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ZprÁVY Z rADY MČ prAHA 19 
Na základě opakovaných jednání s Dopravním podnikem 
resp. Ropidem, byly přizpůsobeny navrhované požadavky 
na úpravu MHD od října letošního roku. Největší změnou 
bude posílení linky 201 a úprava 202, tak aby vše nekon-
čilo na metru v Letňanech nebo na konečné v Bakovské 
ulici. Podrobnosti přinášíme uvnitř listu.
Tak jak jsme vás již v minulém čísle informovali, tak na 
základě našich urgencí hl. m. Praha, odbor technické vy-
bavenosti konečně spustil realizaci parkoviště v Jilemnic-
ké ulici – bývalá tzv. Novákova zahrada. Po dokončení na 
přelomu října a listopadu bude k dispozici cca 20 parko-
vacích stání. 
Další rozšíření parkovacích míst bylo uskutečněno v Se-
milské ulici před přejezdem, kde díky novému uspořádání 
a dobudování došlo k rozšíření kapacity stávajícího par-
koviště. Tuto stavbu realizovala z rozpočtu městská část. 
Městská část reklamovala povrch části Mladoboleslavské 
ulice, kde probíhala přeložka plynu. Firma přislíbila ná-
pravu v rámci druhé etapy stavby, tedy do začátku září. 
Budeme sledovat.
Městská část uspěla na MV s registrací projektu na roz-
šíření kamerového systému v oblasti ochrany a bezpeč-
nosti veřejných ploch a předpokládáme další osazování 
kamer ve vytipovaných lokalitách. Nyní probíhá poptáv-
kové řízení.

Byla provedena rekonstrukce stoupajících rozvodů plynu 
v bytovém domě na Novákově náměstí č.p. 691-693.
Rada souhlasila s posílením příspěvku pro naši Základní 
školu na konání školní expedice, které se zúčastnilo 86 
žáků. Podrobnosti uvádíme uvnitř listu.
Rada se zabývala revizí otopné soustavy v Lidovém domě, 
kdy zadala zpracování nabídek na řešení vybalancování 
ekonomického provozu vytápění sálu s přilehlými prosto-
rami spolu s renovací stávajícího výměníku. Po obdržení 
zpracovaných návrhů jsme však museli realizaci pro ná-
kladnost odložit.
Rybník a odkrytá studna jsou sledovány a odbor životní-
ho prostředí shromažďuje varianty řešení, a to jak z vizu-
álního hlediska, tak funkčnosti pro posílení zdroje vody 
pro rybník. 
Během prázdnin byla provedena rekonstrukce společ-
ných elektrorozvodů v budově zdravotního střediska v 
hodnotě 1.245 tis. Kč.
Rada odsouhlasila systém rozdělení rozúčtování tepla pro 
své odběratele v bytových domech na základní a spotřeb-
ní složku ve stávajícím poměru 40% a 60%, avšak dle no-
vely vyhlášky došlo ke změně při vyúčtování extrémních 
typů spotřeby, tedy velmi nízké či nadměrného plýtvání. 
Odběratelé byli informováni dopisem.
V souladu s plánovanou demolicí staré budovy hasičské 
zbrojnice, byly vypovězeny nájemní smlouvy na nebytové 
prostory.
Na základě zpracovaného povodňového plánu, který je 
součástí celopražského systému povodňových opatření, 
vznikla 14 členná povodňová komise na účasti zástupců 
Vinoře a Satalic.
V souvislosti se záměrem a požadavkem Městské části 
ve věci vybudování nové tělocvičny a venkovního hřiště 
Rada odsouhlasila zadání projektu přeložky plynu podél 
podniku LOM, parkovištěm a novou budovou ZŠ.
Ohledně realizace nového lépe přístupného bezbariéro-
vého vstupu na kbelskou poštu jsme obdrželi podepsa-
nou trojdohodu a bylo zahájeno stavební řízení.
Rada odsouhlasila navýšení počtu žáků v některých tří-
dách jak mateřských, tak základní školy, aby mohla být 
kapacita maximálně dle momentální potřeby využita.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Skupinové
kurzy AJ

Vrchlabská 37/311, 197 00 Praha 19-Kbely
tel.: +420 777 885 870
e-mail: amazonan@amazonan.eu

www.amazonan.eu

Zápis do skupinových kurzů 
na 1. pololetí do konce září

individuální kurzy 
angličtina, němčina, ruština
kurzy pro děti

KBELSKÉ
POSVÍCENÍ
17. 9. 2016
V CENTRÁLNÍM PARKU
Program ve středověkém 
duchu bude probíhat 
od 1 1  hodin do 22 hodin.
Moderuje Pr ima Den .
Hudba, tématické soutěže, 
bitva, ukázky výzbroje a 
výstroje, ochutnávky, pro-
dejci, pouťové atrakce u 
rybníka (uzavřena bude 
částečně ulice Žacléřská)

Zahraje Klasickej postup, vystoupí rytíři 
Aurinko Félag po setmění ohňostroj! 
A možná přijde i Bohuš Matuš!
Z akce je pořízen záznam, který můžete shlédnout na www.praha19.cz a www.kbely.tv

Program pro vás připravujeme, sledujte plakátovací plochy a webové stránky.
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Dlužník. Ošklivé slovo, ošklivý význam. Někomu 
skutečnost, že dluží, prostě nevadí, ale takových otrlých je 
naštěstí málo. Běžně se zadlužíme, půjčíme si od banky, 
řádně splácíme, a po celou dobu splácení a i po zaplacení 
lze předmět řádně využívat, aniž bychom přemýšleli o tom, 
že nám to, co jsme koupili na dluh, chtěl nebo mohl někdo 
vzít. A tak většina těch, co za něco dluží nějakou částku, 
žije v klidu, protože splácí své závazky, ale existují i ti, co 
neplatí to základní, co je třeba platit, a to je platba za 
nájemné a služby u bytu. 
Je pravdou, že každý z nás se může dostat do situace, že 
prostě nemůže teď zaplatit, onemocní, přijde o práci, a 

podobně, stane se prostě nepředvídatelná událost, která 
na čas může rodinu postavit do existenčních problémů, a 
na nájem bytu prostě nezbývá. V takovém případě je ale 
třeba ihned přijít na odbor majetku, investic, bytového 
a nebytového hospodářství a třeba požádat o splátkový 
kalendář. Vše se dá řešit. Nicméně pokud ale takový 
dlužník nereaguje na upomínku, a později nereaguje ani 
na výstrahu, nelze se divit, že poté následuje výpověď 
z nájmu bytu.
Pouze pro připomenutí vám všem přikládáme Pravidla 
pro dlužníky Městské části Praha 19  a také výpis usnesení 
Rady MČ Praha 19 z února 2016, která Pravidla stanovila a 
která se každé 3 měsíce dlužníky zabývá.
                                                                                                                

Ing .Lubomír Tejrovský
   vedoucí odboru majetku, investic, bytového 

a nebytového hospodářství

DLužNÍCi NÁJEMNéHO 
V OBECNÍCH BYTECH

Pravidla pro dlužníky Městské části Praha 19 – pronajímání 
bytů 

I. Dle § 2288 odst. 1 písm. b) ve vazbě na § 2291 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
platí, že Městská část Praha 19 jako pronajímatel bytu může 
vypovědět nájem v případě, jestliže nájemce nezaplatil 
nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
(dále jen služby) ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního 
nájemného a služeb.

II. Nájemce nezaplatil nájemné a služby ve výši odpovídající 
dvojnásobku měsíčního nájemného a služeb

Nájemce obdrží výzvu k úhradě s upozorněním, že v případě 
dluhu odpovídajícího trojnásobku měsíčního nájemného a 
služeb, je dán zákonný výpovědní důvod dle § 2288 odst. 1 
písm. b) ve vazbě na § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

III. Nájemce ani po výzvě ad II.) nezaplatil nájemné a služby 
a dluh na nájemném a službách dosáhne částky odpovídající 
trojnásobku měsíčního nájemného a služeb

 Nájemce obdrží  výzvu k úhradě s upozorněním na protiprávní 
stav dle § 2291 odst. 3 citovaného zákona, s upozorněním, že 
došlo k naplnění zákonného výpovědního důvodu dle § 2288 
odst. 1 písm. b) ve vazbě na § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, s tím, že pokud dluh 
nebude uhrazen do 10 dnů od doručení této výzvy, bude dána 
výpověď nájmu bytu.

IV. Nájemce ani po výzvě ve lhůtě v této výzvě 
stanovené nezaplatil nájemné a služby, případně 
neuzavřel s pronajímatelem dohodu o splátkách a dluh 
na nájemném a službách dosáhne částky odpovídající 
trojnásobku měsíčního nájemného a služeb

Nájemce obdrží výpověď nájmu bytu dle § 2288 odst. 1 
písm. b) ve vazbě na § 2291 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Děti mají ve Kbelích k dispozici 11 venkovních dětských 
hřišť. Pro městskou část to ale také znamená hřiště 
pravidelně kontrolovat a nechat opravovat. Menší opravy 
zvládne technická četa městské části, ty větší se ale musí 
přenechat autorizované firmě. Asi nejvytíženější je dětské 
hřiště v centrálním parku. Montážní firma tu musí opravit 
hned několik věcí. Mimo jiné i kolotoč s rozbitými ložisky. 
Podle pracovníka montážní firmy ale bohužel nejde o 
běžnou únavu materiálu. Na dětském kolotoči se očividně 
vozil někdo, kdo tam neměl co dělat. Je to evidentní, že se 
tam vozilo několik dospělých lidí a ne dětí do 12 let, pro 

které je to určené. Obec teď musí platit peníze za výměnu 
celého ložiska. 80 % poškození veškerých těch prvků a 
atrakcí je spíš o vandalizmu, než o únavě materiálu. Jak 
se správně chovat na dětském hřišti upravuje provozní 
řád, který je vyvěšen u každého hřiště. Prosíme všechny 
odpovědné občany, aby v případě, že uvidíte, jak někdo 
demoluje dětské hřiště, nebo jinak porušuje provozní 
řád, na místo přivolali městskou policii, případně událost 
nahlásili telefonicky na radnici.

