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Letní uzávěry komunikací ve Kbelích
Od 1.7.2006 budou zahájeny rekonstrukce dvou komu-
nikací v naší městské části.
Stavba č. 3136 TV Satalice etapa 0006 3.část Hornopočernická 
(Trabantská) je v úseku přejezd ČD (Nymburská) po ulici 
Dřevařskou, kde bude napojeno pracovní spárou na již rekon-
struovaný úsek v MČ Satalice. Na komunikaci bude provedeno 
odfrézování povrchu vozovky a položení nové pojezdové vrstvy. 
Součástí stavby je vybudování zálivových zastávek MHD v pro-
storu přejezd ČD-Nymburská pro oba směry. Současně probíhá vý-
stavba kruhové křižovatky v Satalicích. Z těchto důvodů bude ulice 
Hornopočernická slepá a od ulice Drahotická do Satalic uzavřená. 
Součástí rekonstrukce je i oprava železničního přejezdu, kterou 
si zajišťují České dráhy. Za uzavřenou ulici Hornopočernickou 
(Trabantskou) bude vyznačena obousměrná objízdná trasa ulice-
mi Mladoboleslavská a Vinořská po které bude vedena i veškerá 
městská hromadná doprava.
• Dodavatel stavby firma PRAGIS
• Termín uzávěry 1.7.2006-30.8.2006
Stavba č.0093 TV Kbely etapa 0015 sběrná Žacléřská v úseku 
Mladoboleslavská-Toužimská. Jedná se o celkovou rekonstrukci 
komunikace, dešťové kanalizace a zastávek MHD. Rekonstrukce 
bude provedena včetně křižovatky Žacléřská-Železnobrodská, která 
byla původně zařazena do jiné etapy. Na termín této rekonstrukce 
a uzávěry je požadována záruční oprava komunikace Žacléřská 
v úseku Železnobrodská-Toužimská, kde dochází k trhání povr-
chu živice. Mandatář vyzval dodavatele firmu READY k opravě. 
Stavba bude prováděna za plné uzávěry. Uzávěra bude od ulice 
Mladoboleslavská po ulici Toužimskou. Objízdná trasa povede 
ulicí Vrchlabskou, včetně městské hromadné dopravy. Za zrušené 
zastávky MHD v ulici Žacléřská budou náhradní zastávky zřízené 
v ulici Vrchlabská. Zastávka ve směru do centra bude umístěna před 
křižovatkou s ulicí Huntířovská a zastávka z centra bude umístěna 
před prodejnou květin. V průběhu uzávěry komunikace Žacléřská 
bude provedena rekonstrukce rybníku.
• Dodavatel stavby firma Pragis
• Termín uzávěry 1.7.2006-15.11.2006
Věříme, že pochopíte nutnost těchto rekonstrukcí a z toho plynou-
cích přesunů městské hromadné dopravy.

Vladimír Bílek
vedoucí ODTSaKŘ
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Informace pro veřejnost
Dnem 14.6.2006 byla zrušena mimořádná opatření týkající se ptačí 
chřipky. V současné době žádné nebezpečí vzniku nákazy již nehro-
zí. ÚMČ Praha 19 děkuje všem chovatelům, kteří poskytli potřebné 
informace k zřízení evidence. Přesto ÚMČ Praha 19 žádá chovatele 
hrabavé a vodní drůbeže, bažantů a holubů, dravců a exotického 
ptactva chovaného ve venkovních voliérách, kteří dosud neposkytli 
údaje o svých chovech, aby tak učinili dodatečně a tím napomohli 
ke vzniku přesné evidence veškerého ptactva chovaného v naší MČ 
Praha 19. Potřebné tiskopisy „Evidence drůbeže a ostatních ptáků 
v drobných chovech“ jsou stále připraveny k vyzvednutí ve vstup-
ním vestibulu ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 04 Praha 9-Kbely, 
kde také tyto vyplněné formuláře odevzdáte v informacích na radni-
ci. Náš požadavek o předání informací je preventivním opatřením, 
který má zajistit kvalitní připravenost MČ Praha 19 na případný 
výskyt této nákazy a opakované vyhlášení mimořádných veteri-
nárních opatření na celém katastrálním území hl. m. Prahy. Vaše 
údaje by byly v dalších obdobích použity pro urychlenou realizaci 
mimořádných veterinárních opatření a po upřesnění i k případnému 
nárokování finančních náhrad za nutné utracení postiženého ptactva 
a za likvidaci vajec v určených oblastech. Předávání těchto údajů 
a jejich evidence na úřadu příslušné MČ vyplývají z veterinárního 
zákona č.166/1999 Sb. Děkujeme za pochopení.

Vladimír Bílek
vedoucí ODTS a KŘ

Soutěž pro všechny děti o nejkrásnější 
obrázek 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje pro 
všechny děti soutěž o nejkrásnější namalovaný ob-
rázek.

Obrázky můžete nosit během prázdnin do objektu Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví v ul. Železnobrodská 764, Praha 
9 – Kbely, za přinesený obrázek dostane každé dítě sladkou 
odměnu. Tyto obrázky budou předány seniorům z Klubu dů-
chodců, kteří z nich vyberou tři nejkrásnější. Tři nejlepší malíři 
budou odměněni věcnými cenami – školními pomůckami, 
které jim budou předány na začátku školního roku v Domě 
s pečovatelskou službou v Mladoboleslavské ulici.
Jména výherců a jejich obrázky budou zveřejněny na interne-
tových stránkách Úřadu městské části Praha 19, úřední desce 
a v periodiku „Kbelák“.
Za všechny přinesené kresby předem děkujeme, budou zkrášlo-
vat čekací prostory Odboru sociálních věci a zdravotnictví, kde 
se pohledem na ně bude moci potěšit každý klient.

Informace o změnách, které nám přinesla novela živnostenského zákona s účinností od 1. 8. 2006
Zákon.č. 214/2006 Sb.

 Změna v § 6 /všeobecné podmínky provo-
zování živnosti/. 
1) Všeobecnými podmínkami provozování 
živnosti fyzickými osobami, pokud tento 
zákon nestanoví jinak, jsou: 
a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost 
k právním úkonům, c) bezúhonnost, 
d) skutečnost, že fyzická osoba, pokud 
na území České republiky podniká nebo 
podnikala, nemá na svém osobním účtu 
evidovány daňové nedoplatky z tohoto 
podnikání, 
e) skutečnost, že fyzická osoba, pokud 
na území České republiky podniká nebo 
podnikala, nemá nedoplatky na platbách 
pojistného na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
f) skutečnost, že fyzická osoba, pokud 
na území České republiky podniká nebo 
podnikala, nemá nedoplatky na pojistném 
na veřejném zdravotním pojištění. 
Skutečnosti podle odstavce 1 písm. d) a e) 
se prokazují potvrzením příslušného orgánu 
státní správy, nebo pokud potvrzení není 
doloženo, ověří danou skutečnost živnos-
tenský úřad u příslušného orgánu státní 
správy nebo v příslušném informačním 
systému veřejné správy. Skutečnost podle 
odstavce 1 písm. f) se dokládá čestným 
prohlášením. 
Změna v § 11 /odpovědného zástupce je 

povinen ustanovit/ podnikatel, který je 
právnickou osobou, pro živnosti vyžadující 
splnění zvláštních podmínek provozování 
živnosti(nejedná-li se o ohlašovací živnost 
provozovanou průmyslovým způsobem)
Změna v § 31 /povinnosti podnikatele/. 
Podnikatel je povinen, jde-li o nákup 
použitého zboží nebo zboží bez dokladu 
nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy 
nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí 
do zástavy, před uzavřením smluvního vzta-
hu identifikovat jeho účastníky a předmět 
smluvního vztahu, vést evidenci o těchto 
skutečnostech, a to včetně data uzavření 
tohoto smluvního vztahu. Tato evidence 
musí být přístupná v provozovně, v níž 
dochází k identifikaci a kde se toto zboží 
nachází.“. 
Nový § 45a 
(1) Fyzická osoba může společně s ohláše-
ním živnosti nebo žádostí o koncesi na pří-
slušném živnostenském úřadu též 
a) podat přihlášku k daňové registraci nebo 
příslušné oznámení, 
b) oznámit zahájení samostatné výdělečné 
činnosti, 
c) podat přihlášku k důchodovému pojiš-
tění, 
d) podat přihlášku k nemocenskému po-
jištění, 
e) oznámit vznik volného pracovního místa 
nebo jeho obsazení, 
f) podat oznámení podle zákona o veřejném 

zdravotním pojištění. 
(2) Právnická osoba může společně s ohlá-
šením živnosti nebo žádostí o koncesi 
na příslušném živnostenském úřadu též 
a) podat přihlášku k daňové registraci nebo 
příslušné oznámení, 
b) oznámit vznik volného pracovního místa 
nebo jeho obsazení. 
(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, 
podávané podle odstavců 1 a 2, se předklá-
dají na tiskopise vydaném Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. 
(4) Živnostenský úřad předá 
a) příslušnému správci daně vykonávají-
címu správu daní z příjmů údaje získané 
podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 
2 písm. a), příslušnému orgánu sociálního 
zabezpečení údaje získané podle odstavce 
1 písm. b) až d), příslušnému úřadu práce 
údaje podle odstavce 1 písm. e) a podle 
odstavce 2 písm. b), a příslušné zdravotní 
pojišťovně údaje získané podle odstavce 
1 písm. f), 
b) ohlašovateli nebo žadateli o koncesi jeho 
identifikační číslo pro placení pojistného, 
čísla účtů pro placení pojistného na důcho-
dové pojištění a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na nemocenské 
pojištění. 
(5) Podnikatel může na příslušném živnos-
tenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštní-
mi právními předpisy oznámit též změnu 
údajů podle odstavce 1 a 2, pokud tak učiní 
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současně s oznámením podle § 49 odst. 1 
nebo podle § 56 odst. 1. 
(6) Údaje podle předchozích odstavců, včet-
ně oznámení jejich změn, živnostenský úřad 
předá příslušným orgánům do 5 pracovních 
dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku 
živnostenského oprávnění nebo ode dne, 
kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo 
ohlášeny změny. 
Změna v § 46. U fyzické osoby k ohlášení 
postačí připojit jako doklad prokazující 
právní důvod pro užívání prostor, do nichž 
umístil místo podnikání, liší-li se od byd-
liště písemné prohlášení vlastníka nemo-
vitosti, bytu nebo nebytového prostoru, 
kde jsou prostory umístěny, případně 
prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, 
bytem nebo nebytovým prostorem jinak 

nakládat, že s umístěním souhlasí. Stejný 
doklad doloží k ohlášení právnická osoba 
k prostorám, kde je umístěno sídlo firmy, 
není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána 
v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, 
pokud je tento doklad stanoven zvláštním 
právním předpisem jako podmínka zápisu 
do této evidence. 
Vydání živnostenského listu v § 47. Pokud 
si živnostenský úřad vyžádá u příslušného 
orgánu státní správy nebo od Rejstříku 
trestů potvrzení nebo jiný doklad potřebný 
k ohlášení živnosti, neběží lhůta pro vydání 
živnostenského listu. Tato lhůta neběží ode 
dne odeslání vyžádání do dne doručení 
potvrzení nebo jiného dokladu od tohoto 
orgánu státní správy. O této skutečnosti 
živnostenský úřad informuje podnikatele 

bez zbytečného odkladu. 
V § 73a odst. 4. Vláda může s ohledem 
na situaci na trhu práce stanovit nařízením 
seznam živností, které nemohou provozo-
vat fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 7. 
/ Citace § 5 odst. 7: Fyzická osoba, která 
nemá bydliště na území České republiky 
nebo jiného členského státu Evropské 
unie a není rodinným příslušníkem občana 
České republiky nebo občana jiného státu 
Evropské unie, nemůže provozovat živnost, 
která je uvedena v nařízení vlády vydaném 
podle § 73a odst. 4/.
Příloha č.1 řemeslné živnosti se rozšiřuje 
o obor živnosti „podkovářství, malířství, 
lakýrnictví a natěračství“.

Dana Žabová
vedoucí živnostenského odboru

Ochrana a prořez dřevin 
Jak jste si již patrně mnozí z Vás sami všimli a někteří dokonce 
i v bezprostřední blízkosti svého domova, rozmohl se na naší 
městské části nešvar, a tím je nikoli prořez, ale svévolné mrzačení 
stromů. Jedná se o uříznutí špičky stromu, resp. jeho horní části, 
což je samozřejmě závažné porušení zákona, neboť dřeviny jsou 
podle § 7 zákona 114/92 Sb. chráněny před poškozováním a niče-
ním a péče, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností 
vlastníků. Navíc tato 
„úprava“  s t romu 
v žádném případě 
nezvyšuje bezpeč-
nost při bouřích a vě-
trných kalamitách, 
ba právě naopak, jeli-
kož dochází v kmeni 
stromu k rozsáhlým 
hnilobám snižující 
jeho vitalitu.

