea nám sehnali 
pěkné snímky z Plzně. Na jejich základě se poměřuje 
za základ původní trup,“ přiblížil kurátor letecký sbírek 
Vojenského historického ústavu Jan Sýkora.

Spoustu částí museli tvůrci repliky nově vyrobit v dílně 
kbelského muzea, se sháněním různých komponentů 
pomohli i jejich přátelé aviatici. „Nejnáročnější byla 
ozubená kola, která nám nezištně sehnal kamarád,“ řekl 
restaurátor Josef Pšenička.
Letadlo Bohemia B-5 si fandové do létání a návštěvníci 
muzea ve Kbelích poprvé prohlédnou v září během muzejní 
noci. Nahlédnou i dovnitř. Napůl otevřenou nechávají 
její tvůrci staronovou Bohemii proto, aby si každý mohl 
prohlédnout její ovládací mechanismus.

Zdroj: ceskatelevize.cz
SezNet

NEJstaRŠÍ čEsKOsLOVENsKÉ LEtaDLO

Pražané se v zářijové noci vydají zkoumat muzea a 
galerie  
Praha – Noční prohlídky muzeí a galerií si už (nejen) v 
hlavním městě vybudovaly popularitu. Jubilejní desátá 
Pražská muzejní noc se kvůli červnovým povodním 
přesunula a nyní byl konečně zveřejněn náhradní termín - 
akce se tedy uskuteční 14. září. 
Pořadatelé lákají příchozí na bohatý program, ale také 
na tradiční vstup zdarma či na bezplatnou přepravu 
speciálními autobusovými linkami.   
Podrobný seznam akcí doposud ještě nebyl zveřejněn. 

Organizační tým se tak chystá učinit v polovině srpna. 
Jako vždy ale skrz přednášky ožijí expozice, výstavy a 
kulturní pamětihodnosti. Návštěvníci nebudou ochuzeni 
ani o koncerty, filmové projekce či soutěže.     
Každý rok je o akci větší a větší zájem a návštěvnost 
prudce narůstá. Mezi nejnavštěvovanější kulturní 
instituce loni patřilo třeba Letecké muzeum Kbely, České 
nebo Náprstkovo muzeum či Národní technické muzeum.

SezNet  
Zdroj: ceskatelevize.cz 26. 7. 2013 19:08, autor: bk

MUZEa a GaLERiE 

http://www.dhscmelda.cz


Mámo, kup mi BOTY!

Otevřeli jsme pro Vás ve Kbelích nový
obchůdek .

Pro své dětičky u nás nakoupíte
bačkůrky i botičky, obujeme všechny

nožičky.

Najdete u nás značky DPK, FARE, RAK,
BUGGA, ECCO Shoes, BEFADO, Pidilidi.

Otevírací doba:

Po, St  dle telefonické domluvy
Út, Čt, Pá     9 - 11.45, 15.30 - 17.30

So    9.30 - 11.30

Adresa: Vrchlabská 25/7 (vedle Pizza
Kbelíno), telefon: 734 819 391

Otevřeli jsme pro Vás ve Kbelích nový
obchůdek .

Pro své dětičky u nás nakoupíte
bačkůrky i botičky, obujeme všechny

nožičky.

Najdete u nás značky DPK, FARE, RAK,
BUGGA, ECCO Shoes, BEFADO, Pidilidi.

Otevírací doba:

Po, St  dle telefonické domluvy
Út, Čt, Pá     9 - 11.45, 15.30 - 17.30

So    9.30 - 11.30

Adresa: Vrchlabská 25/7 (vedle Pizza
Kbelíno), telefon: 734 819 391
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Vážení občané Kbel,
rádi bychom vás upozornili na nově instalovanou 
informační tabuli ke kapličce č. 17 na Mladoboleslavské 
ulici přímo u vjezdu na parkoviště Muzea letectví a 
kosmonautiky. Kaplička 17 – Krupecká, je jednou z 
dochovaných dosud stojících kaplí na území Kbel, 
prohlédnout si ji můžete přímo na parkovišti Muzea. 
Za povšimnutí stojí dosud zřetelný novodobý nápis v 
oblouku niky v půlkruhu začínající počátečními verši 
Svatováclavského chorálu SVATÝ VÁCLAVE, VÉVODO 
ČESKÉ ZEMĚ, KNÍŽE NÁŠ, PROS ZA NÁS BOHA, SVATÉHO 
DUCHA!