Michal Marel

OprAVY KBELsKÝCH DĚTsKÝCH HŘišť
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prAžsKé sTAVEBNÍ pŘEDpisY 
Zásadní změna pro všechny, kteří chtějí na území hl.m. 
Prahy projektovat, resp. stavět, nastala dne 1. srpna 2016, 
kdy vstoupily v platnost Pražské stavební předpisy, které 
dne 27. května 2016 schválila 
Rada hl. m. Prahy. Tento předpis 
nahradil vyhlášku č. 26/1999 
Sb. hl.m. Prahy o obecných 
technických požadavcích 
na výstavbu v hl.m. Praze a 
v poslední době na území hl.m. 
Prahy platné celorepublikové 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. a č. 
268/2009 Sb.. Tyto dvě vyhlášky 
i nadále platí v celé republice, 
ale v Praze již ne. S celým 
textem Pražských stavebních 
předpisů se můžete seznámit 
například na: www.iprpraha.cz/
psp. To jsou stránky Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy, 
který předpisy připravoval. Kromě jiného se zde také 
uvádí, že: cílem Pražských stavebních předpisů je, aby 
Praha měla takové zásady tvorby města, jaké jsou běžné 
ve vyspělých evropských metropolích. Pražské stavební 
předpisy řeší soudobé problémy, které jsou spojeny 
zejména s rozpadem městské struktury a souvisejícími 
ekonomickými, environmentálními a sociálními dopady. Na 
rozdíl od předchozí vyhlášky jsou Pražské stavební předpisy 
založeny na předpokladu, že budovy nejsou solitéry, ale 
spoluutvářejí celkovou podobu města, a proto musí ladit 
se svým okolím. Nově stanovují pravidla pro vzájemné 
vztahy budov, ulic a náměstí. Soustředí se také na kvalitu 
veřejných prostranství a hlásí se k ideji kompaktního 
města krátkých vzdáleností s nízkými nároky na dopravu a 
technickou infrastrukturu. Kromě toho upravují některé 
příliš striktně nastavené technické požadavky pro novou 
výstavbu. Nové předpisy se inspirují osvědčenou stavební 
legislativou měst, která se pravidelně umisťují na předních 
příčkách indexů kvality života, jako je třeba Vídeň či Berlín.

Tento předpis přináší zcela jiný pohled na výstavbu 
v Praze, než jaký měly předchozí vyhlášky. Především 
používá pojmy, které v poslední době součástí vyhlášek 

nebyly. Ať již se k těmto pojmům vrací nebo je zavádí 
zcela nově. Jsou to např. stavební čára, uliční čára, 
výšková hladina, maximální počet parkovacích stání, 
urbanistické typy ulic, uliční prostranství, plochy pro 
odkládání jízdních kol. Předpisy stanovují nejen požadavky 
na jednotlivé stavby, ale také stanovují věcný rámec pro 
zpracovávání Metropolitního plánu i dílčích územních 
a regulačních plánů. Dokumentace, která je zpracovaná 
po 1.8.2016 musí být v souladu s Pražskými stavebními 
předpisy. Je ale samozřejmé, že tento předpis má 
přechodná ustanovení, podle kterých je možné i nadále 
předkládat stavebnímu úřadu dokumentaci zpracovanou 
podle předchozích předpisů. Lhůty jsou stanoveny takto:

- Dokumentace a projektová dokumentace, která 
byla zpracována do 30. září 2014 podle vyhlášky č. 
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění 

pozdějších předpisů a 
předložena stavebnímu 
úřadu ve lhůtě  do 30. 
září 2016, se posuzuje 
podle vyhlášky  č. 
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, 
o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 
v hl.m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů.

- Dokumentace a 
projektová dokumentace, která byla zpracována 
od 1. října 2014 do 15. ledna 2015 podle nařízení č. 
11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hl.m. Praze a předložena 
stavebnímu úřadu ve lhůtě do 15. ledna 2017, 
se posuzuje podle nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. 

Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby 

v hl.m. Praze.

- Dokumentace a projektová dokumentace, která 
byla zpracována od 16. ledna 2015 do dne nabytí 
účinnosti Pražských stavebních předpisů podle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve 
znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a 
předložena stavebnímu úřadu 
ve lhůtě  do jednoho roku od 
nabytí účinnosti tohoto nařízení 
(tedy do 31.7.2015), se posuzuje 
podle vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění 
vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Ing. Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby ÚMČ 

Praha 19

sMs iNFOrMACE, 
ANEB rADNiCE “DO KApsY“ 

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.

ZTrÁTY, NÁLEZY 
Upozorňujeme občany, že na recepci úřadu Semilská 43/1  je větší množství nalezených klíčů. V případě ztráty se 
informujte na recepci úřadu, kam občané nalezené klíče odevzdávají.

Libuše Ložková, vedoucí odboru

Dne 5. 9. 2016, byly nalezeny sluneční brýle na kopci za ,,Erkem“. Informace na recepci úřadu.
Děkujeme poctivému nálezci.

http://www.iprpraha.cz/psp
http://www.iprpraha.cz/psp
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Bližší info OŽPD ÚMČ PRAHA 19

BBIIOOOODDPPAADD 22001166
HARMONOGRAM SVOZU

kontejnery budou přistaveny dopoledne v 9 hodin a odvezeny ve 12 hodin  
 

 

ZÁŘÍ 
 10. 9. Sovenická  
 17. 9. Sychrovská x Svijanská přistaven 13 – 16 hod. 
 24. 9.    Železnobrodská x Libichovská  
  

 ŘÍJEN 
 1. 10.  Sojovická  
 8. 10.  Nymburská x Semčická  
 8. 10. Hůlkova přistaven 13 – 16 hod. 
15. 10. Vágnerova x Vrchlabská  
22. 10. Železnobrodská x Pelnářova  
29. 10. Benecká x Hanušova  
29. 10.   Nymburská x Mladějovská přistaven 13 – 16 hod. 
 

LISTOPAD 
  5. 11. Sovenická 
12. 11. Hrušovická x Mohelnická  
12. 11. Hůlkova  
19. 11. Nymburská x Mladějovská   

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

 
Sběrné dvory na území Prahy 
Odpady vznikající v domácnosti či při práci na zahradě vyjma směsného odpadu mohou občané 
odkládat 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.  
Za úhradu mohou sběrné dvory využívat podnikatelé, firmy a osoby, které neprokážou svůj trvalý 
pobyt na území hlavního města. Tato úhrada kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.  
Ceník sběrných dvorů je k nahlédnutí na jednotlivých sběrných dvorech. 
 
Nejbližší Sběrné dvory hl. m. Prahy 
 

Praha 19 Jilemnická/Bohdanečská, Praha 9 - Vinoř (ze Kbel směrem na Ctěnice)       
provozovatel: Pražské služby, a.s.   
 
Praha 19 K Cihelně 420, Praha 9 - Satalice 
provozovatel: Ipodec-Čisté město, a.s. 
 
po - pá 8.30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.) 
so 8.30 - 15 hod. 

sVOZ ODpADŮ OD 1.8.2016

Nyní můžete, v rámci stanovišť na tříděný odpad, třídit 
kromě plastů, papíru, nápojových kartonů, barevného a 
bílého skla také kovové obaly. 
Nově umístěné šedivé kontejnery jsou prozatím na třech 
místech, a to v ulici Katusická u obchodů, na křižovatce 
Semilská x Svijanská a v ulici Tauferova u služebny Městské 
policie. 
Nádoby jsou označeny šedými samolepkami, z nichž se 
občané dozvědí, které druhy kovových obalů mohou 
vhazovat. Jedná se především o plechovky od potravin 
a nápojů, které jsou čisté, bez zbytků potravin, a kovové 
obaly od kosmetiky – sprejů, krémů apod. či víček od 
jogurtů. Nepatří sem kovové obaly od barev, insekticidů, 
pesticidů a jiných chemikálií. Ty patří jako nebezpečný 
odpad do sběrných dvorů.
Děkujeme, že třídíte odpad.

OŽPD ÚMČ PRAHA 19
portalzp.praha.eu   tel.+420 236 004 263
www. ave.cz   tel.+420 296 339 917

kbELY MaJÍ 
NOVĚ NÁDOBY 
NA TŘÍDĚNÍ 
KOVOVÝCH OBALŮ

Vážení občané, jistě jste v srpnu zaznamenali změnu 
společnosti svážející komunální odpady v naší městské 
části. Bílé vozy s červeným logem AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. budou nyní obsluhovat nádoby na 
směsný komunální odpad i stanoviště tříděných odpadů. 
V zájmu minimalizace nepříznivých vlivů této změny na 

občany zachovala společnost AVE původní 
pravidelný den svozu směsného komunálního 
odpadu. V průběhu příštích měsíců budou 
všechny nádoby označeny novými etiketami 
s kontaktními údaji AVE.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 
1321/38a, 102 00  Praha 10
Požadavky na změny vlastníka objektu, typu 
nádoby, četnosti svozu apod.:
Zákaznické centrum: tel: 296 339 917, 918, 
918, 919, e-mail: obchod@ave.cz
Oznámení odcizené nebo poškození nádoby 
(výměna zdarma), neprovedeného svozu 
apod.:
Dispečink: tel: 296 339 909, e-mail: provoz@
ave.cz
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  kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny nejpozději v 18 hodin   
 
  
 ZÁŘÍ 
  12.9. Sychrovská x Svijanská 
  19.9. Huntířovská x Mladoboleslavská 
   
 ŘÍJEN 
  3.10. Katusická x Letců 
  10.10. Železnobrodská x Pelnářova 
  17.10. Hůlkova 
  24.10. Martinická x Žacléřská 
 
 LISTOPAD 
  7.11. Libichovská x Miletínská 
  21.11. Nymburská x Semčická 
  28.11. Benecká x Hanušova 
 
 PROSINEC 
  5.12. Sojovická u parku 
 
Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které bydlí na území naší městské části Praha 19 – 
Kbely. Podnikatelé mají povinnost ze zákona č. 185/2001 Sb. zajistit si odvoz svého odpadu na vlastní 
náklady.  
 