Kalamita ve Kbelích
V posledních letech se čím dál častěji mluví o globálním oteplo-
vání a s tím spojenými změnami klimatu. Letos jsme byli svědky 
extrémně dlouhé zimy a nyní pro změnu zažíváme tropická vedra. 
Jaro jako by se vytratilo z kalendáře, ze zimních kabátů se převlé-
káme rovnou do letních šatů. Příroda s tím bojuje po svém, takže 
nyní zažíváme silné vichřice, průtrže mračen a záplavy v místech, 
kde ani nejstarší pamětníci nepamatují nic podobného.
Již od začátku června nás sužují velká vedra, počasí graduje tep-
lotními rekordy a téměř každý den se přihlásí mohutná bouřka. 
Naší městskou část nejvíce zasáhla bouřka z pondělního večera  
19.6.2006 krátce po 19 hodině, která nadělala velké škody nejen 
ve Kbelích. Její sílu znásobilo to, že jedna bouřka přišla od severo-
západu, druhá od jihovýchodu a střetly se přímo nad naší městskou 
částí. V centru Prahy byly dokonce zaplaveny i některé stanice 
metra (Muzeum, Můstek). 
To, co však ve Kbelích způsobila přibližně dvacetiminutová smršť, 
by se dalo nazvat kalamitou (nebo přírodní katastrofou?). Zůstalo 
po ní velké množství popadaných stromů, které často znemožňova-
ly provoz na místních komunikacích, některé popadané stromy za-
sáhly střechy, verandy, balkóny, zahradní přístřešky apod. Zohýbaly 
se a vyvrátily i některé billboardy. Garáže na ulici Hornopočernická 
přišly o střechu, která se utrhla i se zděnou římsou, v  Satalicích vítr 
odnesl střechu z autoservisu. Zaplakali i zahrádkáři, jimž z letošní 
snahy nezbylo téměř vůbec nic. Nejvíce byla zasažena část Kbel 
v prostoru mezi letištěm, Satalicemi a Vinoří, kde je volná, otevřená 
plocha, vítr s deštěm a kroupami zde neměl žádné zábrany, nabral 
na rychlosti a ukázal svou sílu. 
Mezi nejvíce postižené ulice patřily mimo jiné Hornopočernická, 
Xaverovská, Borovnická, Mladějovská, Valdická, K Vinoři, 
Vitíkova a další. Je zajímavé, že ve Kbelích jsou místa, kde na jedné 
zahradě není po bouři skoro ani stopy a o kousek dál druhá zahrada 
vypadá jako po projetí mlátičky. Způsobily to kroupy, které severně 
od ulice Mladoboleslavské jen „klepaly“ na okno, zatímco jižním 
směrem nabraly na velikosti a konaly spoušť. Všechny nehody 
se naštěstí obešly bez zranění. 
Od pondělního večera pracovaly na odstraňování největších 
škod týmy hasičů. Dalšího dne přislíbila pomoc i městská část. 
Pracovníci Odboru dopravy a technické správy (ODTS) a firmy 
Prinssit od rána likvidovali stromy padlé do silnice a jinak bránící 
provozu. Na mnoha místech bylo nutné pokácet pádem hrozící, 
poškozené a rozlámané stromy. 

Úterní obhlídka nejvíce poškozené části Kbel skýtala smutný po-
hled: v zatáčce ulice Hornopočernická padl ohromný smrk a při 
pádu zboural část zděného obložení, o kousek dál byla nová fasáda 
omlácena až na základ, nové polystyrénové zateplení sousedního 
domu bylo kroupami doslova osekáno ze stěn, před železničním 
přejezdem má majitel z ovocného sadu hromadu větví a třísek. 
Krásná bříza, která na ulici Mladoboleslavské při vjezdu do Kbel 
vítala příchozí, smutně ležela na zemi. Vedle ní zlomený smrk, 
jabloně a švestky - popadaly jako zlomené špejle. Velkou škodu 
způsobily kroupy v Zahradnickém centru Lesů hl.m. Prahy - vzácné 
exempláře javorů, jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) i jiných 
dřevin byly rozlámány na kousky. Vítr odnesl celé stínoviště, 
polámal zavlažovací systém a doslova rozházel vystavené kusy 
po okolí.
Tímto bychom rádi poděkovali hasičům, odboru ODTS panu 
Vladimíru Bílkovi, pracovníkům firmy Prinssit a ostatním dobro-
volníkům, kteří se významnou měrou podíleli na řešení problémů 
s odstraňováním škod, jako je rozřezání a odvezení popadaných 
stromů, vyklízení náměstí, parků a zahrad a dle potřeby pomáhali 
i občanům s jejich problémy. 

Za odbor životního prostředí    Za odbor správy majetku
Mgr. Lena Lichtenberková         Ing. Zdena Tomíčková
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Stromy tvoří na naší městské čás-
ti, stejně jako v ostatních sídlech 
důležitou složku zeleně a podílejí 
se tak významně na zlepšování ži-
votního prostředí obyvatel. Je však 
třeba si uvědomit, že je důležité 
a nutné nejen stromy vysazovat, 
ale také je pečlivě a odpovědně 
ošetřovat během celého života. 
OŽP a OSM mají snahu udržet 
stromovou zeleň v dobrém zdra-
votním stavu, s vyhovující vitali-
tou a estetickým významem. 
Základem pro údržbu stromu již 
od výsadby, je správně provedený 

řez. Ten je však vždy stromem vnímán jako poranění. Je proto třeba 
zvolit takové řešení, které dává předpoklad k převážení kladných 
účinků řezu nad nežádoucími. 
Všechny stromy na řez nereagují stejně. Mnoho závisí na vita-
litě jedince, na množství zásob, na stupni jeho stresování atd. Je 
proto pravidlem řezat spíše slabé větve, nežli odstraňovat větve 
kosterní.
Pokud je přece jenom zapotřebí výrazného, redukčního řezu 
provádí se u stromů ponechaných delší dobu bez běžné údržby, 
u stromů v blízkosti domů či pod elektrickým vedením. Jde o zásah 
jednorázový. A je nutno 
zachovat, pokud mož-
no, celkový přirozený 
vzhled stromu bez jeho 
trvalé deformace. Např. 
odstraněním vrcholo-
vého výhonu bychom 
strom nejen esteticky 
znehodnotili, ale snížili 
mu i životaschopnost 
a bezpečnost a ještě 
se dopustili přestupku, jako se to již stalo v několika případech 
v ulicích Semilská, Dalešická, Olešnická, Xaverovská, kdy došlo 
k trvalému znehodnocení dřeviny, jak je patrné z přiložených 
fotografií. Proti těmto přestupkům bylo zahájeno správní řízení 
a budou uloženy pokuty dle příslušného zákona. Výše pokuty je 
stanovena dle míry způsobené ekologické újmy.
Jak vysoké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:
• uložení pokuty fyzické osobě až do výše 5 000 Kč za nesplně-

ní ohlašovací povinnosti (dle § 87 odst. 1 písm. e) zákona č. 
114/1992 Sb.), 

• uložení pokuty fyzické osobě až do výše 10 000 Kč za poká-
cení bez povolení nebo poškození dřeviny rostoucí mimo les 
(dle § 87 odst. 2 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.), 

• uložení pokuty fyzické osobě až do výše 50 000 Kč za po-
kácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dře-
vin rostoucích mimo les (dle § 87 odst.3 písm. d) zákona č. 
114/1992 Sb.), 

• uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatel-
ské činnosti až do výše 500 000 Kč - za poškození nebo nepovo-
lené pokácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 88 odst.1 písm. 
c) zákona č. 114/1992 Sb.) - za nesplnění ohlašovací povinnosti 
(dle § 88 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb.).

Blanka Pokorná, DiS.
Odbor životního prostředí

Informace odboru

Záhada Toužimské ulice
Mnozí z vás zajisté také prochází podél plotu základní školy 

v Toužimské ulici, ať už na zastávku 
autobusu u Leteckých opraven, z ní 
a nebo jen tak na procházku. Jistě 
jste zaregistrovali náhradní výsadbu 
vedle chodníku. Roku 2003 zde byly 
nahrazeny poškozené a nemocné je-
řáby mladými stromky. Avšak záhy 
po jejich vysazení jsme většinu z nich 
našli polámanou a zničenou. Možná 
si vzpomenete na článek ve Kbeláku, 
který v té době o tomto problému náš 
odbor uveřejnil. 

Na podzim r. 2004 jsme tedy vysadili nové stromky a… A jak 
vypadaly v jarních měsících letošního roku? To určitě víte i vy. 
– Opět! Z nějakého, pro nás a možná i pro mnoho z vás, těžko 
pochopitelného důvodu byly stromky 
znovu zničeny. Pro názornost připo-
jujeme několik fotografií. Tentokrát 
pachatel či pachatelé „pro jistotu“ 
poškodili většinu z nich. Opět tak nejen 
finanční prostředky, ale i úsilí pracov-
níků Úřadu a Radnice přišly vniveč.
Je až s podivem, jakého barbarství mů-
žeme být v naší jinak nádherné městské 
části svědky. Po pachatelích se pocho-
pitelně slehla zem a nikdo ani netuší, 
kdo se může opakovaně dopouštět něčeho podobného a proč. 
A nyní? Městská část a OSM je na jaře ze svého rozpočtu nechala 

společně s OŽP znovu nahradit – a, dluž-
no dodat, výsadba vzrostlého stromku 
není právě nejlevnější záležitostí. Cena 
výsadby jednoho takového vrostlého 
stromku je cca 5000,- Kč. Před několika 
měsíci byla tedy provedena nová, v po-
řadí třetí výměna, avšak některé další 
stromky jsou již opět zlámány.
Kbely mají v současnosti díky péči 
Radnice, OŽP, OSM a ODTS dostatek 
dobře udržované zeleně i kvalitních 
a zdravých stromů a stromořadí a na dal-

ších výsadbách a budování zelených ploch se nadále pracuje jak 
formou náhradních tak i zcela nových výsadeb. Připomeňme 
například parkové úpravy u nových výstaveb či ve spolupráci 
s Velkoškolkami Kbely nově budovaný lesopark. Nicméně nadále 
nás trápí znehodnocování stromů, ať už na zahradách (o čemž 
pojednáme v jiném článku) nebo na veřejných prostranstvích, 
jako je právě ulice Toužimská. 
Zatímco však poškozování stro-
mů na soukromých pozemcích 
je z administrativního a legis-
lativního hlediska snadno řeši-
telné, problematika Toužimské 
ulice zůstává záhadou srovna-
telnou možná i s Bermudským 
trojúhelníkem. 
Nabízí se tedy otázka: Budeme 
si muset zvyknout na prázdný, stromy neosazený, prostor 
Toužimské ulice u základní školy? 

Bc. Jan Lípa 
Vedoucí odboru životního prostředí
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Několik postřehů ze sobotního dopoledne – Spalovna odpadů 
Dne 22. dubna se slaví Den země a v letošním roce se opět konal tradiční den otevřených dveří ve Spalovně komunálního odpadu 
v Malešicích a ve Sběrném dvoře v Praze 9. Já a můj dvanáctiletý syn jsme se tedy vypravili zjistit, jak naše odpadky končí. Po vstupu 
do areálu byly připraveny dětské soutěže a volná prohlídka vstupní části. My jsme vyčkali odjezdu malého autobusu do sběrného dvora 
v ulici Pod šancemi v Praze 9. Přiznám se, že moje představa sběrného dvora byla zcela jasná – několik špinavých hromad nějakých 
zbytků, halda s gauči a židlemi, jinde halda lednic a jiné hromady čehosi na nějaké poloupravené ploše, spíš na blátě. A mezi tím všude 
poletující papíry a igelitové pytlíky. Tak to tam nebylo!! Náš autobus přijel na upravenou betonovou plochu, kde stálo seřazeno asi 
8 uzavíratelných a 2 otevřené kontejnery, které byly označeny tím, co se do nich může ukládat. Uzavřené byly lednice, počítačová 
technika, televize a ještě další, otevřený byl nábytek, stavební zbytky a podobně. Když někdo přijel osobním autem nebo s vozíkem, 
přišel zaměstnanec a zeptal se, co má, a pak vykládali a hned to ukládali, kam to či ono patří. Když to tak píši, tak mě napadá, proč jsou 
vlastně občas vedle popelnic odložené ty staré věci – lampy, křesla, velké krabice, když věci, které již nepotřebujeme, nemusíme nikde 
nekulturně zahazovat, ale že je lze odložit s klidem a elegancí ...? No a po prohlídce sběrného dvora následovala prohlídka recyklační 
linky pro počítačovou techniku. Je zvláštní vidět, jak končí ti naši počítačoví miláčci. Moje představa byla, že se prostě monitor rozbije, 
rozdrtí a rozemele, ale nedomýšlela jsem, co se s tou prapodivnou směsí stane. Tak tak to zase nebylo – pomocí hrubé mužské síly 
a nástrojů jako jsou kladivo, šroubovák a kleště je monitor (ty zrovna rozebírali) rozebrán na jednotlivé druhy surovin – plast, kov, sklo 
a teprve pak to, co již rozdělit nejde. A toho už je opravdu málo. Po návratu našeho autobusu zpět do spalovny jsme nafasovali helmy 
a v asi 20ti členné skupince jsme se zúčastnili prohlídky vlastní spalovny. Doporučuji při příštím otevření tohoto závodu, jděte se po-
dívat. Vozy s odpadem najedou k bunkru, kam do hluboké šachty odpad vysypou. Je-li třeba, pak ho i rozřežou (viděli jsme obrovský 
nůž, který si tak nějak lehce poradil s nábytkem). Tento odpad je posunován k pecím pomocí obrovských drapáků a vše se spaluje. 
To je celý proces. Viděli jsme řídící středisko, monitoring ovzduší, oheň v obří peci a obsluhu drapáků. Vyšli jsme hodně nahoru, ale 
obrovský komín součástí prohlídky nebyl. Celá prohlídka s výkladem trvala asi 45 minut a byla opravdu zajímavá. Je jasné, že přede 
dnem otevřených dveří v závodě uklízeli. Asi všichni před příchodem návštěvy uklízíme! Ale tam nebylo vidět, že by někde ležela 
vrstva špíny. A to jsme byly v zařízení, kde se likvidují odpadky, tedy to co už nechceme, co prostě vyhodíme. Spalované zbytky hoří 
prý několik hodin, pak je ze zbylé škváry odstraněn železný šrot a teprve zbylá škvára jde na skládku nebo na další využití. Spálením 
se odpadky zmenší na desetinu původního objemu a dvacetinu váhy. A čeho se mi zdálo mezi odpadky nejvíc? Mikrotenových nebo 
igelitových sáčků. Moje rodina již roky třídí snad všechno, na co přijde, ale sáčky vyhazujeme do normálního odpadu. To se po návštěvě 
spalovny změnilo! Přidávám sáčky do pytle s plastem, sklem a kartony a u sběrného místa to třídím. Žádná zátěž. Teď jsem si článek 
přečetla a vypadá to, že jsem agent spalovny. Nejsem. Jenom jsem se hodně dozvěděla, opravila jsem si svoje vlastní nepodložené 
představy a utvrdila se v tom, že třídění odpadu je dobrá věc. 