Projekt symbolické 
obnovy kapliček 
pokračuje, připomínáme 
si tímto historický 
význam Svaté cesty z 
Prahy do Staré Boleslavi 
procházející územím Kbel. 
Kromě již umístěných 

informační tabulí ke kapličce č. 16 (Hůlkova ulice) a 17 
(Mladoboleslavská ul.) se připravuje tabule pro kapličku 
č. 18, Kulmenská, v místech křížení  ulic Polaneckého a 
Mladoboleslavské.

Ivana Zámyslická
Odbor tajemníka

SNÍDANĚ 
V TRÁVĚ 
aneb zůstaňte v pyžamu!

8.9.2013 v 9,30h

 

přijďte s piknikovými  koši v 9,30hod netradičně posnídat 
do kbelského Centrálního parku.do kbelského Centrálního parku.

Nezapomeňte na své oblíbené plyšáky a polštářky.
Co vás čeká:

rozcvička , raníček,  snídaňová olympiáda, 
skok do peřin a možná i polštářová bitka.

Možnost zakoupení pečiva a dobrot  pro snídaňové pikniky v trávě

PRO VŠECHNY V PYŽAMU KÁVA, ČAJE A SLADKOSTI PRO VŠECHNY V PYŽAMU KÁVA, ČAJE A SLADKOSTI 
ZDARMA

Sportovní klub Kbely 
a Nízkoprahové centrum aktivit 

Mìstské èásti Praha 19 

Místo konání: Nízkoprahové centrum aktivit Mìstské èásti Praha 19 vchod z ulice Bakovská

Prezentace: v hrací místnosti od 12.30 do 12.55

Zaèátek turnaje: v 13:00

Ukonèení turnaje: v 19:00

Vás zvou na otevøený turnaj 
jednotlivcù ve Fischerových šachách 

Místo konání: Praha – Kbely, Lidový dùm, Bakovská

Prezentace: pátek 26. dubna 2013 od 18.30 do 19.50 

Zaèátek turnaje: pátek 26. dubna 2013 v 19.59 

Ukonèení turnaje: sobota 27. dubna 2013 v 7.30 (spíš døíve)

Tempo hry: 5 minut na partii pro 1 hráèe.

Systém turnaje: základní kolo - švýcarský systém  (minimálnì 30 partií). Finále ve skupinì každý s každým. 
Nasazení do desetièlenných skupin dle poøadí ze švýcarského systému

Vklad: 100,- Kè pro pøedem pøihlášené, 150,- Kè na místì 

Øeditel turnaje: Mgr. Martin Hrubèík MBA tel. 775590149

Hlavní rozhodèí: Miloslav PARTL, tel. 602 316 155

e-mail: tisicesach@centrum.cz

Pøihlášky: do 25. 04. 2013 mailem

Ceny: 3 finanèní ceny: 1000, 750, 500 + dalších cca 20 vìcných cen. 

+ vítìzové finálových skupin

Právo úèasti: Kapacita hrací místnosti – cca 100 hráèù. V pøípadì vyššího zájmu mají pøednost døíve 
pøihlášení nebo zaprezentovaní hráèi.

Pravidla: hraje se dle platných pravidel FIDE pro bleskový šach

Materiál: každý lichý hráè z oddílu pøiveze kompletní šachovou soupravu vèetnì fungujících šachových 
hodin. Omezený poèet souprav èi hodin je možno zapùjèit za 50,- Kè.

Obèerstvení: zajištìno v hrací místnosti (restaurace).