 
DO VOK NEPATŘÍ – NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD, BIOODPAD, SLOŽKY 
TŘÍDĚNÉHO ODPADU (papír, sklo, plasty, nápojové kontejnery, kovové obaly) 
 
Elektroodpad 
kompletní TV, PC, pračky apod. můžete zdarma odevzdat každé první pondělí v měsíci 
na dvoře Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely 
OD 15.00 – 16.00 hodin 
5. září 2016 
3. října 2016 
7. listopadu 2016 
5. prosince 2016 
 
Drobné elektrospotřebiče  
např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení můžete 
odložit do E-Boxu umístěného ve vestibulu hl. budovy ÚMČ Praha 19 
Dále pak v rámci do červených kontejnerů umístěných u tříděného odpadu v ulicích 
Svijanská 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 prodejců) 
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, dopravy a místního hospodářství ÚMČ 
Praha 19  – tel.: 286 850 184  Bc. B. Pokorná 

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

Kontakty na bezplatné poradny Cssp: 
Informační a poradenské centrum Kontakt 
Poradna KONTAKT – sociální a právní poradenství
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 515 400, 
731 602 090
Poradna KONTAKT – sociální a rodinné 
poradenství
adresa: Dělnická 54, 170 00 Praha 7, tel.: 220 562 
323, 731 602 089
Poradna JOB KLUB – sociální a pracovní 
poradenství, 
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha, tel.: 222 517 781
Poradna CENTRUM – sociální a právní poradenství
adresa: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, 
tel.: 222 592 022, 773 296 663, 731 129 927 
Více na: http://www.csspraha.cz/ 

Centrum sociálních služeb praha 
nabízí bezplatné právní 
a sociální poradenství 

mailto:obchod@ave.cz
mailto:provoz@ave.cz
mailto:provoz@ave.cz
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JAK JE TO VLAsTNĚ s prOVOZOVNAMi ???

Podání podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. 
(např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení 
nebo ukončení provozování živnosti v provozovně atd.) lze 
učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v 
České republice.
Ohlášení živnosti českou fyzickou osobou: Ohlášení 
živnosti volné, řemeslné a vázané podle přílohy č. 1, 2, 
4 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud jde o ohlášení živnosti 
volné, je potřeba uvést obory činností. Pokud jde o ohlášení 
živnosti ohlašovací řemeslné nebo vázané, přikládají se 
doklady prokazující odbornou způsobilost podnikatele 
nebo odpovědného zástupce, pokud je ustanoven. 
Odpovědný zástupce musí podepsat prohlášení, že souhlasí 
s ustanovením do funkce. Toto prohlášení podepíše buď na 
živnostenském odboru před referentem, nebo na matrice. 
V případě, že adresa sídla podnikatele je jiná než adresa 
bydliště, je potřeba doložit doklad prokazující právní 
důvod užívání prostor, v nichž bude sídlo umístěno (např. 
souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o 
vlastnictví). Vznik živnosti je vždy dnem ohlášení.
Žádost o koncesi českou fyzickou osobou: K žádosti o 
koncesi se přikládají doklady prokazující odbornou a 
jinou způsobilost podle přílohy č.3 zákona č. 455/1991 
Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších 
předpisů podnikatele nebo odpovědného zástupce, pokud 
je ustanoven, a podepsané prohlášení odpovědného 
zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Toto 
podepsání musí být provedeno buď na živnostenském 
odboru před referentkou, nebo na matrice. O žádosti 
ustanovení odpovědného zástupce do funkce rozhoduje 
živnostenský úřad. Stejně jako při ohlášení živnosti v 

případě, že adresa sídla podnikatele je jiná než adresa 
bydliště, je potřeba doložit doklad prokazující právní 
důvod užívání prostor, v nichž bude sídlo umístěno. Právo 
podnikat vzniká dnem nabytí právní  moci rozhodnutí o 
udělení koncese.
Poplatek za ohlášení živností a žádosti o koncesi při vstupu 
do živnostenského podnikání je 1000,- Kč bez ohledu 
na to, zda je ohlašována jedna živnost, zda je současně 
ohlašováno více živností nebo podáno více žádostí o 
koncesi. Pokud podnikatel již podniká, uhradí 500 Kč za 
ohlášení další živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována 
jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více 
živností nebo koncesí. Poplatek je splatný při ohlášení 
nebo podání žádosti o koncesi. 
přerušení provozování živnosti: Oznamuje podnikatel 
pouze v případě, že nebude živnost po určitou dobu 
provozovat. 
Oznámení o pokračování provozování živnosti: Oznamuje 
se pouze v průběhu přerušení provozování živnosti. 
Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti 
v provozovně: Oznamuje se předem, před 
zahájením nebo ukončením provozování živnosti 
v provozovně.
Zrušení živnostenského oprávnění: V žádosti se uvádí 
jmenovitě  každá živnost, kterou chce podnikatel zrušit. 
Živnostenské oprávnění může být zrušeno k určitému dni. 
Při každé žádosti, ohlášení či oznámení změny požadujeme 
doložení průkazu totožnosti.  Dokumenty k doložení 
odborné způsobilosti a souhlas se sídlem se dokládají  
pouze v originálu.                                                                                                 

Dana Žabová
vedoucí živnostenského odboru

V poslední době se vyskytlo několik nejasností a stížností 
týkajících se provozoven, např. na hluk, který podnikatel, 
ať již fyzická nebo právnická osoba svojí činností v nich 
způsobuje. Obvykle následuje  rozhořčená reakce obyvatele, 
zpravidla sousední či blízké nemovitosti, na to „ … který 
nezodpovědný a zlotřilý úředník si to vůbec dovolil povolit, 
jak to že ještě na úřadě pracuje a nebyl vyhozen, apod., …“. 
K tomu musím za živnostenský odbor pro objasnění laické 
veřejnosti sdělit následující. Především co k provozovnám 
ve stručnosti říká zákon, konkrétně zákon č.455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání v platném znění, (dále jen 
živnostenský zákon).

•	 podle ustanovení § 17 odst.1 živnostenského 
zákona se mimo jiné, provozovnou pro účely 
tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost 
provozována.

•	 podle ustanovení § 17 odst.3 téhož zákona 
je podnikatel mimo jiné povinen zahájení a 
ukončení provozování živnosti v provozovně 
oznámit předem živnostenskému úřadu, (přičemž 
nesplnění této povinnosti je pod finanční sankcí). 
Dále, a to až na žádost, což zdůrazňuji, (protože 
tím se rozumí písemná žádost úřadu adresovaná 
ve věci podnikateli, včetně poučení při nesplnění  
a určení lhůty k doložení),  je podnikatel povinen 
prokázat právní důvod pro užívání provozovny.  

•	 podle ustanovení § 17 odst.4 citovaného 
zákona  je mimo jiné podnikatel povinen zajistit, 
aby provozovna byla způsobilá podle zvláštních 
právních předpisů (např. zákona č.183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu v platném 
znění, (stavební zákon). K tomu musím uvést, že při 
zjištění nesplnění této povinnosti, čili při zjištění, že 
živnost je podnikatelským subjektem v provozovně 
provozována, a to bez této způsobilosti-tj. příslušné 
kolaudace, tak až do 29.6.2012 mohla být přímo 
živnostenským úřadem   uložena podnikateli 
sankce až do výše 100.000,- Kč.!!! V současnosti 
právní úprava živnostenského zákona finanční 
sankci neumožňuje a nepřipouští, přičemž podle 
mého soudu právě tato byla velmi účinná, zejména 
z hlediska určitého odstrašujícího a i preventivního 
významu.  Nyní živnostenský úřad může pouze 
využít ustanovení § 58 odst.4 živnostenského 
zákona. Jedná se o pozastavení provozování 
živnosti v provozovně, jsou-li při provozování 
živnosti v dané provozovně závažným způsobem 
porušeny nebo jsou-li porušovány povinnosti 
stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními 
předpisy, a to ještě s odvoláním na ustanovení § 
58 odst.6 živnostenského zákona maximálně na 
1 rok! Celá záležitost se řeší formou správního 

řízení podle zákona č.500/2004 sb., správní řád 
v platném znění, (nutnost dodržení zákonných 
lhůt, povinnost řádně písemnosti doručit atd.), což 
v případě uložení finanční sankce platilo také, ale 
hrozba uložení vysoké pokuty podle mého názoru 
nutila a  vedla podnikatele k rychlému napravení 
protiprávního stavu. V současnosti podnikatel 
většinou o řešení nejeví zájem, naopak řízení ve 
věci protahuje, podává námitky, odvolává se, a 
doba do nabytí právní moci příslušného rozhodnutí 
tak bývá velmi dlouhá. Dikce zákona dokonce uvádí 
porušování závažným způsobem, to již samo o sobě 
je velmi diskutabilní a ze strany podnikatele lehce 
napadnutelné. Může se stát a není to ojedinělý 
jev, i následující případ. Podnikatelský subjekt si 
pronajme za účelem zřízení provozovny a podnikání 
v ní od jiné osoby, která vlastní větší nemovitost, 
např. rodinný dům s garáží, část této nemovitosti.  
Majitelem nemovitosti je i písemně ubezpečen, 
že jím pronajímané prostory jsou zkolaudované a 
způsobilé k jeho podnikatelské činnosti. Podnikatel 
následně oznámí živnostenskému úřadu zahájení 
provozování živnosti v dotčené provozovně a 
problém je na světě, aniž to třeba tuší. Opomenul 
si totiž ověřit, resp. zajistit ve smyslu ustanovení 
§ 17 odst.4 živnostenského zákona, zda jsou jím 
pronajaté prostory způsobilé a zkolaudované k  té 
podnikatelské činnosti, kterou v nich skutečně 
vykonává. 