Vedoucí odboru výstavby 
Ing. Ivana Peterková

Připomínáme 
soutěž

„Nejkrásnější strom Kbel 2006“
vyhlášenou Městskou částí Praha 19

Přihlášky můžete zasílat 
na adresu OŽP ÚMČ Praha 19

Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 - Kbely
nebo také e-mailem na adresu: 

jan.lipa@kbely.mepnet.cz

Přihláška by měla obsahovat:
Jméno přihlašujícího, jméno vlastníka, 

druh stromu, jeho umístění, 
nejlépe s fotografií stromu, 

přibližné stáří stromu, 
popř. zajímavosti k němu se vztahující.

Minimálně fotografii a umístění stromu.

Vyhlášení výsledků proběhne v měsíci září.

Pište nám již nyní!

Černá kronika
Pondělí 8. 5. 2006 - Tento den se staly dvě dopravní nehody na kři-
žovatce, které se již dnes říká „Křižovatka smrti“. V dopoledních 
hodinách tu smetla Avie osobní automobil a nebýt pohotovosti 
řidičky v osobním automobilu, která začala včas brzdit, nehodu by 
zřejmě nepřežila. Avie zachytila jen přední část vozu, který zdemo-
lovala, tak, že je automobil na odpis. Řidička vyvázla z hrozivě vy-
padajícího vozu jen s lehčím zraněním a téhož dne byla propuštěna 
z nemocnice. Ve večerních hodinách se jednalo o srážku autobusu 
a osobního vozu. Fotografie byla pořízena v 19:50.

Ve čtvrtek 1. 6. 2006 kolem 22:00 se pro změnu lehce srazila dvě 
auta na křižovatce Mladoboleslavská – Žacléřská.

SezNet
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Zprávy z naší školy
Končí další úspěšný školní rok (bezproblémové přijímací řízení 
na střední školy, úspěchy v soutěžích a olympiádách, větší zapojení 
našich žáků do zájmové činnosti) a kbelská škola má za sebou 
jednu důležitou etapu svého bytí.
Od září 2006 zahajujeme rozšířený provoz v nové budově 
a v dlouho očekávané tělocvičně. Naši žáci budou získávat nové 
vědomosti a praktické dovednosti v moderně zařízených odborných 
pracovnách ( cvičná kuchyňka, dílny, knihovna, keramická dílna, 
pracovna estetických předmětů, jazyková laboratoř, výtvarná 
pracovna a pracovny dějepisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Kromě 
tělocvičny budeme mít možnost využít i víceúčelový sál pro různá 
cvičení, besedy a vystoupení pro veřejnost.
Toto je možné uskutečnit pouze za vydatné podpory našeho 
zřizovatele, který nejen získal finanční prostředky, ale jeho spolu-
práce se školou je přímo vzorová. Díky této spolupráci můžeme 
od září otevřít další zájmové kroužky nejen pro žáky školy, ale 
i pro kbelskou mládež. Seznam kroužků je vyvěšen na venkovní 
nástěnce školy.
Velmi oceňujeme spolupráci a podporu rodičovské i ostatní kbelské 
veřejnosti, přejeme všem krásnou dovolenou a těšíme se na další 
spolupráci ve školním roce 2006/2007. Přesný termín slavnostního 
otevření nové budovy bude včas oznámen.

Mgr. Jana Kocmanová řed. Školy

Lyžařský kurz
Už několik let naše škola pořádá každou zimu lyžařský kurz pro 
7. ročníky, které doplňují i žáci z dalších tříd. Letošní rok jsme 
poprvé navštívili Jablonec nad Jizerou a hotel Stráž s malou, ale 
příjemnou sjezdovkou.
První den nás rozdělili do oddílů podle našich lyžařských schopnos-
tí. Zatímco žáci prvních dvou družstev elegantně sjížděli po stráni, 
třetí oddíl se nejprve učil „udržet se“ na vleku, správný postoj těla 
a obloučky. To vše doprovázely nemotorné pády a tajná závist vůči 
těm lepším. To víte, ze začátku jde všechno ztěžka, ale na konci 
kurzu i oni pocítili chuť vítězství. Vždyť lyžování je tak prima!
Ale náš pobyt na horách, to nebyly jen lyže, disko, zábava ... 
Na jeden den a s ním spojený malér určitě nezapomeneme. To 
když se chodby naší „chaloupky“ naplnily dýmem. Dospělí již 
pomýšleli na evakuaci objektu a rychle hledali příčinu „zamoření“. 
Ta byla zcela prostá - jeden nejmenovaný žák se chtěl na vlastní 
oči přesvědčit, jestli funguje práškový hasicí přístroj ... Fungoval! 
Naštěstí byl malér brzy zažehnán a „jelo se“, tedy lyžovalo dál.
A já? Pevně věřím, že se příští rok lyžařského kurzu opět zúčast-
ním, protože tam nebude chybět zábava a noví žáci, kteří budou 
ve třetím družstvu, ale i ti nakonec zase nástrahy jizerských svahů 
zvládnou ...

Michaela Březinová, VIII. B

Olympiáda
Škola, to není jen brzké ranní vstávání, učení - mučení formou 
zkoušení a písemných prací, milované přestávky, kamarádství 
na celý život. Škola, to je i možnost ukázat, že je v nás něco na-
víc, něco, v čem můžeme vyniknout. Někdo krásně zpívá a hraje 
na hudební nástroj, jiný je dobrý ve sportu, někdo zase krásně 

maluje nebo vyrábí nádherné věci z keramiky... U mě, světe, div 
se, objevila paní učitelka dar pro češtinu, a tak přede mnou stála 
jazyková olympiáda.
Příprava na tento češtinářský přebor byla velice intenzivní. 
Přestávky jsem trávila u paní učitelky, tedy seděla u papírů plných 
opozit, špatně stylizovaných vět, druhů slov a dalších a dalších 
jazykových hlavolamů. Několikrát došlo i na dvouhodinové „mu-
čení“, ze kterého jsem se jen stěží vzpamatovávala.
Nakonec tu byl den D. Tréma mnou cloumala, ale naštěstí jsem 
v tom nebyla sama. V dané třídě se ostatní soutěžící určitě cítili 
podobně. Ještě připravit propisku a už jsme šli na to. Když jsem 
dostala pracovní papír, na trému a strach jsem okamžitě zapomněla 
a zcela jsem se ponořila do tajů českého jazyka. Vždyť zadané 
úkoly byly i zajímavé!
Z olympiády jsem měla dobrý dojem ... A znalosti navíc? Ty se mi 
určitě neztratí!

Veronika Rybářová, VIII. B

Škola v přírodě
Jen co se zima trochu stáhla do ústraní, rozjely se naplno třídní 
výlety, exkurze a také školy v přírodě. I my osmačky jsme se kon-
cem května připojily k šestým třídám a vyrazily jsme na týdenní 
pobyt do Chlumu u Třeboně. Byly pro nás připraveny různé hry, při 
kterých jsme si zavařovali mozkové buňky a protáhli si těla. A ani 
horší počasí nám nezabránilo vlézt „po kolena“ do vody.
Do týdne zábavy samozřejmě patřila i noční bojovka. Myslíte, 
že byla pro nás? Ne, mýlíte se. Byla určena našim učitelům. 
Vylomené okno, tajemné kroky a tiché skřípání dveří, to byla naše 
pozdní návštěva — zloděj! Kam se ale hrabal na bdělou noční 
službu. Paní učitelka, ozbrojena ramínkem na šaty, ho zahnala 
slovy: „Co tady děláš? Koukej odtud rychle zmizet!“ A zloděj? Ten, 
i když bez lupu, vzal raději nohy na ramena. A tak nám obyčejné 
ramínko zachránilo školní kameru, foťáky, televizi, ale hlavně 35 
mobilních telefonů. A diky složitému ochrannému systému (na-
stražená košťata, láhve od okurek apod.), který učitelé vymysleli, 
jsme až do konce pobytu byli v bezpečí.
I přes tento drobný incident se nám škola v přírodě velmi líbila 
a doufáme, že nás Chlum neviděl naposled ...

Petra Steinbergerová, VIII. B

Vítání prvňáčků
Každý si určitě pamatujete na svou první návštěvu školy. Milá paní 
učitelka vás přivítala, procvičila s vámi barvy a čísla, přeříkali jste 
básničku a za odměnu jste dostali malý dáreček.
Náš školní parlament se ale letos rozhodl, že by to mělo být jiné. 
Padaly různé návrhy, ale nakonec zvítězilo téma „Z pohádky do po-
hádky“. A tak se 19. a 20. ledna škola hemžila vílami, bílou paní, 
vodníkem, Matem a Patem a dalšími pohádkovými postavami. 
Každý budoucí žáček od nás také dostal vlastnoručně vyrobený 
list jako upomínku na svou první návštěvu školy. 
Myslím, že jsme budoucím prvňáčkům přichystali nezapomenutel-
ný zážitek, a doufám, že tím naše vzájemná pomoc nekončí...

Anna Votavová, VIII. A
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Poděkování členům SDH
Na ZŠ, Praha 8, Libčická 10 se 22. 6. 2006 konalo praktické cvičení k doplnění vědomostí, dovedností a návyků v oblasti sebeochrany 
člověka za mimořádných situací. Náš velký dík patří členům SDH Kbely, jmenovitě Haně Ondřejové, Ladislavu Babušovi, Michaele 
Moravcové, Leoši Biskupovi a našemu žáku 7.A Ladislavu Moravcovi, kteří ochotně přijeli a předvedli žákům skvělou ukázku požární 
techniky. V červnových vedrech přišlo vhod i konečné příjemné osvěžení.

Mgr. Dana Krupičková
ředitelka školy ZŠ, Praha 8, Libčická 10

Kamenné schody 
Jen Lípa

Kamenné schody k výšinám 
vedou mé kroky do nebe, 

chlad jejich stínu ztišit nám 
veškerou bolest dovede. 

Tak jako žebrák na nich teď 
pokorně hledám ochranu, 

kročeje tichem vedou vpřed 
kamenné schody do chrámu.

Nebeské výšiny 
Jen Lípa 

Pohlédni moje duše k výšinám, 
pohlédni moje duše v tichou výš, 

ke které svoje srdce vypínám. 
V těch výškách sama sebe vykoupíš. 

Pohlédni moje duše k výšinám, 
k nebi, jež kalich Grálu ukuje, 

pohlédni k rozzářeným pěšinám, 
po kterých zlaté slunce putuje. 

Slunce
Jen Lípa

Jak často vzhlížím ke slunci,
k jeho záři, klidu, jasu,

navěky, na mou věru, chci
obdivovat jeho krásu.

Jak často vzhlížím ke hvězdám,
které v noci smutně planou,
protože v tichém nářku nám
je pak slunce pohřbí ráno.

Pokora
Jen Lípa

Já šťastné nebe uctívám
v noci i z jitra při svítání,
jak hvězda, dříve zářivá,
i já se ráno slunci klaním.

Jak hvězda, která zhasíná
před tváří slunce při rozbřesku,

já také ráno ztrácívám
jak svého strachu, tak i stesku.

Poezie

Z naší knihovny………

Provozní doba knihovny nebude ani v letních měsících omezena, 
a tak je možno si v běžných otvíracích dnech přijít pro knihy 
na prázdniny nebo využít volného přístupu na internet. 

Provozní doba

Po  9.00-12.00  13.00-18.00

St   9.00-12.00  13.00-18.00

Čt   9.00-12.00

Dále připomínáme první poprázdninovou kulturní akci, 
kterou pro Vás knihovna připravuje. Jedná se o nový literární 
pořad: „Posezení u knihy...“, ve kterém ve čtvrtek 14. 9. 
2006 přivítáme vzácného hosta, hudebníka, básníka, textaře 

a cestovatele Jana Buriana. Autor nám ve svém autorském 
čtení představí dosud neuveřejněný rukopis: „Ženou 
se člověk nerodí, ale stává…“, což je příběh muže, jenž se ocitl 
na určitou dobu v postavení „ženy v domácnosti.“ 
Pan Burian také doveze nejenom své cestopisné knihy, ale 
i poslední hudební titul Dívčí válka. Pořad začíná v 17.00 hod. 
v prostorách Místní knihovny a my Vás všechny tímto srdečně 
zveme!

Všem čtenářům přejeme krásné prožití letních měsíců a klidnou 
dovolenou.