Systém turnaje: 7 kol švýcarským systémem 

a pro zájemce s navazujícím turnajem v bleskovém šachu na 9 kol

Startovné: dobrovolné 

Ceny: vìcné ceny

Spojení: pøímé od metra Letòany linka autobusu è. 185 autobusová zastávka Bakovská 

nebo vlakové na stanici Praha-Kbely

Pøihlášky: E-mail: tisicesach@centrum.cz  

do kapacity hrací místnosti maximálnì 32 hráèù

pøedem nepøihlášení zájemci nemusí být do turnaje pøijati

Materiál: plnì zajištìn v rámci vybavení Nízkoprahového centra aktivit MÈ Praha 19

Obèerstvení: v budovì je možnost obèerstvení

sobota 28. záøí 2013 

Jménem poøadatelù si Vás dovolují pozvat

Partl Miloslav

rozhodèí

 Mgr. Martin Hrubèík, MBA

øeditel turnaje
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NEJZaJÍMaVěJŠÍ KNiŽNÍ PŘÍRůstKY

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.  

červen - červenec 2013
Pro dospělé:
Boučková Tereza – Šíleně smutné povídky
Jackson Lisa – Osamělá smrt
Cool Michel – František. Papež z Nového světa
Bittnerová Martina – Na nevěru se neumírá
Dubská Kateřina – Člověk Gabriel
Mlejnek Otakar - …a ti, co jsou na moři. Český doktor 
na moři (VII)
Patterson James – Devátý soud
Robertsová Nora – Spojeni osudem
Hájíček Jiří – Rybí krev (Magnesia litera 2013-kniha 
roku)
Hrabal Bohumil – Večerníčky pro Cassia
Vondruška Vlastimil – Přemyslovská epopej III. Král 
rytíř Přemysl II. Otakar 
Schwarzenbergová Therese – Má cesta zpátky do 
života
Chagall Marc – Ma vie. Můj život
Whitton Hana – Karel IV. Jménem koruny, 
jménem lásky

Pro děti:
Goldflam Arnošt – Tatínek 002
Smith L.J. – Upíří deníky. (13) Ohrožení 
Tonollo Harald – Temné dědictví. Příběhy 
rodiny Smrtičovy
Sekora Ondřej – Čmelák Aninka
Wilsonová Jacqueline -  Průšvihářky
Lukešová Milena – Knížka pro Lucinku
Jan Vodňanský dětem
Schwabiková Kateřina – Cesty dětí do 
staletí aneb Jak Běla a Kuba poznávali naši 
historii
Štíplová Ljuba – Němeček Jaroslav – 
Úžasné příběhy Čtyřlístku 1984 až 1987
Tinková Eva-Hrbková Kateřina – Jak se žilo 
v pravěku

V rámci zkvalitnění nabídky ve stávající 
knihovně Domova seniorů v Mladoboleslavské 
ul. bylo provedeno roztřídění, dodání nových 
kvalitních titulů a abecední uspořádání této 
knihovny. snad budou čtenáři, kteří třeba 
nemohou navštěvovat místní kbelskou 
knihovnu, spokojeni a uvítají doplnění o 
novou knižní produkci. hodláme i v budoucnu 
tuto knihovnu dále obohacovat o nové a 
zajímavé knihy. Pokud by byl zájem o některé 
konkrétní tituly, lze se obrátit osobně či 
telefonicky na knihovnici pí. Novotnou – 
Místní knihovna Kbely, semilská 43/1, Praha 
9, tel.: 734 681 683, 284 080 878. 

Známé osobnosti, nejen literárního světa, 
na návštěvě v kbelské knihovně.
Všechny následně uvedené umělecké osobnosti jsme mohli v průběhu uplynulých let přivítat v prostorách Místní 
knihovny Kbely na besedách, vernisážích a výstavách.  Bylo jich pochopitelně ještě mnohem více, ale vybrali jsme pro vás 
ty skutečně nejzajímavější. Jejich podpisy zdobí „ tabuli osobností“, na kterou se všichni podepsali, a která je v knihovně 
vystavena. 