Jak je zřejmé, živnostenský zákon doznal značného 
změkčení, a to zejména z důvodu odstranění administrativní 
zátěže pro podnikatele, což je na jednu stranu krok 
správným směrem, který však má i svá negativa. Například 
podnikatel, který má sídlo ve Kbelích,  bydliště třeba v Brně 
(což je běžné), provozovnu v Ostravě nebo Berouně, tak 
shora uvedené oznámení o zahájení a ukončení provozování 
živnosti v konkrétní provozovně může provést na 
kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice, což je 
pro podnikatele skutečně velká výhoda. Takže živnostenský 
úřad v jehož územním obvodu se nějaká nová provozovna 
nachází či vznikla, o její existenci fakticky, pokud nemá 
konkrétní poznatek z terénní činnosti, nemusí ani vědět,  
i když je živnostenským úřadem, který oznámení přijal, 
řádně do živnostenského rejstříku zaevidována. Krom toho 
podnikatel může oznámení učinit písemně i elektronicky, 
takže se na živnostenský úřad ani nemusí osobně dostavit. 
Znovu zdůrazňuji, že živnostenský úřad ze zákona 
provozovny nepovoluje, nevydává k nim žádná stanoviska, 
pouze je eviduje! Teprve až na základě stížností, zejména 
však podnětů občanů a i poznatků kontrolních pracovníků 
z terénní činnosti, jsou provozovny kontrolovány, zda jsou 
splněny veškeré náležitosti stanovené živnostenským 

iNFOrMACE žiVNOsTENsKéHO ODBOru

zákonem. Samozřejmě podle živnostenského zákona na 
provozovnu, potažmo na podnikatele, se vztahují další 
zákonné povinnosti týkající se např. jejího označení, a 
to v tom smyslu, aby bylo zřejmé, laicky řečeno, od kdy 
do kdy je otevřeno, kdo ji provozuje a jeho identifikační 
číslo včetně uvedení jména a příjmení odpovědné osoby. 
Neplnění této povinnosti je stále pod finanční sankcí a opět 
podle mého soudu, hrozba finanční sankce má značnou 
účinnost. Ostatně to mohou občané posoudit sami, neboť 
drtivá většina provozoven je řádně a v souladu se zákonem 
označena.

K oznamovací povinnosti ve vazbě na ustanovení § 17 
odst. 1 živnostenského zákona (viz shora), chci uvést  další 
kuriozitu živnostenského zákona. Striktně vzato, dovede si 
někdo z Vás představit, že by malíř pokojů, opravář ledniček 
apod., který je prakticky každý den někde jinde  a mnohdy 
ani netuší, jaká zakázka se mu naskytne, oznamoval zahájení 
a ukončení provozování živnosti v provozovně předem???? 
Jak pravil klasik, šedivá a pustá je teorie, zelený však strom 
je života, (J.W.Goethe).

Co říci závěrem?  Především  chci všechny ubezpečit, 
že zdejší živnostenský odbor včetně jeho kontrolního 
oddělení, do jehož územní pravomoci mimo Kbel spadají 
i Vinoř a Satalice, přes poměrně složitou problematiku 
týkající se celého živnostenského zákona a předpisů 
souvisejících, kterých opravdu není málo, přičemž jenom 
přímých novel živnostenského zákona za dobu jeho trvání 
bylo cca 150!, věnuje problematice provozoven a nejen jí, 
značnou pozornost. Na každý podnět je v zákonných lhůtách 
reagováno, přičemž stížnosti jako takové jsou i evidovány 
podle interních nařízení. Zdejší živnostenský odbor, resp. 
kontrolní oddělení je Vám v případě Vašich pochybností 
a nejasností plně k dispozici. Ne vše ale může vyřešit, 
a to z toho důvodu, a ten bych chtěl zdůraznit, že občan 
může prakticky dělat vše, co mu zákon nezakazuje, ovšem 
úředník jenom a pouze to, co mu zákon přímo ukládá! 
Věřím, že takováto osvěta nebo exkurze do problematiky 
provozoven zase trochu ozřejmí některé nejasnosti nebo 
mylné domněnky, které většinou pramení z neznalosti věci. 

Otakar Matějček
 vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru
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V posledních dvou dekádách byla většina území České 
republiky zasažena povodněmi různého druhu a rozsahu, 
které způsobily velké materiální škody a ztráty lidských 
životů. Některé oblasti jsou zasaženy opakovaně. 
V této souvislosti se nemalé prostředky investovaly do 
protipovodňových a dalších opatření, mající za cíl ochránit 
obce a obyvatele před velkou vodou. Zejména v roce 2015 
se však objevil přesně opačný problém, který do té doby 
nebyl středem pozornosti, protože většina lidí řešila, jak se 
před vodním živlem ochránit a již méně se řešilo, co dělat 
v době, kdy je vody nedostatek. 
V roce 2015 za přispění extrémní klimatické situace 
v podobě výrazně nadprůměrných vysokých teplot se 
naplno projevil srážkový deficit z posledních let. Padajícího 
listí v průběhu léta nebo vyschlých koryt vodních toků 
si najednou začali všímat i lidé, kteří se jinak o přírodu 
dvakrát nezajímají nebo žijí ve městech a jsou přesvědčeni, 
že tekoucí voda z kohoutku je samozřejmostí. Většina lidí 
však žije v domnění, že když několikrát zaprší a ve vodním 
toku teče přechodně více vody, problém je vyřešen. Opak 
je pravdou. I přesto, že letošní rok po další nadprůměrně 
teplé zimě se teplotně i srážkově pohybuje relativně 
kolem dlouhodobého průměru, je zřejmé, že vody 
v krajině je stále nedostatek. Dokládají to aktuální stavy na 
vodních tocích, zveřejněné na webovém portálu Českého 
hydrometeorologického ústavu. Z nich je patrné, že velká 
část vodních toků v ČR momentálně hlásí stav „sucho“. 
Nedostatek vody je způsoben především velkým deficitem 
podzemní vody, přičemž v závislosti na propustnosti 
horninového prostředí mnohdy trvá i roky, než se 
povrchová voda infiltruje do podzemí. Toho si velmi často 
všímají zejména majitelé studní, a to i v našem správním 
obvodu – prší, ale vody ve studni nepřibývá. Nedostatek 
podzemní vody, který není na první pohled vidět je však 
pro člověka mnohem zákeřnější než padající listí ze stromů 
v srpnu. Některé obce jsou již odkázané na zásobování 
vodou cisternami, neboť jejich zdroje vyschly. Jiné obce 
se pak pustily do hledání náhradních zdrojů vody, hloubí 
se vrty a uvažuje se o nových vodních nádržích. Vážnost 
situace ukazuje aktivita odpovědných ministerstev, které 
připravují celou řadu opatření, jak podpořit boj se suchem 
(viz webové stránky Ministerstva životního prostředí nebo 
Ministerstva zemědělství). 
K hospodárnému využití srážkových vod však mohou 

velkou měrou přispět i sami občané různými individuálními 
opatřeními. V zásadě platí jednoduché pravidlo: neodvádět 
srážkovou vodu z pozemku a zadržovat ji například pro 
zálivku zahrady, nechat ji vsakovat tzv. in situ, nebo ji 
zpětně využít jako užitkovou vodu v domácnosti. Podle 
vodního zákona a následných prováděcích vyhlášek jsou 
stavebníci povinni při provádění staveb, jejich změn 
nebo změn jejich užívání mimo jiné zajistit vsakování 
nebo zadržování a odvádění povrchových vod, vzniklých 
dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (viz § 5, 
odst. 3 vodního zákona nebo § 20, odst. 5, písm. c vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území). Velmi často se však setkáváme i v dnešních dnech 
s nepochopením občanů a snažíme se jim vysvětlit, že je 
lepší vodu nechat přirozeně vsáknout v místě spadu, než ji 
bezmyšlenkovitě odvádět kanalizací na čistírnu odpadních 
vod, odkud odteče do vodního toku. Naše země je situována 
na hlavních evropských rozvodích a téměř veškerá voda, 
která se již jednou dostane do vodního toku, prakticky 
opouští naše území. Nevhodný přístup k odvodnění se 
mimo jiné projevuje i na snížené dotaci podzemních 
vod, která hraje hlavní roli v suchých obdobích roku. Jak 
se v poslední době často říká, povodně a sucho jsou dvě 
strany jedné mince, a proto si musíme uvědomit, že jsme 
odkázáni pouze na vodu, která na naše území spadne 
v podobě srážek. Rozložení srážek v průběhu roku se však 
mění – ubývá srážek mimo vegetační období, kdy jsou nižší 
teploty, nižší evapotranspirace (výpar) a většina vody se tak 
může vsáknout do půdy, naopak přibývá srážek v podobě 
přívalových dešťů, kdy se voda nestačí vsáknout a odtéká 
pryč. Je zřejmé, že nejdůležitější a bohužel i nejtěžší úkol 
je změnit myšlení lidí a nedívat se zejména v městském 
prostředí na vodu pouze jako na problém a nepovažovat za 
nejlepší řešení její rychlé odvedení kanalizací mimo obec. 
Rychlé odvedení vody z jednoho místa není ničím jiným, 
než přesunutí problému k sousedovi – čistírna odpadních 
vod není schopna v požadované kvalitě vyčistit vodu, obce 
po proudu se nemají šanci připravit na valící se vodu z výše 
položených míst, stokové sítě nestíhají odvádět vodu 
atd. Na některých projektech, realizovaných u nás nebo 
v zahraničí můžeme vidět, že vytvoření místa, kde se voda 
může přirozeně vsáknout do půdy, případně přirozeně 
rozlít, nemusí být nijak nákladné a může být i esteticky 
příjemné na pohled.  
Nezbývá než doufat, že opatření vedoucí k lepšímu 
zadržení vody v krajině budou aplikována dříve, než přijdou 
povodně a převládne opět názor, jak se vody co nejrychleji 
zbavit. Je nutné si uvědomit, že opatření proti povodním 
a suchu mají jedno společné – zmírnit odtok vody a zvýšit 
retenční schopnost krajiny.   