Za knihovnu Kbely
Iveta Novotná

Tel.: 284 080 878 
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POLICIE RADÍ .....

Jak ochránit proti vloupání svůj dům a byt před odjezdem na dovolenou.
Aby vaše radost ze zaslouženého odpočinku na dovolené nebyla zkalena po návratu domů vykradeným bytem nebo domkem nabízí-
me hned několik rad k ochraně vašeho majetku. Ochrana majetku před trestnou činností závisí do určité míry na dodržování několika 
jednoduchých pravidel.
V prvé řadě se nikomu nesvěřujte se svými majetkovými poměry a nezveřejňujte před nikým termín svého odjezdu na dovolenou. Svoje 
cenné věci uschovejte do bezpečnostního trezorku, nejlépe na skrytém místě, který je pevně zabudovaný ve zdi. Hlavní věcí je pečlivě 
zkontrolovat dveře a okna, zda jsou zavřené, nejefektivnější prevencí je mít na oknech mříže. Doporučujeme nezatahovat závěsy, rolety 
- zloděj raději krade, když na něj není vidět. Pokud máte zahradu je dobré uklidit žebřík a jiné nástroje, které by případný pachatel 
mohl použít při vloupání do vaší nemovitosti. Jedním z nejlepších způsobů jak zabezpečit svůj byt nebo dům je svěřit klíče od bytu, 
domu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který by byt pravidelně kontroloval a vybíral poštovní schránku. Můžete-li využijte 
elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač nebo televizi a pokuste se tak vytvořit 
zdání, že v bytě je průběžně někdo přítomen. Dalším doporučením je udělat si před odjezdem seznam všech svých cenných věcí, popř. 
i s fotodokumentací - vyplatí se zejména u šperků, můžete napsat výrobní čísla elektroniky, což by následně eventuálně pomohlo policii 
v pátrání po odcizených věcech a pojišťovně při likvidaci pojistné události. Velmi dobré je zjistit si jakou pojistku s pojišťovnou vlastně 
máte uzavřenou a jaké by bylo její případné plnění. 
Chcete-li mít větší kontrolu nad svým majetkem v době vaší nepřítomnosti pak si nechte svůj dům či byt připojit na tzv. pult centrali-
zované ochrany (PCO), kdy se do bytu namontují čidla reagující na pohyb, zvuk, či kouř, a ta předávají signály přes domácí ústřednu 
EZS do PCO, kde jsou hlášení vyhodnocována a v případě potřeby zajistí bezpečnostní služba výjezd svého zásahového vozidla nebo 
přivolá policii.
Vrátíte-li se z dovolené domů a naleznete-li pootevřené dveře v žádném případě byt neuklízejte - došlo by ke zničení stop a důkazů 
a ihned volejte policii. Přejeme příjemnou dovolenou.

kpt. Mgr. Gabriela Krupičková
Obvodní ředitelství Policie Praha III, PIS

tel : 974 858 208

V srpnu 2003 se několik členů rover-
ského kmene Poljana rozhodlo pokořit 
Skandinávský poloostrov. Během jeden-
advaceti dní jsme procestovali pět zemí, 
vlakem, trajektem a stopem ujeli přes čtyři 
tisíce kilometrů, spatřili pěkných pár fjordů, 
jezer a nezapomenutelných přírodních sce-
nérií, zalepili nesčetně puchýřů, snědli ně-
kolik kilogramů instantních potravin, čímž 
ušetřili několik set norských a švédských 
korun za předražené severské jídlo a všemi 
těmito zážitky jsme zaplnili šestasedmdesát 
stran expedičního deníku. O některé z nich 
bychom se čtenáři Kbeláku rádi podělili.
Sobota 2.8.2003 – den prv:  Odjíždíme
Začalo to všechno den předem, kdy jsme 
se sešli u Lucky doma, udělali obrovskou 
hromadu věcí, druhou obrovskou hromadu 
věcí vyhodili (zejména Tomášovy 3 svetry, 
obrovskou osušku a knihu Bitva u Thermo-
pyl) a ten zbytek se snažili nacpat do bato-
hů. To se podařilo asi okolo druhé hodiny 
ranní. Po páté hodině jsme vstali, zvážili 
batohy (Katka 23kg, Lucka 23,5kg, Tomáš 
24kg, Honza 30kg) a obtěžkáni buchtami 
a řízky se odjeli na nádraží. Vůdcem ex-
pedice byl na základě tíhy batohu zvolen 
Honza.
Čtvrtek 7.8. – den šestý: Norsko –  Horská 
železnice Flamsbana a humanitární pomoc 
z USA

Vstávání se nepovedlo hned napoprvé v 6, 
ale až v 8 hodin. Musíme stihnout vlak 
do Myrdalu. Po „snídani“, kdy dojídáme 
rozdrobené sušenky, urychleně balíme mok-
ré věci a běžíme na vlak, alespoň některým 
to jako běh připadalo. 
Vlak se sune tunely, po úbočích hlubokých 
údolí, až na náhorní plošinu do Myrdalu 
(866 m.n m.). Celý vlak v konečné stanici 
přechází hromadně na druhé nástupiště, kde 
už čeká Flamsbana – vlak s 5 nezávislými 
brzdnými systémy, který na 20 km překo-
ná převýšení 863,5 m, aby se po 55 min 
jízdy skrz 20 tunelů, přes X mostů dorazil 
do Flamu (2 m.n m.). Atrakce pro všechny. 
Po pár minutých jízdy vlak zastavuje, z čás-
ti v tunelu, z části na mostě. Lidé se pomalu 
sunou ven. Z hlášení, které předcházelo 
a které díky ukrutnému skřípotu brzdy bylo 
téměř nesrozumitelné, jsme vydedukovali, 
že venku se bude odehrávat něco obzvláště 
zajímavého. A taky že jo. Najednou se před 
námi objevuje plošina jemně halená do vod-
ní tříště. Vodopád Kjosfossen je vysoký 
93m. Odkudsi se začne linout hudba a pod 
vodopádem se objevuje tančící osoba. Poté, 
co stačíme udělat pár snímků, ostrý zvuk 
píšťaly nás žene zpět do vlaku, abychom 
pokračovali. 
Ve vlaku se Tomáš dal do řeči se dvěma 
postaršími dámami (turistky z USA). Měly 

dále cestovat lodí, která opouští Flam v pět 
hodin. Taktéž se od Toma dozvěděly, že spí-
me, kde se dá (tzn. v lese), a že si všechno 
nosíme na zádech a rozhodly se, že nám 
z lodi donesou něco k jídlu. A skutečně. 
Jen co jsme se utábořili na molu nedaleko 
lodi, dali sušit mokré věci a postavili vodu 
na nudle, objevila se humanitární pomoc 
z lodi: ovoce (hrozno, banány, jablka), 
máslo, chléb, sýr, roast-beef. Vše schová-
váme na později, kromě hrozna, které padlo 
jako dezert po instantní polévce. Za chvíli 
se ty dvě objevují znovu, aby zjistily, jak 
nám chutnalo. Navíc s dalším jídlem. To 
proto, že zjistily od Tomáše, že zpět nahoru 
do Myrdalu se vydáme pěšky. Krůtí send-
viče jsme tedy snědli hned, kiwi, cookies 
a instantní čokoládu necháváme na horší 
časy.
Kolem čtvrté odpolední opouštíme Flam 
po stezce, která mírně stoupá vzhůru 
do Myrdalu. Jsme téměř jediní. Cesta po-
stupně nabírá na sklonu, ale pořád to není 
tak hrozné, jako poslední 3 km. Míjí nás 
i několik aut, která kupodivu míří vzhůru. 
Koketujeme s myšlenkou stopovat, ale na-
konec důvěřujeme jen svým nohám. Ve 20h 
večeříme (z lodních zásob). Začínáme vy-
chládat, což není dobré a tak nám nezbývá 
nic jiného, než pokračovat ve stoupání 
vzhůru. Místo na spaní nehledáme, rozho-
dujeme se, že celý výstup musíme zvládnout 
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najednou. Pomalu se připozdívá, ale díky 
místní zeměpisné šířce je pořád ještě krásně 
vidět. Bohužel i na to, co máme zrovna před 
sebou. Cesta končí a začíná stezka sjízdná 
pouze na kole, motorce, či čtyřkolce. Navíc 
do šíleného krpálu, hezky cik-cak. Vidíme 
sice místo na nocleh, ale necháváme jej 
za sebou a nemilosrdně Tomášovi vysvět-
lujeme, že to dojdem. Najednou se před 
námi objevují budovy a značka oznamující 
poslední 1,5km do Myrdalu. Je jedenáct 
hodin. Podél říčky je i pár stanů, ale my 
jdeme až do stanice, kde se rozhodujeme, 
že odjedeme nočním vlakem do Osla. 
Tomáš hlídá batohy na nádraží, zbytek jde 
do ledovcové bystřiny omýt svá zpocená 
těla. V říčce je asi tak 25 cm skutečně ledové 
vody (jak jinak, vždyť teče z nedalekého 
ledovce) a dno plné kluzkých kamenů, takže 
se pohyb dá uskutečnit jen po čtyřech a po-
nor celého tělo se tedy realizuje lehnutím si. 
Takto osvěženi se vracíme na nádraží, kde 
čekáme na vlak.
Pondělí 11.8. – den desátý: Norsko 
– Trondheim – Bodo – Lofoty
Nočním vlakem se přesunujeme kolem 
sedmé ranní přes hranici polárního kruhu. 
Kolem je jen pustá krajina, oblé vrcholky 
a před námi ještě 2,5 hodiny cesty do Bodo. 
Celí rozlámaní provádíme ještě ve vlaku 
ranní hygienu a poté, co vlak zastaví, pod 
kapkami deště vyrážíme přes nádražní 
budovu směrem k informační kanceláři. 
Po zjištění, že v Bodo vlastně nic není 
a že výlet na vodní víry je moc drahý, 
přijímáme rozhodnutí odjet na Lofoty již 
polední lodí. Hned vedle infokanceláře je 
supermarket, ve kterém vykupujeme ten 
nejlevnější chléb, k tomu přidáváme 970g 
marinovaných sleďů a navrch 1x vanilkové 
sušenky. (jedny z mála relativně finančně 
dostupných poživatin v celé Skandinávii, 
nepočítáme-li ještě pomerančovou marme-
ládu). Jemný deštík neustává, a tak míříme 
rovnou do přístavu. Na lodi zabíráme si mís-
ta u stolu, abychom se mohli společensky 
bavit hrou v karty. Moře bylo celkem klidné 
a cesta nerušeně ubíhala. Nikoli však pro 
naše dietou zkoušené žaludky. Pán, sedící 
s námi u stolu si totiž donesl masové koule 
s bohatou zeleninovou přílohou, to vše 
lahodné vůně. I toto jsme ale přestáli a jen 
co dojedl, přišla na řadu Katčina ztvrdlá 
buchta, tedy spíš drobky z ní. V baru si půj-
čujeme lžíce a pojídáme sypký obsah sáčku. 
To už se ale pomalu přibližujeme ke břehu 
a tak jako ostatní míříme na vyhlídkovou 

palubu pokochat se pohledem na pobřeží, 
skalnaté vrcholky náhle vystupující z moře, 
jemně halené do oblak. V 15,45 přirážíme 
ke břehu. Naše první kroky již tradičně 
směřují do informační kanceláře. Je znát, 
že jsme na ostrovech. Pohledy, mapy, 
zkrátka vše je hrozně drahé. Malá příruč-
ka je ovšem zadarmo, podle ní vybíráme 
první destinaci. Podle všeho by měl výstup 
na Munkebu trvat 2 hodiny. Hned za vesnicí 
ovšem zjišťujeme, jak moc borůvek tu je, 
a tak plníme menší z našich hrnců. Cesta je 
značená malými pyramidkami a neúprosně 
stoupá kamennými svahy, kolem jezer, aby 
nás po téměř třech hodinách chůze a jedení 
borůvek dovedla k horské boudě ve výšce 
cca 450m nad hladinou fjordu, ze kterého 
jsme vyšli. Je otevřená a luxusně zařízená.  
Večer si povídáme s německým párem, kte-

rý zde též našel útočiště, a po dlouhé době 
můžeme usínat v pohodlné a pro některé 
i dostatečně dlouhé posteli.
Středa 13.8. – den dvanáctý: Bloudění 
mezi Lofotskými jezery aneb nevěřte 
mapám
Po ranním probuzení jsem vyběhl ze stanu, 
kde čekala ovocná rýže.... s borůvkami. 
Víte, snad každý má rád borůvky, ale když 
je jíte již třetí den, začne vám být pomalu 
zle. 
Po snídani jsme vyrazili dál po naprosto 
strašlivé cestě. Někteří ztráceli cestou nohy 
a zápal, ale konečně jsme byli v konci fjor-
du, kde si oni (píšu oni, protože já, rozumný 
člověk, jsem tak neučinil) vlezli do ledové 
vody, aby pak mohli říct: „koupal jsem 
se ve fjordu za severním polárním kruhem.“ 
Poté jsme se cestou necestou vydali dál, 
až nám z toho začalo pršet. Za deset minut 
jsme se navlékli do pláštěnek, aby nám 
krátce nato přestalo pršet. Svlékli jsme se. 
Začalo pršet. Oblékli jsme se a už nepřesta-
lo. Drápali jsme se do dalšího kopce plného 
metr vysokého kapradí  - samozřejmě to-
tálně mokrého! Zjistili jsme, že naše obuv, 
jakkoliv drahá, nejsou holínky a v tomto 
duchu jsme dočvachtali přes horské sed-
lo dolů na břeh jezera k cestě, která tam 
podle mapy měla být. Leč nebylo tam nic. 
Jen voda a hory. Obrovské jezero. Jedinou 
možností bylo ho obejít nebo se vrátit. 
Dali jsme se po obrovských šutrech podél 
břehu. Viděli jsme rybáře na loďce a to 
bylo jediné setkání s lidmi ten den. Vyšli 
jsme tedy na další kopec, kde „už jistě bude 