Jan Burian -  hudebník, básník a 
cestovatel 
14. 9. 2006

Karel Stránský – akad. architekt,  
malíř, žil ve Kbelích
 1. 11. 2006

Václav Klaus - prezident ČR v letech 
2003 až 2013     
      
Livia Klausová - manželka pana 
prezidenta 
10. 10. 2006

Petra Braunová -  spisovatelka 
10. 4. 2007

Lenka Procházková - výtvarnice, 
ilustrátorka    
12. 4. 2007

Tomáš Pergler -  výtvarník, sochař, 
žije a tvoří ve Kbelích
17. 10. 2007

Ivona Březinová - spisovatelka  
12. 5. 2009

Kamila Moučková -  televizní                             
a rozhlasová hlasatelka 
3. 2. 2010

Vlastimil Vondruška -  historik, 
spisovatel   
19. 10. 2010

Miloslav Jenšík -  spisovatel, 
publicista, žije a tvoří ve Kbelích
 25. 4. 2012

Jan Říha - novinář, publicista, 
sportovní redaktor ČRo, žije a tvoří ve 
Kbelích
 31. 10. 2012

Ester Janečková - herečka, 
moderátorka, žije ve Kbelích      
 12. 12. 2012

Jan Vrba - umělecký fotograf,  žije a 
tvoří ve Kbelích 
 13. 3. 2013

Milena Štráfeldová -  spisovatelka, 
redaktorka ČRo     
10. 4. 2013

Martina Bittnerová -  spisovatelka   
 28. 5. 2013

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


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.

- čiŠtěNÍ KOMÍNů
- REViZE KOMÍNů
- OPRaVY
KONtaKt: Martin Němec 775 132 921

KOMiNiCtVÍ NěMEC

Vyklidíme Váš Byt, pozůstalosti, sklep,nemovitost. 
Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
tel:777 227 840

VYKLiDÍME VáŠ BYt

Vrchlabská 36.
27m2 - prodejna , zázemí , WC.
info. v obchodě Zlatnictví aa.
tel.:  736539505

PRONáJEM OBChODU -  PRaha - KBELY

3938

Realizujeme:
Malířské a lakýrnické práce, včetně kompletního úklidu.

Stěrkové a štukové omítky.
Zednické práce, obklady, dlažby.

Rekonstrukce bytových jader.
Realizace zakázek na klíč.

Slevy pro důchodce 5-20%
Tel.: 608 354 601 sleva 10%

 při 

pře
dložení to

hoto
 

ústři
žku

Letos 20. srpna by se dožil 85 let, pan 
Václav Mühldorf, manžel, tatínek, 
tchán, dědeček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu 
s manželkou Evou a její dcerou 
Renatou a Jitkou s rodinami.

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 cenu poukázku na konzumaci do BARU TŘINÁCT.

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

Tuto tajenku sponzoruje 
Bar 13

který věnoval cenu 
pro výherce.

KŘÍŽOVKa O CENY

Bar Třináct
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Ukázka sokolského kroje – Paní Amálie Karkanová (roz. Hrobcová) z r. 1936

Letopisecká setkání na hl. budově úřadu

Nově se konají vždy KaŽDÉ PRVNÍ PONDěLÍ V MěsÍCi, v zasedací místnosti 
v 1. patře ÚMč Praha 19 od 13.00 hodin.

V roce 2013 se ještě společně setkáme:
2. září
7. října
4. listopadu
2. prosince

Děkujeme všem za přinesené fotografie, některé obrázky zde průběžně 
uveřejňujeme, ostatní fotografie si můžete prohlédnout v připravené 
malé výstavce na úřadu v přízemí  budovy, nyní na téma sportovní a 
společenské spolky ve Kbelích.
Za úřad Vás srdečně zve Ing. Zámyslická.
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