T. Marek, OŽPD

Dne 17.5.2016 schválila Rada hl.m. Prahy pravidla podpory 
projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných 
zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech 
na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie 
Praha 2016.

Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých 
nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a 
využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy 
slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob 
k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých 
paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) 
v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných 
k podnikání.

Dotace se vztahuje na:
•	 přeměnu neekologického topného systému ve 

prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně 
přechod na centrální zásobování teplem

•	 náhradu neekologického topného systému ve 
prospěch OZE (např. tepelná čerpadla)

•	 náhradu ekologického topného systému topným 
systémem využívajícím OZE (s vyjímkou dřeva 
a dřevních palivových produktů), pokud na 
původní zdroj nebyla v předchozích deseti letech 
poskytnuta dotace

•	 náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, 
plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním 
centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel 
nebo CZT), pokud na původní topidla nebyla v 
předchozích deseti letech poskytnuta dotace

•	 rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch 
zdrojů s vyšší účinností - výměna původního 
plynového kotle za nový (plynový či elektrický), 
pokud na původní kotel nebyla v předchozích 
deseti letech poskytnuta dotace

•	 ohřev vody a přitápění solárními kolektory

•	 využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na 
dřevo a dřevní palivové produkty)

Dotace se nevztahuje na:
•	 jiné než kondenzační plynové kotle
•	 topný systém využívající topný plyn, elektřinu 

nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný 
v novostavbě a nové půdní vestavbě

•	 přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na 
jakoukoliv jinou formu vytápění

•	 topný systém, který konstrukčně umožňuje 
spalovat i neekologická paliva

•	 mobilní klimatizační jednotky
•	 ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z 

jiného dotačního titulu

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob 
s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s 
občanstvím členských států Evropského sdružení volného 
obchodu a právnických osob se sídlem na území České 
republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy 
byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v 
termínu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016.
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci z Programu Čistá 
energie Praha 2016 je vymezena termínem od 20. 6. 
2016 do 30. 9. 2016. Dodržení tohoto termínu je základní 
podmínkou pro poskytnutí dotace. Lhůta pro rozhodnutí o 
žádosti je 31. 12. 2016.
Další informace o pravidlech programu, formulář pro 
podání žádosti a vzorová smlouva o poskytnutí dotace, 
jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.
eu. Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro 
konkrétní žádost je možné získat na tel.č. 236 004 314 
nebo na e-mailové adrese dotace.topeni@praha.eu.

Daniel Majtner, OŽPD
Zdroj: www.portalzp.praha.eu

Nový provozní technik OMiBNH

Odbor majetku, investic, bytového a nebytového 
hospodářství přijal nového zaměstnance. 
Jedná se o pana petra Beneše, který dne 1.7.2016 
nastoupil do funkce provozního technika OMIBNH ÚMČ 
Praha 19. 
V jeho kompetenci je zajišťování provozu domů, bytů a 
nebytových prostor,  údržby a oprav, kontrola a sledování 
jejich realizace. Provádí přejímku prací na místě, a zajišťuje 
případná reklamační řízení. Odpovídá za hospodárnou 
výměnu zařizovacích předmětů v bytech a nebytových 
prostorách a za dodržování zásad pro hospodárné 
provádění oprav, výměn a doplňování vnitřního vybavení 

bytů a nebytových prostor. Provádí věcnou a početní 
kontrolu faktur. Vypracovává podklady pro plán oprav, 
úprav a rekonstrukcí. Zpracovává objednávky a pracovní 
příkazy dodavatelům na odstranění zjištěných závad 
a na práce v rámci schváleného plánu za zařizovací 
předměty. Předává a přejímá nájemní jednotky (byty a 
nebytové prostory). Sleduje náklady na opravy a údržbu 
na jednotlivé domy, byty a nebytové prostory.
Telefonické spojení : 
Pevná linka : 284080873
Mobilní telefon : 775 590 152       

  Ing. Lubomír Tejrovský
 vedoucí odboru majetku, investic, bytového  

a nebytového hospodářství

prOČ JE NuTNé ZADržET 
VODu V KrAJiNĚ?

prOgrAM ČisTÁ ENErgiE prAHA 2016
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KBELšTÍ DOBrOVOLNÍ HAsiČi 
V úterý 26. července zasáhly Prahu prudké přívalové 
deště, které vytopily desítky sklepů. Na pomoc odklízení 
škod byli povoláni i kbelští dobrovolní hasiči. Těm se, i díky 
šťastné shodě okolností, podařil opravdu nevídaný kousek. 
K zásahu vyrazili do dvou minut od vyhlášení výjezdu. Byla  
to prostě náhoda, že se tato událost stala zrovna v ten den, 
kdy se dobrovolní hasiči schází. Na schůzi kluci chodí v pra-
covních hasičských montérkách, a co se týká zásahového 
obleku, mají ho při ruce.
Zásah proběh velice dobře a na profesionální úrovni. Tech-
niku, co se týče plovoucích a kalových čerpadel mají velice 
dobrou, aby mohli pomáhat dalším lidem.

SDH

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, která je fyzická 
osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na 
základě její žádosti, případně žádosti jejich zákonných 
zástupců.
Žádost může podat – občan ČR, případně zástupci ne-
zletilého občana ČR, fyzická osoba, která není občanem 
ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení 
hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského 
pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o 
změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, 
nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných 
rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné podobě jména, 
je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna 
byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého. 

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení ro-
zhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel 
přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje 
matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území 
ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání 
žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého po-
bytu na území ČR. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný 
k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.
Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad post-
oupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize 
narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, 
zapsáno.

žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje :
• Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné 

příjmení, datum a místo narození případně datum a 
místo uzavření manželství žadatele

• Rodné číslo
• Místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého 

dítěte
• Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si 

žadatel zvolí
• Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné 

příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě 
nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo 
příjmení i na tyto fyzické osoby

• Údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého 
dítěte

• Odůvodnění

K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí 
být přiložen
• Rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo ne-

zletilého    dítěte
• Jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o roz-

vodu manželství
• Jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
• Doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
• Doklad o státním občanství
• Souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu je-

jího jména, popřípadě jmen a příjmení
• Jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, 

nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento 
souhlas

• Průkaz totožnosti
Libuše Ložková

Vedoucí odboru občansko správního

ZMĚNA JMéNA A pŘÍJMENÍ iNFOrMAČNÍ TABuLE K NAuČNé sTEZCE 
ViA sANCTA VE KBELÍCH
Je nám potěšením, že vás 
občany, ale i návštěvníky 
Kbely, můžeme pozvat 
na procházku Kbelami 
po naučné stezce týkající 
se historie naší vlasti na 
tzv. Svatou cestu. Svatá 
cesta (Via Sancta) byla 
poutní cesta z Prahy do 
Staré Boleslavi, kterou 
chodila dlouhá procesí 
poutníků uctívat zázračný 
medailonek Panny Marie 
s děťátkem umístěný 
v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Staré 
Boleslavi od počátku 17. 
století. Po roce 1674 byla 
tato tradiční poutní cesta 
osazena 44 kapličkami 
jednotného provedení. Na území Kbel stávalo celkem 8 kapliček, 
z nichž se do dnešní doby dochovaly pouze dvě. Jedna kaplička (15. 
v pořadí) stojí v poli za areálem Knauf a druhá (17. v pořadí) stojí na 
parkovišti Muzea letectví a kosmonautiky. 
V současné době instalujeme již pátou informační tabuli u železniční 
zastávky Kbely, kde ještě ve 30. letech minulého století stávala Hájecká 
kaplička (21. v pořadí).
Informační tabule usazujeme v místech, kde původně kapličky stávaly, 
dozvíte se zde např., kdo byl donátorem jednotlivých kapliček a jaký 
svatý příběh byl v kapli vyobrazen. Některé svaté výjevy na sebe 
navazují.
Tabule jsou již instalované v těchto místech:
16. kaplička – KLADRUBSKÁ - ulice Hůlkova

17. kaplička – KRUPECKÁ - před 
vjezdem na parkoviště Muzea letectví a 
kosmonautiky
18. kaplička – CHLUMECKÁ - na 
cyklostezce u světelné křižovatky 
Mladoboleslavská x Polaneckého
19. kaplička – KUTNOHORSKÁ – ve 
Vrchlabské ulici u sochy sv. Vojtěch
20. kaplička – LORETÁNSKÁ - před 
Lidovým domem v ulici Toužimská
21. kaplička – HÁJECKÁ – u železniční 
zastávky Kbely u cesty do parku.