silnice“, ale bylo tam jen další malé jezírko. 
Problém je, že zde v horách je jen kamení, 
srázy a mokřiny. S Honzou jsme vyrazili 
jako správní „scouti“ na průzkum okolí, 
ale se zlou jsme se potázali – všude voda. 
Máme tedy dvě možnosti – buď se vydat 
zpět, nebo po okraji srázu dalšího z jezer 
dál. Depresivní, stejně jako vítr dující nám 
celou noc do stanu nenechav nás spát.
PS: jak jsme později zjistili, spali jsme 
u jezírka, které se nacházelo na poloostrově 
toho hrozného velikánského jezera, které 
jsme pak ještě celý další den obcházeli.
Neděle 17.8. - den šestnáctý: Švédsko 
– národní park Abisko – není turista jako 
turista
V Narviku opouštíme Norsko a za 2 hodiny 
vystupujeme ve Švédsku nedaleko národ-
ního parku Abisko. Turisty se to tu jenom 
hemží - a ne tak ledajakými. Je tu možno 
spatřit vše od „hikerů“ s obřími batohy 
s obrovskou rolí karimatky a hůlkama v ru-
kách až po Japonce s kufry na kolečkách. 
Nás ale zaujala závěsná váha na batohy. 
Provádíme kontrolní převažování. Stav 
po 14 dnech: Honza 27kg, Katka a Lucka 
18kg, Tomáš 17kg. Jednomu karimatkáři 
s obřím batohem, který se nám chlubí svými 
14 kilogramy, se místo odpovědi dostane 
jen opovržlivé mávnutí rukou. 
Dost lidí má na nohách holínky a my jen 
doufáme, že nebudou potřeba. Nebyly. 
Ve srovnání s tím, po čem jsme chodili 
na Lofotech, byly zdejší cesty úplné dál-
nice – široké, někde i dřevěné chodníčky 
– úplný Adršpach. Na jednom z takových 
chodníčků Lucka potkala svého známého. 
Svět je malý. 
Před sedmou hodinou jsme dorazili do Abis-
kojaure. Byl tam kemp, ale dost drahý. 
Nacházela se zde však drtivá většina oněch 
supervybavených „hikerů“, které jsme 
viděli v poledne na nádraží. Občerstvili 
jsme se a vyrazili dál – k říčce za hranice 
národního parku – kde jsme rozbili stan 
a uložili se ke spánku.

S pomocí expedičního deníku připravila 
Lucie Aschenbrennerová - Veni

e-mail: veni@centrum.cz
Fotografie: Jan Škořepa
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Křížovka o cenu:
300,- Kč poukázka na nákup zboží v železářství Emílie Havelková, Žacléřská 479/14, Praha 9 – Kbely

Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 25. srpna na adresu ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku 
napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na vrátnici úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí bude vylosován výherce za účasti právníka úřadu. 
Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno v příštím čísle.

Správné znění tajenky z minulého čísla: OKOLO BLESK JDE NA HROMO SI NEPŘIJDE
DVD přehrávač věnovaný firmou HROMO vyhrává  pan Richard Humeš, Kbely.

Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet:
tel: 284 08 08 52, 775 590 153 
E-mail: kbelak@kbely.mepnet.cz

Křížovka
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Chcete bez problémů komunikovat s Neslyšícími?
Chcete se naučit znakový jazyk?

Pevnost - České centrum znakového jazyka
pro Vás připravila

Intenzivní kurzy
znakového jazyka 

 Léto 2006
Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny a to v termínech 

7.8. – 11.8. 2006  
14.8. – 18.8. 2006

cena kurzu je pouhých 1150 Kč! 

Bližší informace a přihlášky najdete na
WWW.PEVNOST.COM 

Můžete telefonovat nebo faxovat na 266 006 390 
A také kdykoliv telefonovat na 728 58 68 57

ELEKTRIKÁŘSKÉ  PRÁCE
Rekonstrukce, opravy a údržba domovních elektroinstalací

 BYTOVÁ  JÁDRA
Kompletní řešení na klíč

      KUCHYNĚ
Příprava instalací dle požadavků kuchyňských studií,
 včetně obkladů a dlažeb

SVOBODA  a  NEJTEK
   283 931 344                           283 932 219
   603 801 377                           604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

Máte problém s nenechavci?
Uvažujete o zabezpečení svého majetku, firmy, 

skladů, garáží, vozidel?
Co nabízíme?

Zabezpečovací zařízení – které Vám umožní 
zastrašit nebo dopadnout pachatele při činu.

Záznamové zařízení – které ukládá údaje a data 
z inkriminované doby.

Kamerový systém – kdy můžete vidět aktuální 
stav svého majetku.

Nebo možnost vidět aktuální dění v osobních, 
nebo vozidlech MHD a vozidlech přepravující 

peněžní hotovost. atd.
Mimo jiné.

Docházkové a přístupové systémy přes otlak 
dlaně nebo přes oční zorničku, požární hlásiče, 

telemetrie, perimetry, čipy, čipové karty.
Naváděcí zařízení NÜVI 350, monitorování 

a zabezpečení vozidel GPS – GPRS – CarPosition.
Monitorování stavu Vašeho majetku přes EZS 

– bezpečnostní agenturou.
Paging (svolávací zařízení)

poskytování služeb, záruční a pozáruční servis, zaškolení, 
prodej a zápůjčka radiostanic (vysílaček)

Bližší informace Vám podá pan Humeš Richard 
na uvedených kontaktech: +420 603 550 265,

tel.,fax, +420 286 854 183, 
e-mail: richard.humes@volny.cz
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Kácení a řez stromů, 
odborné ošetření stromů, 

rizikové kácení 

stromolezeckou technikou. 
Tel.: 604 668 896, e-mail: 

arborista@centrum.cz

PRODEJ MATERIÁLU 
PRO HROMOSVODY 
A UZEMNĚNÍ BUDOV
Prodejna: Vitíkova ul. 

197 00 Praha 9 - Kbely
tel.: 222 243 162, fax: 222 243 163

www.hromo.cz

 Navštivte rodinný klub Sluníčko!
Kde: Vrchlabská č.42, P-9-Kbely

Naše činnost: volná herna s doprovodem, 
hlídání dětí cca od 2 let, cvičení rodičů a dětí 

od 1,5 roku, cvičení žen s hlídáním 
i bez cvičení pro těhotné, cvičení dětí 
od 3 let (bez dop.), tanečky dívky od 

4 let, Angličtina pro maminky s hlídáním, 
Angličtina pro děti od 3 let, plavaní kojenců 

a batolat. Pořádáme i další akce-mikulašské, 
vánoční besídky, karnevaly a nabízíme rovněž 

možnost rodinných oslav u nás v klubu.
Cena: 30 Kč za 1h cvičení, 50 Kč-cvičení + 

výtvarka, 50 Kč-cvičení s hlídáním, 40 Kč -1h 
hlídání, 100 Kč-cvičení pro těhotné.

Informace: Chadimová Helena - 604785571
hellca@post.cz, 

http://www.filabel.cz/slunicko

Stavební projekty nabízím 
pro rekonstrukce bytových jader, 

rekonstrukce a novostavby 
rodinných domů. 
Tel.: 723 858 248

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

Pronajmu garáž u hotelu Erko 
 tel.: 605166353

Společnost P.Dussmann spol.s.r.o. 
hledá pracovní síly 

na mytí nádobí v kuchyni v Praze 9 - Kbely. 
Pokud možno ženu (může být i důchodkyně). 

Nástup srpen 2006. 
Kontakt: pí. Jonášová,tel. 602394221
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Kbelské vosy – fotbalový klub
24.6.2006 odehrál slavný fotbalový klub Kbelských vos své poslední utkání ve 3.C  Hanspaulské lize sezony jaro 2006. Soupeřem jim 
byl tým z chvostu tabulky – Bohemia Roztyly. V tomto utkání jsme se opět přesvědčili, že jednoznačná převaha nemusí vždy znamenat 
i jednoznačné vítězství. Nakonec zasloužená výhra 2:1 znamenala, že se „Vosí společenství“ umístilo na krásném třetím místě (viz. 
celková  tabulka).

Výhra byla krásným začátkem velkolepých oslav. Sál Lidového 
domu se dočasně přeměnil ve Vosí hnízdo, ve kterém se sešlo 
mnoho geniálních fotbalistů. Moderování gala-odpoledne se ujal 
sám prezident Kbelských Vos Tomáš Haniak, který ve stylovém 
oblečení rozpoutal báječnou show plnou překvapení. V průběhu 
odpoledne vyhlásil výsledky ankety o nejlepšího brankáře, obránce, 
záložníka, útočníka, nejlepšího střelce, osobnost sezony a vzhle-
dem k tomu, že Vosy slaví 5 let od svého založení, byla vyhlášena 
speciální anketa o nejlepšího hráče uplynulých 5-ti let. A jak to 
všechno dopadlo?
nejlepší brankář – vítězem se stal Jakub Patera
nejlepší obránce – vítězem se stal Lukáš Vysokomenský
nejlepší záložník – vítězem se stal Lukáš Mejsnar
nejlepší útočník – vítězem se stal Jiří Keler 
nejlepší střelec – vítězem se stal Patrik Romančák
osobnost sezóny – vítězem se stal Lukáš Vysokomenský 
nejlepší hráč uplynulých 5-ti let - vítězem se stal Lukáš Mejsnar. 

Dekorace výše uvedených hvězd se ujal starosta MČ Praha 19 
p. Pavel Žďárský, naši milovaní sponzoři manželé Černí a dále také 
vedoucí odboru kanceláře starosty pí. Ivana Šestáková.

Úspěšná sezona byla i úspěšně zakončena. Na závěr mi dovolte 
poděkovat lidem, bez kterých by náš „Vosí soubor“ nebyl tím, čím 
je. O skvělé zázemí se nám starají naši hlavní sponzoři – manželé 
Černí. Bez jejich podpory bychom patrně nedosáhli takových vý-
sledků. Opravdu ze srdce děkujeme. Poděkování patří i starostovi 
MČ Praha 19 p. Pavlovi Žďárskému.

Pro novou sezónu jsou naše ambice ještě vyšší, chceme minimálně 
vylepšit umístění ve 3. lize a jestli to bude jen trochu možné, rádi 
bychom se poprali i o postup do ligy druhé. A proč ne...naše žihadla 
jsou ostrá a svůj cíl si vždy najdou. 

Nashledanou při příštím čtení.

Sportovní polemika
Obdrželi jsme dopis od rodičů hráčů oddílů STPŘ, 
který bez jakýchkoliv změn zveřejňujeme. Dali jsme 
však prostor i protistraně. Žádný z uvedených pří-
spěvků nevyjadřuje názor redakce.

Vážení čtenáři Kbeláku

ve sportovní rubrice, kde jsou uváděny různé zprávy z mnoha spor-
tovních odvětví, Vám chceme přiblížit velký a nedoceněný úspěch 
oddílu kopané starší přípravky Spartaku Kbely. Uvedené mužstvo 
ročníku 1995 a mladších, po dvou za sebou jdoucích postupech, hrálo 
v ročníku 2005 – 2006 nejvyšší soutěž – Přebor Prahy starších přípra-
vek a v konkurenci nejlepších oddílů skončilo na krásném 4 místě, 
pouze za velkokluby Spartou Praha , Příbramí a Slávií Praha. Tento 
sportovní kolektiv pod vedením trenéra Milana Bezkočky a vedou-
cího Jana Hniličky tvořili tito hráči: Viktor Ježek, Ondřej Bezkočka, 
Tomáš Kolínský, Jan Hnilička ml., Dominik Urban, Jan Pokorný, 

Vojtěch Češka, Daniel Květoň, Luděk Šmíd, Tomáš Panýrek a Ja-
kub Panýrek. Mimo uvedenou mistrovskou soutěž vyhrál tento tým 
ještě dva zimní turnaje pořádané ABC Braník a minulý týden turnaj 
v Zápech za účasti 10 týmů stejné věkové kategorie.
Patří jim velký dík za odvedenou práci, která vyvrcholila po pěti-
letém tréninkovém vedení těchto hráčů.
Bohužel však tento úspěšný oddíl z důvodu nedostatku hráčů , 
nemůže dále pokračovat v přechodu na velké hřiště v kategorii 
mladších žáků, kteří ve Kbelích, stejně jako starší žáci nejsou.
Z tohoto důvodu je velmi zarážející vyjádření člena výboru TJ 
Spartak Kbely, pana Sajfrta na schůzi oddílu, kdy prohlásil, před 
několika svědky, že ho mládež vůbec nezajímá, že z ní nemá žádné 
výhody pro klub a že bude sportovní areál raději tržně pronajímat. 
Uvedené hráče má zájem za tržní hodnotu prodat. Kdepak jsou 
všechna ta naoko vypadající vyjádření, že sportovní areál se buduje 
hlavně pro mládež? Tato vyjádření před námi rodiči, stejně jako 
nepublikovatelné ,,poděkování“ za odvedenou činnost je velmi 
zvláštní , neboť za celu dobu působení výbor fotbalového oddílu 
uvedeným mládežníkům nikdy nezajistil žádné přípravné turnaje, 

Pořadí Název mužstva Odehrané zápasy Počet vítězství Počet remíz Počet proher Skóre Počet bodů
1. Akta - rez 11 9 2 0 44:11 20
2. Nemesis 11 7 2 2 25:21 16
3. Kbelské vosy 11 7 1 3 30:17 15
4. Horst 1.FC 11 5 2 4 37:28 12
5. Hradní stráž 11 5 2 4 32:24 12
6. Grinders FC 11 4 2 5 34:37 10
7. Oranjes 04 FC 11 4 2 5 24:28 10
8. Partizan Břevnov 11 4 2 5 32:29 10
9. Kareto-Reco 11 4 2 5 31:27 10
10. England United FC 11 4 1 6 28:34 9
11. Bohemia Roztyly 11 2 2 7 22:29 6
12. Sumci AC 11 0 0 11 0:66 0



15Sport

soustředění, tréninkové pomůcky ani hráče k doplnění kolektivu. 
Zájem byl pouze o vybírání stále se zvyšujících příspěvků.
Městská část vynaložila velké finanční prostředky na vybudování 
sportovního areálu hlavně pro děti a zatím vedení fotbalového 
výboru vše co dělá, dělá pro A mužstvo dospělých, které se jen ob-
tížně každý rok zachraňuje ve své soutěži. Pro další práci s mládeží 
v oddílu Spartaku Kbely je to velký důvod k zamyšlení. V blízkém 
okolí totiž působí velká řada oddílů s daleko větším zájmem a pro-
pracovanou činnost v mládežnické kopané a jen ,,poměrů neznalí 
rodiče“ by svěřili své děti do takto vedeného klubu.
Závěrem chceme uvedeným dětem, které velmi dobře reprezento-
valy kbelský fotbal popřát hodně úspěchů v jejich dalším působení 
a doufat, že zdravý rozum zvítězí a nezabrání dětem nesmyslnými 
požadavky vedení oddílu v přechodu do jiných oddílů a v dalším 
výkonnostním růstu .

Jednohlasně všichni rodiče 
hráčů oddílů STPŘ

Pro představu uvádíme konečnou tabulku celé soutěže:
81 Starší přípravka – přebor Prahy
1. Sparta   22   20   1     1 100 : 18 61
2. UMBRO  22   19   0     3 126 : 19 57
3. Slavia   22   18   0     4   84 : 35 54
4. Kbely   22   13   2     7   58 : 35 41
5. Bohemians 1905 22   10   4     8   51 : 49 34
6. Braník  22     9   6     7   61 : 57 33
7. Motorlet  22     7   3   12   34 : 35 24
8. Optimum Sport 22     5   6   11   55 : 74 21
9. SK Vršovice  22     6   2   14   40 : 58 20
10. SK Střešovice 22     5   3   14   31 : 63 18
11. Xaverov  22     3   2   17   39 : 114 11
12. Junior Praha  22     1   3   18   23 : 127 6

Včelařský spolek

Krystalizace a pastovaný med
Mezi laickou veřejností převládá názor, že „zcukernatělý med“je falšován cukrem. Spíše se dá říci, že je to známka dobré kvality, 
že med nebyl znehodnocen přehřátím. Pokud byl med v minulosti falšován, mohli tento proces zvládnout jen velcí zpracovatelé medu, 
kteří med falšovali hydrolyzovaným škrobem. Po zpřísnění normy pro med již tato praxe ustala. Pro včelaře by jakákoliv snaha falšovat 
med byla ztrátová časově i finančně.
 Medy jsou silně zahuštěné rostlinné šťávy obsahující jednoduché cukry, glukózu (hroznový cukr) a fruktózu (ovocný cukr). Zejména 
glukóza velmi brzy krystalizuje a vytváří „kamenné medy“. Jedině čistě akátový med, obsahující převážně fruktózu, zůstává stále 
tekutý. Jiné medy (řepkové, kaštanové a některé „lesní“), mohou zkrystalizovat tak brzy, že se je včelařům nepodaří dostat z medných 
plástů a způsobí jim velké ztráty i starosti.
Kamenné medy vznikají tím, že přesycený cukerný roztok (med) vytvoří při krystalizaci velké krystaly. Při šetrném ohřátí (do 45°C) 
se tyto krystaly opět rozpustí a med se ztekutí. Existuje však fyzikální metoda, která zabrání vytvoření velkých krystalů. Med je sice 
krystalický, ale má „máslovou“ konsistenci. Pro tento jemně krystalický med se vžilo označení „pastovaný med“.
  Pastovaný med má hned několik vynikajících vlastností, pro které si získává stále větší oblibu. Především již dále nekrystalizuje 
a zachovává si svoji konsistenci. Při mazání na chléb nestéká a tím je oblíben zejména u dětí. Jeho chuť se pastováním nemění, ale 
pro některé lidi je chuťově „kulatější“. Hlavně však pastování probíhá za pokojové teploty, brzy po vytočení z plástů, med se nikdy 
nemusí rozehřívat a tím si zachovává kvalitu i chuť čerstvého medu.
Jedinou nevýhodou je pracnost metody, která poněkud zvyšuje cenu medu.

Mt

Různé

Všem rodičům hráčů oddílů STPŘ
Váš dojemný článek mě donutil se zamyslet a uvést věci na pravou 
míru. Ten velký a nedoceněný úspěch má však i druhou stranu min-

ce, a tou je vámi uváděný nedostatek hráčů. Proč se tak stalo u tak 
úspěšného kolektivu? Vy víte sami nejlíp, kolik dětí skončilo jen 
proto, že mužstvo muselo vyhrávat a postupovat za každou cenu, 
a ti kdo poctivě trénovali se bohužel pro svou slabší výkonnost při 
zápasech na hřiště vůbec nedostali a byli nahrazováni hráči, kteří 
ve vašem oddíle hráli „na černo“!! A to všechno i přes upozorně-
ní výboru FO na možnosti sankcí ze strany PFS. Jak vidíte nebo 
spíš nechcete vidět, ne vždy se vyplácí vyhrávat za každou cenu. 
Trnem v oku vám jsou oddílové příspěvky – nedivím se, vždyť 
za měsíční částku byste si mohli koupit 5 piv nebo 2 krabičky 
cigaret. Stěžujete si, že vám výbor nezajistil turnaje, soustředění, 
pomůcky, hráče. Kdybyste se obtěžovali a alespoň jednou přišli 
na schůzi FO, valnou hromadu či brigádu, věděli byste, co si musí 
trenér a vedoucí mužstva zajistit. V ostatních oddílech našeho klubu 
to funguje! A když už byli vaši trenéři pozváni na vyhodnocení 
soutěže a předávání pomůcek (míče, ceny), bez omluvy se jako 
jediní nedostavili. Velkým důvodem k zamyšlení to opravdu je, ale 
hlavně pro vás! Jestli si myslíte, že malý oddíl jako je SPARTAK 
KBELY, zajistí výborem všechna vaše přání či nesmyslné poža-
davky, tak opravdu radši přejděte do vámi vysněných velkoklubů. 
Ano, městská část velkou měrou přispěla na vybudování celého 
areálu, ale jeho provoz, režii, údržbu atd. si musíme zajišťovat 
sami, bez jakékoliv finanční pomoci i ze strany SOKOLA!!! Přijďte 
si to z vás někdo zkusit pracovat ve svém volném čase pro FO. 
Závěrem mi dovolte, abych stál za svými slovy, ale jen je upřesnil, 
ne zkreslil. Skutečně takto vedená mládež, respektive oddíl, mě 
nezajímá. Klub s ním má jenom starosti a po jeho odchodu plakat 
nebudu. Kdo se chce ve Kbelích sportovně vyžít, tak ten možnost 
má. A chvála Bohu takové oddíly tu jsou. To, že hráči odcházejí, 
ale i přicházejí do oddílů za peníze, je bohužel dnes již běžná 
praxe ve všech klubech. Budu se radši dál dívat na oddíly, které 
se budou třeba i zachraňovat, ale někam to povede. Co se týká 
nepublikovatelného „poděkování“, tak to patřilo tomu, kdo se takto 
běžně vyjadřoval v komunikaci s jiným trenérem, správcem atd. 
Pro takové lidi, a myslím tím i vás všechny rodiče oddílu STPŘ 
pracovat ve výboru FO nebudu! Děkuji, odcházím…..

Václav Sajfrt – bývalý funkcionář FO
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Vybráno z kroniky 
1935 - 1936

Dne 6. III. 1935 byla svolána mimořádná slavnostní schůze obec. zastupitelstva. Zahájil ji pěvecký sbor za řízení p. Černého za-
pěním „Sláva Tobě...“ (B. Smetana), pak starosta obce p. Chlost vzpomněl nehynoucích zásluh pres. T. G. Masaryka o naši národní 
a státní samostatnost. Podal - na popud Svazu měst a obcí - návrh, aby president Osvoboditel byl jmenován čestným občanem Kbel. 
Po jednomyslném souhlasu zapěl sbor státní hymnu. Projevem nejhlubší oddanosti a přáním mnohých let zdraví p. presidentovi byla 
slavnostní schůze skončena.
Dne 12. III. přiděleno bylo okr. úřadem v Praze pro děti nezaměstnaných ve zdejší obci 60 kg cukru a 70 q uhlí. Ministerstvo vnitra 
nařídilo obci přípisem z 26. 3. 1935 propustit ze služeb kancelář. sílu Miloše Tománka, neboť při obsazování tohoto místa nebyla 
podle zákona dána přednost legionáři a konkurs nebyl uveřejněn v Úředním listě. Usneseno obsaditi místo smluvně, t.j. bez vypsání 
konkursu. (9.000 Kč roč. platu, 3576 Kč činovného). Smluvně též byla obsazena 2 místa strážníků pro výkon služby policejní: Jarosl. 
Zika aj. Ševčík. (3.300 Kč roč. požitků, 2.556 Kč činovné, výchovné 1.200 Kč na 1 dítě) Zub. Technikovi Jos. Šaňkovi povolena koncese 
od 1.6. 1935, neboť v obci o 5.500 obyvatelích je jenom jeden zub. Technik, který dojíždí z Prahy a ordinuje pouze 2 dni v týdnu
Dne 13.8. zadána byla stavba transformační stanice staviteli Houžvičkovi ze Satalic za 4.900 Kč. 
Dne 8.9. havarovalo u Letňan sportovní letadlo Vysokoškolského sportu, pilotované ing. Fr. Mrázem a dr. Jar. Kučerou z Prahy. Oba 
byli usmrceni.
Dne 16.12 zastaveno bylo vyučování na škole obecné i měštanské. Těžký finanční stav obce jeví se tak daleko, že není ani na otop 
ve školách. Obec vyslala deputaci, která si přibrala poslance všech stran na zemskou školní radu, na ministerstvo financí a na zemské 
finanční ředitelství, kde vysvětlena byla tíživá finanční situace obce. Všude byla deputaci přislíbena pomoc morální i finanční.
Se vzrůstající nezaměstnaností posledních let vzrůstala současně žebrota, zabočující v řemeslo. Proti tomuto zlu podala živnostenská 
strana středostavovská návrh obecní radě, aby byly zavedeny žebračenky – blokové útržky, které si obchodníci a rodiny koupili na obec. 
Úřadě a místo hotových peněz odevzdali prosící (žebrající) osobě útržek, jež pak na obec.úřadě byly odevzdávány. A tak bylo chůzí 
dům od domu, a bylo možno žebračenky proplatiti potravinami v případě, že by hladující peníze propil a rodina by trpěla dále.
Ve dnech 23. a 24. 5. 1936 měl býti pořádán armádní letecký den na státním letišti ve Kbelích. Pro nepříznivé počasí byl přeložen 
na 6. a 7. 6. Došlo k právnímu sporu mezi obcí Kbely a min. národ. obrany jako pořadatelem podniku ve věci vybírání dávky ze zábav. 
Ministerstvo odmítlo předložiti vstupenky k orazítkování, že prý letecký den děje se v zájmu zvýšené propagace obrany státu a je 
tudíž podnikem lidově výchovným, na který se dávky ze zábav nevztahují. Vstupenky nebudou prý prodávány, nýbrž diváci obdrží 
upomínkové plakety za dobrovolný dar 5 Kč. Obec trvala na stanovisku, že podle § 2 odst. 2 pravidel o obec. dávkách letecký den 
dávce podléhá. Členové obec. rady zúčastnili se kontroly na leteckém dni a odvolání min. nár. obrany proti platebnímu rozkazu obce, 
jímž byly Kbely poškozeny o 454.210 Kč, bylo zamítnuto. Min. nár. obrany odvolalo se na okr. úřad Praha, kde mu bylo vyhověno.
Obcí Kbely byla proti tomuto rozhodnutí podána stížnost k nejvýš, správ, soudu.
Podle odhadu bylo na letec. dnu přítomno 250.000, podle prodaných vstupenek 104.795 diváků.
Dne 31. května byla na železn. zastávce usmrcena vlakem vdova po magistrát, úředníku An. Menclová z Prahy.
Dne 10. června srazil se na stát. silnici ve Kbelích motocyklista Ant. Kouba z Čakovice s osob. autem, řízeným Ericem Czermakem, 
podporučíkem děl. pl. 51. Kouba byl usmrcen, Czermak přišel o levé oko.
Dne 22. VII. havarovalo na vojenském letišti stíhací letadlo, řízené ndp. Janem Vávrou. Letadlo se rozbilo, letec se zabil.
V r. 1936 bylo v obci 11 hostinců a několik omezených koncesí pro výčep vína a lihových nápojů. Nebyl to trochu vysoký počet 
s ohledem na těžký hospodářský život v těch časech?
Pro rozsáhlost obecní agendy došlo k organizaci práce na obec. úřadě a zřízeny komise: finanční o 12 členech (nár. soc. 4, kom. 3, soc. 
dem. 2, republ. 1, živnost. 1, nár. sjednoc. 1 či.) stavební o 12 členech (nár. soc. 4, kom. 3, soc. dem. 2, obč. blok 1.) chudinská o 7 
členech (nár. soc. 1, kom. 1, soc. dem. 1, lid. 1, živnost. 1, republ. 1., nár. sjednoc. 1.) osvětová o 12 členech (nár. soc. 4, kom. 3, soc. 
dem 2, obč. blok 3) knihovní rada o 6 členech (ob. zast. 3, ostatní členové ze čtenářů a jednatel osvět, komise.) Obec. pokladníkem 
zvolen Jos. Bouzek, obec. komisařem Jos. Šmíd, požár, komisařem Fr. Hroník
Dne 20. 9. 1936 dáno do služeb hasič, sboru sanitní auto, jímž za poplatek 80 Kč odváženi nemocní do Prahy.
Ke dni 26. 10. 1936 odhadnuty knihy v obec. knihovně na 30.000 Kč.
Dne 15. 12. zemřel starosta obce Ed. Chlost ve stáří 40 let. Jmenovaný byl starostou od r. 1928. K uctění jeho památky darovala obec. 
rada knihovně knihu v hodnotě 50 Kč.
Koncem roku 1936 měli býti exekučně vystěhováni obyvatelé byv. dvora Kbely (spol. rol. druž. cukrovar ve Vinoři). Šlo o 80 lidí, 
exekuce odložena na 1. 3. 1937. Objekty jsou obývány ještě vypisování těchto událostí, t.j. koncem r. 1948!
Dne 12. 12. 1936 podala ve schůzi obec. zastupitelstva komunistická strana ve Kbelích návrh vládě ČSR, aby demokratická vláda 
Španělska byla v bojích proti povstalcům podpořena. Starosta R. David vzal tento bod z moci úřední z programu, neboť prý jde o věc 
čistě politickou.
Po zemřelém Ed. Chlostovi stojí v čele obce jako starosta Rud. David, povoláním obchodník. Narodil se r. 1880 v obci Slotvo - okr. 
Jaroměř.