Pěknou a naučnou procházku po 
Kbelích přeje

Ing. Ivana Zámyslická
Odbor kanceláře starosty

l

l
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Stejně jako při změně zákonné úpravy ohledně přechodů 
pro chodce před několika lety, se i letos při další změně 
objevily dohady, jestli podle zákona má cyklista přednost 
na přejezdu pro cyklisty.
Když to budeme brát doslovně, chodec ani cyklista 
přednost nemá a podle toho by se měl chovat, rozhodně 
by si neměl průchod nebo průjezd vynucovat.
Povinností řidiče, přijíždějícího k přechodu pro chodce, 
je, že nesmí ohrozit ani omezit chodce, který jde po 
přechodu, nebo se zjevně chystá vstoupit do vozovky. 
Chodec naopak musí brát ohled na rychlost projíždějících 
a nesmí ohrozit řidiče tím, že by vstoupil do vozovky těsně 
před přijíždějícím vozidlem. Tím se vynahrazuje postavení 
chodce coby nejzranitelnějšího účastníka provozu.
Cyklisté jsou při přejíždění chráněni méně než chodci. 
Cyklista, který přijíždí k přejezdu pro cyklisty, se musí 
nejdřív přesvědčit, jestli přejížděním vozovky neohrozí 
řidiče nebo chodce. Musí dbát na to, aby řidiče nenutil 
„k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy,“ jak říká 
zákon. Nesmí tedy zejména nutit řidiče, aby zastavil nebo 
vybočoval do vedlejšího jízdního pruhu. Oproti tomu řidič 
nesmí „ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci 
na přejezdu pro cyklisty“.
V případě, že je vyznačen sdružený přechod pro chodce s 
přejezdem pro cyklisty, cyklisté se chovají jako na přejezdu 
pro cyklisty, ačkoliv přejíždějí po zebře. Pokud je to 
obyčejný přechod, cyklista má z kola sesednout a chovat 
se jako chodec.
Zkrátka a jednoduše: Pokud se budeme chovat slušně a 

vcítíme se do ostatních účastníků provozu, nemůžeme nic 
zkazit. Velmi důležité je udržovat oční kontakt jako důkaz, 
že o sobě víme.
Často se mi stává, že ohleduplný motorista před přejezdem 
pro cyklisty zastaví. Ačkoliv nemám přednost, v takovém 
případě mu vyhovím a co nejrychleji přejedu ulici na 
druhou stranu, abych ho neobtěžoval nadmíru.

Radek Čermák 
OŽPD

MÁ CYKLisTA NA pŘEJEZDu pŘEDNOsT?
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Vedle změn v chování cyklistů na přejezdech od 
letoška existuje i spojený přechod pro chodce a přejezd 
pro cyklisty, který se od obyčejného přechodu liší 
„šachovnicovým“ okrajem. První „přechodopřejezd“ 
byl letos vyznačen na Černém Mostě, další se připravují 
v rámci vyznačení cyklotrasy ze Kbel do Vysočan a na 
Prosek.
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ZMĚNY MHD VE KBELÍCH OD 15. ŘÍJNA
Před několika měsíci oslovila organizace ROPID naši 
městskou část s požadavkem na omezení méně vytížených 
autobusových spojů. Důvodem hledání úspor byla nutnost 
rychle posílit autobusové linky v oblasti nové výstavby v 
Kyjích a Letňanech. Jednání pokračovala až do srpna 2016. 
Nakonec se podařilo najít úsporné řešení, které Kbely 
nepoškodí a vyřeší dlouhodobé stížnosti na chybějící 
přímé spojení Polikliniky Prosek s jižní částí Kbel. Kbely 
získají lepší spojení na metro B, méně spojů pojede ke 
Globusu do Čakovic.
Od nynějška bude pro Kbely nejjistější návaznost na metro 
B linkou 201 k Rajské Zahradě: V nejvytíženějším období 
ráno pojede linka po šesti minutách, v nejméně vytíženém 
období večer po 20 minutách. Spojení bude výhodné 
zvláště v době, kdy nejezdí autobusy na Palmovku, tedy 
večer a o víkendu.
Městská část bude usilovat o to, aby se zvýšil počet spojů 
do Čakovic oproti dosavadní lince 159. Cílem je co nejlepší 
návaznost linky 202 na výuku ZUŠ v Čakovicích a možnost 
zajet si autobusem na nákup v čakovickém Globusu. 
Rovněž bude ještě připomínkováno problematické 

zajíždění do zastávky Satalická obora, kdy linka 201 bude 
zbytečně dvakrát zajíždět do zastávky Satalice.
Linka 159
Bude plně nahrazena přetrasováním linky 202 od Globusu 
přes Čakovice a Miškovice k Nádraží Kbely. 
Linka 201
Bude posílena a ze zastávky Bakovská všechny spoje 
pojedou místo linky 202 až na Černý Most se zajížďkou k 
Satalické oboře.
Linka 202
Bude přetrasována od Globusu přes Čakovice a Miškovice 
k Nádraží Kbely ve stopě dosavadní linky 159. Děti tak 
získají lepší spojení k základní umělecké škole.

Ilustrace s popiskem: Vedení autobusových linek v 
severovýchodní části Prahy od 15. října 2016
https://ropid.cz/wp-content/uploads/2016/08/TZD-
ROPID_mapa-celek-S_upr.pdf

Radek Čermák 
OŽPD
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Nízkoprahové centrum aktivit MČ praha 19
Zprávy z Nízkoprahového centra aktivit Městské části 
praha 19
s koncem prázdnin se na plné obrátky rozběhne činnost 
v kbelském nízkoprahovém centru.  V průběhu měsíce září 
se mohou zájemci hlásit do všech jednotlivých klubů, které 
přinášíme v tomto přehledném seznamu. 

KLuB JEHLiČKA zahajuje již 8. září 2016 a nadále se jeho 
členové budou scházet každý čtvrtek od 15.30 do 17 hodin. 
Do Klubu Jehlička se ale mohou v průběhu celého září hlásit 
všichni ti, kteří se chtějí naučit základům ŠITÍ NA ŠICÍM 
STROJI (úpravy oděvů – všívání zipů do sukní, zkrácení délky 
kalhot apod.), RUČNÍMU ŠITÍ (přišívání knoflíků, patentek, 
lemování), RUČNÍMU VYŠÍVÁNÍ (řetízkové nebo křížkové 
stehy, vytváření záložek do knih, vyšívání ubrusů nebo 
prostírání na stoly), RUČNÍ VÝROBĚ (výroba náhrdelníků, 
náramků a náušnic z plstěné vlny a korálků). V poslední době 
vyráběli v Klubu Jehlička z korálků náhrdelníky a náramky, 
od září se pustili do výroby pavouků; šili kosmetické taštičky 
a polštářky, od září budou šít zástěry a chňapky; vyšívali 
takzvanou velkou kuchařku (velké plátno vyšité různými 
motivy), od září přijdou na řadu různé druhy výšivek do 
rámečků. Lektorka klubu: Anna Domnosilová, kontakt: 603 
863 809, devora@seznam.cz

KLuB MALé KOpANé bude pořádat každé pondělí a čtvrtek 
od 18 hodin pravidelná pondělní a čtvrteční fotbalová 
odpoledne. Z kapacitních důvodů je účelná předchozí 
registrace v klubu na e-mailu: hrubcik.martin@kbely.
mepnet.cz

KLuB DEsKOVÝCH HEr bude mít každou středu a sobotu 
vyhrazen čas od 18 hodin pro schůzky šachistů Šachového 
oddílu SK Kbely a další zájemce o královskou hru. Lektor 
klubu: Ing. Josef Kabát, kontakt: 728 765 889, kabatab@
seznam.cz. Nově se bude klub orientovat i na Dámu, 
oblíbenou strategickou a taktickou deskovou hru, a zájemci 
o ní budou mít možnost naučit se různé druhy dámy a 
samozřejmě si také zahrát proti živým soupeřům. Zájemci 
jen o hru Dáma se mohou obracet přímo na kontakt: Mgr. 
Jaroslav Kvapil tel.: 737 503 298, kvajkvaj@gmail.com

sTŘELECKÝ KLuB A pAiNTBALL je připravován na každou 
středu od 17 hodin. Otevřen bude podle počtu zájemců. Je 
určen pro již zkušené střelce, ale i pro začátečníky, co odpoví 
na první tři následující otázky „Ne“ a na čtvrtou „Ano“: Už 
jsi držel v ruce vzduchovku? Střílel jsi už z luku? Hrál jsi už 
někdy paintball? Láká tě to? V klubu si o tom budou nejen 
povídat. Lektor klubu: Marek Linovský, kontakt: hrubcik.
martin@kbely.mepnet.cz

KLuB pŘÁTEL FiLMu má stanoven termín schůzek každé 
první pondělí v měsíci od 18.30 hodin. Lektor klubu: Mgr. 
Martin Hrubčík, MBA, kontakt: 775 590 149, hrubcik.

martin@kbely.mepnet.cz

KLuB FiNANČNÍ grAMOTNOsTi bude 
pořádat své schůzky na základě dohody 
členů klubu „Vše o penězích a dalších 
aktivech“. Finanční gramotnost je soubor 
znalostí a dovedností, které umožňují 
člověku porozumět financím a správně zacházet s penězi 
v různých životních situacích. Lektor klubu: Ing. Irena 
Šlajerová, Ph.D., kontakt: 724 689 498, irena.slajerova@
slajerova.cz

sTigA HOKEJ KLuB bude mít setkání každý pátek od 17 
hodin. STIGA stolní hokej má původ ve Švédsku, hra dokonale 
imituje skutečný hokej a přináší obrovskou zábavu a radost 
tisícovkám lidí všech věkových kategorií téměř po celém 
světě. Lektor klubu: Adam Zielinský (předseda asociace 
Stiga Game) Kontakt: 777 317 577, adam.zielinsky@gmail.
com

FOTOgrAFiCKÝ KLuB má termín schůzek stanoven každé 
úterý od 16 do 18 hodin. Otevřen bude podle počtu zájemců. 
Klub není určen jen pro zkušené fotografy, ale pro každého, 
koho fotografování a svět internetového zpravodajství 
zajímá. Lektor klubu: Pavel Navrátil, kontakt: 775590149, 
hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 

žurNALisTiCKÝ KLuB má schůzky každý čtvrtek od 17 
hodin a je určen pro ty, kteří mají rádi literaturu, píší povídky 
či básně, nebo je láká vás práce novináře. Témata schůzek 
klubu vyplynou ze zájmů jeho členů. Více se o Žurnalistickém 
klubu dozvíte na nástěnce před NCA v Bakovské ulici. Lektor 
klubu: Mgr. Jaroslav Kvapil Kontakt: 737 503 298, kvajkvaj@
gmail.com

Novinky
Miniknihovna bez otevíracích hodin
Každé ráno nová kniha do autobusu, tak to od poloviny srpna 
může být i Vaše moto. Nízkoprahové centrum aktivit Městské 
části Praha 19 instalovalo pro Vás u zastávky autobusu 
Bakovská miniknihovnu, která 
je na principu bezplatného a 
svobodného půjčování knížek 
otevřena čtyřiadvacet hodin 
denně a sedm dní v týdnu.
Knihovničku si prostě 
otevřete a knihu si půjčíte. 
Vrátit můžete tu samou 
nebo jinou. Žádná evidence, 
žádné výpůjční lhůty, žádné 
poplatky, žádné pokuty. 
Miniknihovna podporuje 
čtenářství a vrací knihám 
život.

Hudební kurzy ve 2. pololetí šk.r. 2015-2016 navštěvovalo 
dohromady 38 žáků. Z toho 26 žáků chodilo na hodiny 
klavíru a 12 na kytaru. I ve 2. pololetí jsme spolupracovali 
s Mateřskou školou Albrechtická – kde žačka A. Menšíková 
ze třídy p.uč. Pazderové spoluúčinkovala na vystoupeních 
nejstarších žáků (klavírní doprovod sborových čísel).

Žáci kytarové třídy účinkovali na akcích pořádaných 
městskou částí a to na Velikonočním vystoupení 19.3.2016 
a 4.6.2016 na programu ke Dnu dětí. 

Dne 14.6.2016 v Lidovém domě uspořádala MČ Praha 19 ve 
spolupráci s lektory hudby Závěrečný koncert – účinkovalo 
na něm 28 žáků, kteří se představili v sólových číslech, ve 
čtyřruční hře na klavír a v duetech zpěv + kytara. Koncert 
měl velmi příznivý ohlas jak ze strany rodičů, tak i ze strany 
dalších přítomných hostů. Svědčí o tom i skutečnost, že 
na nový školní rok 2016-2017 se již přihlásil plný počet 
uchazečů. 

za hudební kurzy
Marta Pazderová

Zpráva o činnosti hudebních kurzů
pořádaných MČ praha 19
za druhé pololetí šk. roku 2015-2016

šipKOVÝ TurNAJ V LiďÁKu
V neděli 22. května v pět hodin odpoledne se po domluvě několika pravidelně občasných návštěvníků restaurace Lidový 
dům po několika letech uskutečnil turnaj v šipkách.                                                                                                   
  Tento turnaj byl uspořádán prioritně pro hosty restaurace 
a dal by se tak nazvat Mistrovstvím Lidového domu 
v šipkách. Provozovatel pohostinství pan Toman vyšel  
ochotně vstříc  pořadatelům a přivezl speciálně pro turnaj 
jeden elektronický terč navíc, aby hra rychleji ubíhala.
Nebyla nouze o kvalitní výkony, za které by se nestyděl 
leckterý špičkový hráč. Padl i trojitý tripl 20, což je 180 bodů 
na tři hody (Jan Nový). Michalovi Dvořákovi se zase podařilo 

zavřít už 
v osmém kole 
prvním hodem. 
Turnaj dospěl 
do svého 
vyvrcholení po 
osmé hodině 
večerní, kdy se 
ve finále utkali 
vítězové levé 
strany pavouka 
B - usměvavý 
Jan Nový a 

dosud neporažený vítěz pravé strany pavouka A, sympatický 
Michal Dvořák.  Po tuhém a vyrovnaném boji se štěstěna 
nakonec přiklonila na stranu Michala, když v posledním 
rozhodujícím utkání zvítězil 2:1 a získal tak první místo. Za 
zásluhy o uspořádání turnaje děkují hráči v prvé řadě Janě 
Kaftanové, která se s Vláďou Svobodou ujala spravedlivého 
rozhodování i zápisu turnaje. Jirka Pokorný,   který na 
poslední chvíli  zajistil  diplomy, objednal i poháry, jenž  
byly předány vítězům. Velké díky.

Jan Spilka st., účastník turnaje

Konečné pořadí turnaje: 
pořadí Jméno body 
1. Dvořák Michal 12 
2. Nový Jan 11 
3. Válka Jiří 10 
4. Spilka Jan st. 9 
5. Svoboda Vladimír 8 
6. Klinger Kamil 7 
7. Šebor Béda 6 
8. Soukup Jan 5 
9. Kaftanová Jana 4 
10. Taufer Miloš 3 
11. Pokorný Jiří 2 
12. Keliška 1 
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sKAuTi KBELY- JuNÁK sTŘ. ATHABAsKA
Z oddílů: Roveři – program pro náctileté
Roveři (poutníci, hledající sebe sama i své místo v životě) 
tvoří nejstarší výchovnou skautskou kategorii. Spadají 
sem členové nad patnáct let do doby, než si začnou 
připadat jako dospěláci. Roveři si svůj program z velké části 
již tvoří sami. Často uskutečňují náročnější expedice.
Letos jsme se rozhodli obnovit v 17. oddílu program pro 
mladé patnáctileté rovery. Scházíme se každý týden 
v klubovně, hrajeme deskové hry, na kytaru, jezdíme na 
výpravy. Pomáháme s vlčaty, i s dalšími věcmi, přispěli jsme 
i k organizaci oslav 80. a 25. výročí skautingu ve Kbelích. 
Tam jsme také poprvé přespávali v týpí a rozhodli se, že ho 
určitě budeme chtít postavit i na táboře, na který jedeme 
společně s dětmi. Inspirujeme se metodikou Junáka 
nazvanou roverský začátek, ten nabízí velké množství 
výzev. Napneme síly, naučíme se mnoho nového, zažijeme 
to, co jsme ještě nezažili, ale hlavně - bude to sranda a 
budeme spolu. 
Jestli nabíráme nové členy? Pokud Ti není lhostejné, jak 
trávíš čas, pokud se nezdráháš přiložit ruku k dílu a naučit 
se spoustu věcí, jestli chceš znát fajn lidi a věřit jim, tak se 
ozvi na e-mail jitka.viktorova@seznam.cz. Od září budeme 
moct přivítat několik nových tváří.

Z oddílů: Vlčata 17. oddílu na jaře a v létě 
V oddíle vlčat, tj. nejmenších školáků, pokračovala 
celoroční hra inspirovaná příběhem stínadel: Ježka v 
kleci jsme navrátili přímo do rukou Široka, od něhož vlčata 
dostala nové vlčácké stezky – knížečky Nováček vlčat, 
které je budou provázet jejich vlčáckým životem. Legenda 
této stezky je celá inspirovaná Knihou džunglí. Část našeho 
programu se podle ní řídila, dokonce jsme navštívili v 
kinech i nový film o Mauglím. 
Vyrazili jsme také na svou první dvoudenní výpravu - tedy s 
přespáním mimo domov. Hráli jsme krátkou etapovou hru 
na téma Robinsona Crusoe, takže jsme si sami lovili zvěř 
na maso a sbírali plody v přírodě, vše jsme si také nakonec 

sami upekli a uvařili. Co nás potěšilo, bylo to, 
že se nikomu nijak výrazně nestýskalo a že 
jsme všichni bez problémů zvládli i náročnou 
cestu od nádraží k chatě a zpátky.
Další program po návratu se také orientoval na pobyt 
venku, jelikož nám to krásné jarní počasí vyloženě nabízelo. 
Mnoho schůzek jsme strávili v lesoparku za tratí, ale také 
jsme si hráli a učili se nové věci na naší skautské zahradě. 
Pozorovali jsme šneky, které jsme si dokonce označili, 
učili jsme se Apewakanskou házenou, tradiční kbelskou 
skautskou sportovní disciplínu, hráli jsme oblíbené 
Štronzo, zkusili jsme akční Pašeráky, ale i mnoho dalších 
terénních a poznávacích her. Na jedné schůzce jsme také 
měli možnost se seznámit s několika zástupci ptačí říše při 
kroužkování. Také jsme si nabarvili táborová trika a hurá na 
náš první vlčácký tábor, který nás čeká začátkem srpna.

Tábory: 15. rodinný oddíl Broumovsko, 17. oddíl Lužické 
hory
Skauti po celé republice letos pořádají více než tisíc letních 
táborů. My máme na svědomí dva z nich: v červenci 
se 15. rodinný oddíl poljana vydal tábořit tradičně na 
Broumovsko do vsi Bělý. Zatímco vloni se v našich týpí 
zabydleli námořníci, letos se děti vydaly do pravěku. 
Jejich průvodcem byl pohádkový Človíček: chytala se 
prakráva, z její prakůže si děti vyráběly oblečení, vyráběly 
se praoštěpy i nádoby z prahlíny, děti zjistily, jak začal 
Človíček pěstovat rostliny. Při závěrečné válečné výpravě 
ulovily prakance a tábor tak mohly ukončit pravěkou 
hostinou. Počasí bylo velmi rozmanité, a tak jsme si užili 
jak cachtání v rybníce, tak zaříkávání bouřkových mraků.