SezNet
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Dovolujeme si vám oznámit, 
že od 3. 4. 2006 jsme zahájili 

prodej grilovaných kuřat, vepřových kolen, klobás 
… ve Kbelích na ul. Mladoboleslavská u lékárny, 
každé pracovní Po a Čt na ul. Bakovská u trafiky 

vždy od 8,30 do 16,00 hod.
Využijte této příložitosti k pochutnání si 

na výborném masíčku ke svačině či obědu.
Dobrou chuť a s pozdravem přeje fa. Rajtrová

Obecní rozhlas
 Zkušenosti z nedávných povodní, či z každoročních ekologic-
kých a jiných havárií potvrzují, jak je důležité navázat v mi-

mořádných situacích 
kontakt se všemi ob-
čany. Srozumitelně, 
operativně a katego-
ricky informovat - to 
je klíč k úspěšné akci 
a záchraně lidských 
životů.
Spousta z vás může 
namítat, že je to u nás 
v obci jako v Bezdíko-

vě, ale všechno je jinak. Už jsou pryč ty doby, kdy místní rozhlas 
v obcích sloužíval jakožto dispečing místního JZD, a před pátou 
hodinnou ranní hlasatel na celou obec jmenoval všechny dojičky, 
co měly ranní službu (což se naštěstí ve Kbelích nikdy nestalo), už 
jsou pryč ty doby, kdy se o víkendech na celou obci rozezněla de-
chovka, a nemohu ani opominout, že jsou pryč ty doby, kdy v září, 
kdy dětem začíná nový školní rok v 7 ráno začal hrát obecní rozhlas, 
aby se dětičkám lépe šlo do školy. Wow! No to byl budíček! 
Kbelská radnice se snaží využívat rozhlas opravdu účelně. Nehlásí 
se, že se našly brýle nebo klíče, ale když přijde uplakaná babička, 
že ztratila pejska, jestli by se nedaly vyhlásit kontakty a popis 
mazlíčka, jedná se v podstatě o komerční hlášení, zrovna tak jako 
s fotbalem či kulturou. O to je větší radost, když se díky rozhlasu 
za dvě hodiny pejsek najde a někdo babičce zavolá, že ho má 
u sebe.
Nesmíme však zapomínat, že Kbely se nachází vzdušnou čarou 
kousek od chemičky v Neratovicích. To pak úzkostlivé maminky 
budou jistě rády, že svá dítka, která rozhlas normálně budí, mo-
hou ochránit díky včasným informacím. Lidé, kteří pracují v noci 
a ve dne spí, mohou mít také námitky, ale to už patří ke stinným 
stránkám obráceného života.
Aby byl rozhlas funkční, musí se občas přezkoušet odbornou fir-
mou. To znamená, že se pustí nějaká hudba, občas do ní uslyšíte 
„zkouška rozhlasu, probíhá zkouška rozhlasu -1-2-3“, a mezitím 
firma objíždí jeden sloup s ampliony za druhým. Tak například při 
zkoušce dne 29.6.2006 bylo zjištěno toto: tři ampliony nefunkční 
z důvodu oprav veřejného osvětlení a následného „odpálení“ bate-
rií, jeden amplion nasměrován k nebi (zřejmě nespokojený občan), 
a jeden amplion nefunkční - kompletně odmontován z jednoho 
sloupu a neodborně přimontován na sloup jiný (alespoň, že nebyl 
ukraden).
„obyvatelé, jejichž zahrady byly zasaženy včerejší bouřkou, 
mohou popadané větve umístit před své domy. Po 17-té hodině 
bude probíhat jejich svoz“. Tak třeba tohle nedávné hlášení bylo 
odvysíláno v lokalitách, kde nejsou bytové domy a sídliště a jistě 
se jednalo o informaci velmi užitečnou právě pro baráčníky, která 
by asi na úřední desce byla zbytečná.

zajímá vás, jak to celé funguje??

Na obecním úřadě je zřízeno vysílací pracoviště, kde je umístěn 
počítač, malý mixážní pultík, periferní zdroje signálu t.j. mikrofon, 

CD přehrávač, kazetový magnetofon. Tato zařízení slouží jednak 
k přímému živému vstupu on - line do vysílání - čili umožňují 
živé hlášení míchané s hudbou z různých užívaných nosičů, dále 
pak vlastní výrobu libovolných příspěvků do paměti počítače tzv. 
soubory wav, které je možno odvysílat v předem naprogramova-
ném čase a to buď jednou, nebo opakovaně, podle potřeby. Pro 
odbavování těchto wav je počítač vybaven jednak speciálním 
hardwarem (osazení pevným diskem s dostatečnou kapacitou, 
zvukovou kartou umožňující připojení hudebních periferií a A/
D a D/A převodníkem). V softwarové části to potom znamená 
speciální software pro tyto účely a přehrávání s časově řízeným 
odbavováním programů.
Vysílací pracoviště je spojeno kabelovou spojkou s vlastním 
venkovním vysílačem opatřeným anténou v pásmu FM, umís-
těným na střeše Obecního úřadu s akčním radiem cca 5 km. 
Jednotlivé přijímací jednotky jsou v obci rozmístěny hvězdicovitě 
společně se zesilovači a reproduktory. Každý přijímací bod je 
opatřen modulem s vlastním výkonovým zesilovačem, kodérem 
a záložním zdrojem UPS.
Základem přijímací jednotky použité ve všech variantách, je komu-
nikační přijímač s vysokou citlivostí a selektivitou. Je vybaven deko-
dérem DTMF, který blokuje přijímač před rušením nežádoucími sig-
nály. Tento přijímač je neustále v pohotovostním režimu „stand-by“ 
a ve chvíli, kdy obdrží signál z vysílače, se plně aktivuje. Jeho odběr 
v tomto pohotovostním režimu je minimální (příkon 500 mW), což 
představuje roční spotřebu elektrické energie 4,5 kWh (cca 12 Kč).
Aktivace přijímací jednotky je zajištěna, jak již bylo řečeno, 
na dálku vysílací ústřednou podle zvoleného programu. Přijímač 
nemá žádný ovládací prvek, což vylučuje jeho chybnou ob-
sluhu. Takto je zajištěn tzv. nucený poslech, kdy informace 
vyslané z obecního úřadu budou zaručeně vyslechnuty, s vý-
jimkou záměrného odpojení přijímače od napájecího zdroje.
Kromě těchto přijímačů existují stolní přenosné přijímače vypada-
jící jako běžné rádio, které jsou v podstatě pevně naladěné na pří-
slušnou vysílací frekvenci. Tyto přijímače obdrželi zastupitelé, aby 
jim neunikla žádná informace. 

SezNet

ŽELEZÁŘSTVÍ, DOMÁCÍ POTŘEBY

Emílie Havelková Po – Pá:  08,00 - 12,00
Žacléřská 479/14  13,00 - 18,00
Praha 9 – Kbely So: 08,00 - 11,00
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Š Š

PRACOVNÍ DEN (�)

V sobotu a ned�li jede jen v úseku 
Dolní Po�ernice - Žárská

x - na znamení
# - na znamení od 20 do 4 hod.
+ - na znamení od 20 do 4 hod.,v SO a NE celodenn�

Kbely
Pávovské nám�stí Jilemnická
Za Horou Letecké opravny

#

1

�akovická
Hostavice U Vodojemu
Jahodnice D�stojnické domy

pokra�ování zastávek

DOLNÍ PO�ERNICE Žárská
U Váhy Nový Hloub�tín

Platí od: 1.7.2006

3
2

pokra�ování zastávek ve vedlejším sloupci

Sídlišt� Hloub�tín

7Kbelská
8Hloub�tín��

•

3 +

Kyjský h�bitov

5

Jiráskova �tvr�
Huntí�ovská

#
x

x

30

30

30

30

30
30

50

41
18 50

x
x

1

10
11
12

22
23

0

20
21

110

9

7
8Sídlišt� Jahodnice Letecké muzeum

20

2
3

22
23
0
1

18
19
20
21

14
15
16
17

10
11
12
13

4
5 5

6

4

6
7
8
9

13
14
15
16

19

17
18

ASoft. CHAPS spol. s r.o.

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

x Lomnická

Toužimská

6

�eskobrodská
V Chaloupkách
Kbelská

Let�any
Avia Let�any

9 Obch.centrum �akovice
11Sídlišt� Lehovec

Krausova
Trutnovská

ZA AVIÍ

Tarifní pásmo P orienta�ní doba
jízdy (min)

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Jaroslav Št�pánek,Palmovka 889/5,180 00 Praha 8
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na  tel.: 296 19 18 17; na internetu : www.ropid.cz

PRACOVNÍ DEN (�)

V sobotu a ned�li jede jen v úseku 
Žárská - Dolní Po�ernice

# - na znamení od 20 do 4 hod.
+ - na znamení od 20 do 4 hod.,v SO a NE celodenn�
x - na znamení

Pávovské nám�stí
Letecké opravny Jiráskova �tvr�
Jilemnická Kyjský h�bitov29

Hloub�tín��
Trutnovská Kbelská
Krausova Kbelská

pokra�ování zastávek

ZA AVIÍ Sídlišt� Lehovec
Nádraží �akovice Sídlišt� Hloub�tín

Platí od: 1.7.2006

3
2

15
pokra�ování zastávek ve vedlejším sloupci

6 x �akovická

34D�stojnické domy
5 38U Vodojemu

28

31

+
Let�any

32

27Toužimská
Za Horou

19
18

21
23 x
26

28

13

13

13

13

13
13

59
33

24 59
29 59

2

4

1
•

1

10
11
12

22
23

0

20
21

110

9

7
8#

Avia Let�any V Chaloupkách

29

2
3

22
23
0
1

18
19
20
21

14
15
16
17

10
11
12
13

4
5 5

6

4

6
7
8
9

13
14
15
16

19

17
18

ASoft. CHAPS spol. s r.o.

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

16
#

20
Obch.centrum �akovice

Sídlišt� Jahodnice

3 x 33 x

Kbely
Huntí�ovská
Letecké muzeum

Jahodnice
Lomnická

39 DOLNÍ PO�ERNICE
Žárská

Hostavice
U Váhy

Tarifní pásmo P orienta�ní doba
jízdy (min)

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Jaroslav Št�pánek,Palmovka 889/5,180 00 Praha 8
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na  tel.: 296 19 18 17; na internetu : www.ropid.cz
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SOBOTA (�) NED�LE (�)

x -
� -

LETECKÉ OPRAVNY
Jilemnická
Kbely
Huntí�ovská

PRACOVNÍ DEN (�)

PALMOVKA��

na znamení
Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo.

Platí od: 1.7.2006

6

16

7 x

10

13

ASoft. CHAPS spol. s r.o.

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v ned�li (�).

Letecké muzeum
D�stojnické domy
U Vodojemu
�akovická

�

�

30
�

42

00

�

�
30

�
00

�
30
30

30
30

�
3017

�

�
20 35

46

07 27
05 20

05

04

55

20
20

21

�
2420

�
33
�

00
14 55

7
8
9

�

4
5 5

6

4 �

6

10
11
12
13

3

22
23
0
1
2

21

14
15
16
17
18
19
20

30

�

00

00
00

�
55

�
10
35

00

00
00

35
�

�

185
Tarifní pásmo P 

3

10
11

8
x

Na Klí�ov�
Prosek

8 x

12

15
14
13

23
0

19

10

25

25

�

05

05

24

2
1

9

18

16

22

7

�

�
11 27 42
36 47

27 42
58

�

12
�
29 29 5957 59
27 5857

�

�
29 59

55
26

�

�

30

�
55

3000 30 00

�
12 27 57

5913 33
�

5929

00 30
�

� �

20 35 50
�

3000

� �
25 55 0000 30

�
55

30

3000

�

00
�

30
�

30
�

�
14 55

��
00
0030

�

�
00

30
�
30

00
�
30

�
00

54 33

10 55

�

•

�
35 50

1

5
4

35

5035
50

35

35

50

35
�

35
55

3

U K�íže
11 Prosecká

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole�nost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz

SOBOTA (�) NED�LE (�)

x -
� -

PALMOVKA��
U K�íže
Prosecká
Prosek

PRACOVNÍ DEN (�)

LETECKÉ OPRAVNY

na znamení
Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo.

Platí od: 1.7.2006

10

18

11

13

16

ASoft. CHAPS spol. s r.o.

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v ned�li (�).

Na Klí�ov�
�akovická
U Vodojemu
D�stojnické domy

�

�

38
�

43

08

�

38
�
08
�

38
38

38

�
38

3817
�
25 40

39
�

00 23
�

11 27

10

10

55

�

25
25

21
17
�20

�

44 09
19 55
�

7
8
9

�

4
5 5

6

4

6

10
11
12
13

3

22
23
0
1
2

21

14
15
16
17
18
19
20

08

�

�

�

�

�
08

08

�

08
�

�

46

�

06
36

�

08

08
08

06
�

26
�

�

�

185
Tarifní pásmo P 

6

10
11

8
x

Letecké muzeum
Huntí�ovská

12 x

12

�

15
14
13

23
0

19

06

02

02

�

�

10
�

10

19

2
1

9

18

16

•

22

7

�
13 34 51

21 3606
�
04 04 3651 36
26

�

�

�
08 38

32
03

�

�

08 38

�
32

3808 38 08

�
06 22
09 36 38

3808

08 38
�

�

25 40 55 3808

�
02 32

�
0808 38

32 59
38

3808

�

08

38
�

38
�

�
19 55

�
08
0838

09
�

38
38

08

�

38
08
�

50 44

06 46
�

55

06

3

40 55

5

9 x
8

43

5540
55

26

36

26
06

36
46

3

Jilemnická
15 Kbely

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole�nost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz



20 Jízdní řády

L - jede jen do zastávky Ládví

# - na znamení od 20 do 4 hod.
� - Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo.

PRACOVNÍ DEN (�) SOBOTA (�) NED�LE (�)

+ - na znamení od 20 do 4 hod.,v SO a NE celodenn�
pokra�ování zastávek ve vedlejším sloupci

Kbely Píse�ná
Kbely

x - na znamení

Na Pazderce
Toužimská Krakov
Let�any Zho�elecká
Avia Let�any

4

�imický háj

Satalická obora Kobylisy��
Mlad�jovská Služská

Liberecká
Budovatelská Št�pni�ná
Satalice LÁDVÍ��

Let�anská
�eskolipská

Lipnická Poliklinika Prosek

Poliklinika �erný Most Fry�ovická

Lehovec Výstavišt� Let�any

Platí od: 1.7.2006

32
34 SÍDLIŠT� BOHNICE6

31
30

Tarifní pásmo P 

#
pokra�ování zastávek

�ERNÝ MOST�� Krausova

2
3

22
23
0
1

19 21
14 5133

21 51

�

�

36

13
14 34 54

�

15
16
17
18

7
8
9

�

4
5 5

6

4

6 �

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

�
5105

� �
21

� � �

54
��

24

21

21 51

21
�

51

�
51

�

53
�

L�
5252 5222

�

L�
22

L�

186

9

7
8

21

��
5222

00

2
1

23
0

10
11
12

22

20

�

�

20 35 50
12

�
32 45

07

09 28 51

21 515121

�

21 36 21 50
54 21 21

24 54 21 2151
�

� � �
21 51 21 51

� �

�
21

�

�
21

�

51
51

�
51

�
2121 5154

5124 54

34

54

51
21

�

�

� �
14 34 54

51
21

�

23 52
�
23 53

� �

215154
� �

21

��
14 34 54 21 21

�
51

51
51
�� �

21
13 33 53

� �

23 53
21 51

22 52 22 52

�

�
22 52

� ��

�
52 22 5222

52 52
�

22 225222

3

22

�

14
14
�

24
�

�

24

�

8
9

Tupolevova
Dobratická

Ronešova 11
Rajská zahrada�� 12

13 x
15Hut�
16Jordánská
17

+ 18Plynárna Satalice
20
22
24

x 26
27
28

• 29Jilemnická
1
3 +

Dunajecká
Letecké opravny

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v ned�li (�).

orienta�ní doba
jízdy (min)

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole�nost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz

+ - na znamení od 20 do 4 hod.,v SO a NE celodenn�
� - Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo.

PRACOVNÍ DEN (�) SOBOTA (�) NED�LE (�)

x - na znamení
pokra�ování zastávek ve vedlejším sloupci

�eskolipská Lipnická
Let�anská

# - na znamení od 20 do 4 hod.

Rajská zahrada��
Tupolevova Ronešova
Fry�ovická Poliklinika �erný Most

# Krausova

Hut�

T�ebenická Budovatelská
Poliklinika Prosek Plynárna Satalice

Satalice
Ládví�� Satalická obora
Št�pni�ná Satalice

Kbely
Kbely

Služská Mlad�jovská

Zho�elecká Let�any

Dunajecká Jilemnická

Platí od: 1.7.2006

22
23 �ERNÝ MOST��

21
20

Tarifní pásmo P 
pokra�ování zastávek

SÍDLIŠT� BOHNICE Avia Let�any

�

2
3

22
23
0
1

19 � �
04

01 3420

13 41

�

43

13
14 21 41

�

�

15
16
17
18

7
8
9

�

4
5 5

6

4

6 �

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

�

�
4901

�
35

� � �

40
� �

10

04
�

04 34

04

�

34

�

38
�

�
58

�

186

9

7
8

21

�
3707

00

2
1

23
0

10
11
12

22

20

� � �

43

16 31 46
26 45

29

06 23
�

34

04 343404

�

16 34 11 35
48 02 34

13 40 04 3434
�

�

� � �
04 34 04 34

�

� �
04

�
04

�

34
34

�
340404 3440

�

3410 40

21

40

34
04

�

�� �
01 21 41

34
04

18 41
�
07 39

043441
� �

04

��
01 21 41 04 04

34

34
34
�� �

�
04

18 38 58 34

� �

07 39
04 34

07 37 07 37

� �

�
07 37

�

� �
37 07 3707

37 37
�

07 073707

3

�

01
01

10

�

10

�

+ Toužimská
Letecké opravny

Krakov
Na Pazderce

•
1�imický háj
2Píse�ná
3 x
7Kobylisy��
8
10
11
12 +
14
15

x 17Výstavišt� Let�any Lehovec
Dobratická

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o. AO svátcích jede jako v ned�li (�).

orienta�ní doba
jízdy (min)

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole�nost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz



21Jízdní řády

PRACOVNÍ DEN (�)

V sobotu a ned�li jede jen v úseku 
Nádraží �akovice - Poliklinika 

Mazurská

x - na znamení
# - na znamení od 20 do 4 hod.
� - Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo.

Na Lukách POLIKLINIKA MAZURSKÁ
pokra�ování zastávek ve vedlejším sloupci

Nádraží �akovice Zho�elecká
Obch.centrum �akovice Krakov

Spo�ická
Sovenická Sídlišt� �imice
Kbelský h�bitov �imice24

U Spoj�
Kbely Skládka Chabry
Kbely Osecká

	áblice
Lohenická Koko�ínská
Vino�ský h�bitov Na Štamberku

15

Platí od: 1.7.2006

31

Soft. CHAPS spol. s r.o.

2
3

20
10 40

33
33
�

33
�

�

10
�

5

8
6

Miškovice
Radonická
�akovice
�akovický zámek

2 x
4

11
12 x

1

10
11
12

22
23

0

20
21

13

202

9

7
8

5

�
08

33

33
21
�

55

2
3

22
23
0
1

18
19
20
21

14
15
16
17

10
11
12
13

5
6

4

6
7
8
9

16

19

17
18

14
15

30
10 40

40

4
13

A

Fo�tova

epínská

30

Katovická

25

Odra
29

26
27
28

10 #

Tarifní pásmo P 
pokra�ování zastávek

VINO


16 #
x 17Mlad�jovská

19 x
20

• 21Jilemnická
1 x 23

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

orienta�ní doba
jízdy (min)

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole�nost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz

PRACOVNÍ DEN (�)

V sobotu a ned�li jede jen v úseku 
Poliklinika Mazurská - 

Obch.centrum �akovice

x - na znamení
# - na znamení od 20 do 4 hod.
� - Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo.

pokra�ování zastávek ve vedlejším sloupci

Na Lukách

Koko�ínská Lohenická
	áblice VINO


Kbelský h�bitov
�imice Zamašská
Sídlišt� �imice Sovenickáx

�akovice
Katovická Radonická

epínská Miškovice

Obch.centrum �akovice
Krakov Nádraží �akovice
Zho�elecká �akovický zámek

#

Platí od: 1.7.2006

8

Soft. CHAPS spol. s r.o.

2
3

31

�

15 53

�

08
08
�

08
�

31

x

15

08

�

Na Štamberku Vino�ský h�bitov

Spo�ická
Osecká
Skládka Chabry
U Spoj�

1

23
0

18

14
15

10
11
12

22

20
21

13

16

19

17

202

9

7
8

5

16

08

08
31
�

2
3

22
23
0
1

18
19
20
21

14
15
16
17

10
11
12
13

5
6

4

6
7
8
9

45
15 45

45

4

A

Jilemnická
Kbely

7

Kbely

•

x Mlad�jovská

1
2
3

# 6

x

Tarifní pásmo P 
pokra�ování zastávek

POLIKLINIKA MAZURSKÁ

Odra

xLibe�ská
x

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

orienta�ní doba
jízdy (min)

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole�nost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz



22 Jízdní řády

SOBOTA (�) a NED�LE (�)

x -
� -

Prosecká
PALMOVKA��

na znamení

VINO


PRACOVNÍ DEN (�)

Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo.

Lohenická
Vino�ský h�bitov
Mlad�jovská

Platí od: 15.7.2006

05 45

13

3 x

10

4

6 x

ASoft. CHAPS spol. s r.o.

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v ned�li (�).

Kbely
Huntí�ovská
Letecké muzeum
D�stojnické domy

�

44
�
44
�

�

�
44

17
�
43

56

�
17 40

�
28 43

13

27
�

43
58

21
12
�20

�
14 54

7
8
9

�

4
5 5

6

4 �

6

10
11
12
13

3

22
23
0
1
2

21

14
15
16
17
18
19
20

�

14

��

�
14 54
34
� �

259
Tarifní pásmo P 

x

10
11

8

U Vodojemu
�akovická

5

12

15
14
13

23
0

19

34

06

06

�

�

28
�

28

17
�

2
1

9

18

16

22

7

�

�
09 35 50
24 44

5035
�

45

�

�

�
06

14 44

�
36

44

�
20 38

4306 24
�

15 45

44

�

43 44

�
06

�

44

�

34

44

�

44
44

2
•

59

14 54
�

14 54

54

3

9 Prosek
7 x Na Klí�ov�

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole�nost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz

SOBOTA (�) a NED�LE (�)

x -
� -

Lohenická
VINO


na znamení

PALMOVKA��

PRACOVNÍ DEN (�)

Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo.

Prosecká
Prosek
Na Klí�ov�

Platí od: 15.7.2006

06

21

11

20

12 x

15

ASoft. CHAPS spol. s r.o.

Tarif PID:
Jízda s p�edem zakoupenou jízdenkou.
Dopl�kový prodej jízdenek s p�irážkou u �idi�e.
Pásmo P je po�ítáno jako 2 tarifní pásma.

O svátcích jede jako v ned�li (�).

�akovická
U Vodojemu
D�stojnické domy
Letecké muzeum

�

�

55

23
�

23
�

�
23

17
�

33

48
�

11 35
�

03 19
�

03

03
�

�
33
33

21
35
�20

23
�
35

7
8
9

4
5 5

6

4

6 �

10
11
12
13

3

22
23
0
1
2

21

14
15
16
17
18
19
20

53

36
�

��

�
16 56
26
� �

259
Tarifní pásmo P 

8 x

10
11

8
x

Huntí�ovská
Kbely

13

12

�

15
14
13

23
0

19

14

44

�

03

�
18

07

2
1

9

18

16

•

22

7

�

�
04 29 45

40 4529
�

16 46

� �
59

�

�
44

23 53

23

� �
14 31

�
19 45

24 54

�

33 23

�

�

23

�

�

00

23

�

23 53
23

��

5
6

10
9

35

06 46

51

�

�

36

16 56

4606

3

19 Vino�ský h�bitov
16 x Mlad�jovská

orienta�ní doba
jízdy (min)

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole�nost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9
PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) - M�stská doprava Praha

Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz
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