Vlčata a roveři ze 17. oddílu vyráží začátkem srpna do 
Lužických hor, na skautskou základnu seleška. Roveři zkusí 
bydlet v týpí a tábor zakončí puťákem. Pro malá vlčata je 
tábor první zkouškou ohněm – dokáží se o sebe postarat 
a vydrží tolik dní bez rodičů?

Z historie: 17. červen 1936
„Nadešel památný den pro kbelské chlapce, 17. červen 
1936.“ Tak začíná první zápis v kronice 14. oddílu 
katolických skautů před osmdesáti lety. To znamená, 
že 18. června 2016 jsme ve Kbelích započali devátou 
dekádu skautingu.  A jsme tomu moc rádi!!! 

pátrání: skautské Lípy svobody
Při procházení historických skautských materiálů 
z šedesátých let jsme zjistili, že kromě „naší“ lípy svobody 
na zahradě zdravotního střediska (u té jsme v květnu 
instalovali pamětní ceduli) zasadili 28. října 1968 skauti 
ze střediska Maják ve Kbelích ještě další dva stromy: 
na Novákově náměstí (oddíly manželů Cabejškových 
a L.Krejčíkové) a na zahradě Lidového domu (oddíly 

manželů Sedmíkových). Nechceme, aby tyto 
události upadly v zapomnění. Již jsme se radili 
s účastníky Letopiseckých setkání i s paní 
kronikářkou, nyní se obracíme na čtenáře 
Kbeláku: jakékoliv informace o Lípách svobody 
uvítáme na e-mailu lucie.pytlova@skaut.cz - 
děkujeme!

skauti mají nové logo
Naše zastřešující 
organizace Junák - 
český skaut, z.s. – má 
nové logo. Vychází ze 
skautského znaku (zlatá 
lilie na modrém trojlístku 
a štít s chodským psem) 
- doplněného o nápis 
sKAuT, který je nedílnou 
součástí loga. Chápeme, 
že to ve kbelských vodách může způsobit další 
zmatky, ale je to prostě tak…
Junák – český skaut, z.s. je největší výchovnou 
organizací u nás, vznikl před více než 100 lety a 
předloni se vrátil ke svému původnímu názvu. 
V současnosti sdružuje Junák přes 55 000 
skautů a skautek z celé České republiky. 
Za kbelské skauty (z organizace Junák): Jan 
Hazlbauer, Jitka Viktorová, Lucie Pytlová
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, 
z.s.
https://kbely.athabaska.org

MOBiLNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení :

dne    26. 09. 16   od  10,30    do  13,30   hod.
dne      1. 11. 16   od  12,00    do  14,30   hod. 
dne      7. 12. 16   od  14,30    do  17,00   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu Fiat Ducato, označeném logem pražské 
plynárenské, a.s., zaparkovaném 
ve dvoře úřadu MČ praha – Kbely, semilská 43/1.   

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou  
společností  Pražská plynárenská Servis distribuce, 
a.s. a městským úřadem v Praze – Kbelích  nabízí 
odběratelům zemního  novou službu - tzv. „mobilní 
obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i 
potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou 

vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  
bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 
adresy, jména atd.) 
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 
zemního plynu
tiskopisy a informační brožury

služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí prahy.

Bližší informace na tlf. číslech  267175174  a  
267175202 ,   www.ppas.cz

mailto:jitka.viktorova@seznam.cz
mailto:lucie.pytlova@skaut.cz
https://kbely.athabaska.org
http://www.ppas.cz
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sKAuT - s.s.V.
Lidice
Významné historické události jsou pro nás důležité nejen 
pro lepší orientování v dějinách našeho národa, ale i 
pro hrdost, kterou cítíme, když držíme čestnou stráž u 
pomníků.
Náš skautský oddíl je každý rok zván do Lidic, k pomníku 
zavražděných lidických mužů. Je to pro nás veliká čest, že 

můžeme svoji účastí podpořit 
tuto významnou vlasteneckou 
akci. Musím zde poděkovat 
Junákům z Buštěhradu, kteří tuto vzpomínkovou akci 
připravují, UMČ Praha 19 Kbely a SDH za dopravu našich 
členů

Letní skautský tábor - po stopách Franka 
Alexandra Elstnera  / 1.7.-16.7. 2016
Letošní, již 26. letní skautský tábor se uskutečnil v malebné 
přírodě na Sedlčansku u obce Vysoká. Děkujeme „klukům“ 
z T.O. Luisiana s‘ Tigers za zapůjčení nádherné louky se 
zázemím uprostřed divočiny. Jak jsem psal již v titulku, 
náš letošní tábor byl veden v duchu cestovatelském. 

F.A. Elstner byl vynikající skaut, motorista, cestovatel a 
spisovatel. Tedy jistě vzor i pro dnešní mládež.

Náš tábor je skautský. Již toto slovo nás zavazuje. Na táboře 
si děláme opravdu vše sami. Začíná se posekáním louky, 
postavením tábora, vařením v kuchyni, zabezpečením 
dřeva k vaření, chozením na nákup, poštu atd.

Na táboře máme cenné věci, a tak se drží i hlídky (učíme 
se odvaze a samostatnosti). Zdokonalujeme se v práci se 
sekerou, stavíme zálesácké stavby například: potní chýši 
(sauna), sušák na spací pytle, vlajkový stožár, můstek přes 
potok. Navštěvujeme i blízké okolí, kde hrajeme různé 
hry. Na letošním táboře jsme měli 11 mladších (Vlčata) 
a 9 starších (skauti) táborníků. Na vše bedlivě dohlíželi 
4 dospěláci, kteří měli úlohu pomocníků. K 80. výročí 
skautingu ve Kbelích jsme na našem táboře nafotili krásné 
dobové fotografie, které chceme použít k vydání kalendáře.
Již nyní se těšíme na další tábor, tzv. vyvrcholení skautského 
roku, protože máme moc fajn partu!

Za skauty S.S.V. Kamil Podlaha

Historie skautingu v Kbelích 
17. června jsme si připomněli 80. výročí skautingu ve 
Kbelích. První skautský oddíl zde vznikl 17.června 1936  
a byl to 14.oddíl katolických skautů pod vedením bratra 
Pavla Viléma Škody. V naší krásné zálesácké klubovně jsme 
uspořádali na počest tohoto jubilea výstavu. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout na figurínách kompletní uniformu 
katolického skauta z roku 1936, uniformu vodního skauta 
a samozřejmě i uniformu pěšího skauta S.S.V.  Každý 
návštěvník od nás zdarma obdržel naši horkou novinku 
- Historický almanach, pamětní list, výroční pohlednici, 
odznak, jojo, káču, přívěšek na klíče, pamětní šátek atd. 
Naši výstavu navštívilo přes 120 návštěvníků, kteří se nám 
na památku podepsali na šátek. Největší ohlas sklidily 
unikátní artefakty katolických skautů (časopisy, razítka, 
průkazky, fotografie a odznaky).

18. června jsme uspořádali komornější posezení v naší 
klubovně. Pozvání přijali významní hosté z radnice UMČ 
Praha 19 Kbely, naši přátelé z organizace Junák Buštěhrad, 
členové skautských oddílů z roku 1968 aj. Celkem se nás v 
naší klubovně sešlo 60.
Největším překvapením pro pozvané byl i principál divadla 
Semafor, pan Jiří Suchý, na kterého jsme se těšili již od 
ledna.
S dětmi jsme si na jeho uvítání připravili písničku Marnivá 
sestřenice. Od dětí p. Suchý obdržel spoustu vlastnoručně 
vyrobených dárečků a s hrdostí si nasadil náš výroční šátek.
Velikou poklonou od p. Suchého bylo konstatování, jaké 
máme slušné děti, a jak jsou krásně ustrojené. Prý to hodně 
dlouho v České republice neviděl a dodal, že v zahraničí je 
řádné nošení skautské uniformy naprosto normální. Pro 
nás to byla obrovská poklona. Pan Suchý u nás strávil 150 
nezapomenutelných minut.

Rád bych touto cestou poděkoval děvčatům z divadelní 
společnosti Prima den, která zmíněné posezení skvěle 
moderovala. Setkání s panem Suchým se neslo ve velice 
přátelském duchu a již nyní se moc těšíme na další.

Na akci vznikl i podnět k založení klubu Old skautů (bývalí 
členové skautských oddílů z roku 1968, rodiče, příznivci...). 
Již nyní se moc těším na naše další shledání. Na posezení 
jsme měli možnost uvítat i posledního skauta  z roku 1968, 
který na Praze 9 obdržel v tomto roce poslední skautský 
slibový odznak. Cipísku, děkujeme!
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Před prázdninami v sobotu 11. června – se uskutečnil 
charitativní koncert pro Kačenku z Přezletic. V Lidovém 
domě Kbely zahrálo pět kapel a patronem celé akce byl herec 
Oldřich Navrátil. Výtěžek ze vstupného a dobrovolných 
příspěvků činil 37 353 Kč, Nadace Partners přidala dalších 

11 500 Kč, celkem tedy bylo rodině Podrázských na 
transparentní účet připsáno 48 853 Kč. Děkujeme všem 
zúčastněným i těm, kteří Kačenku podpořili dobrovolným 
příspěvkem, a to i na dětské akci 
Rozloučení se školním rokem, která 
koncertu předcházela. Velký dík patří 

také všem partnerům akce, bez nichž by nebylo možné 
koncert zrealizovat. I nadále lze Kačenku podpořit, a to 
sběrem víček nebo finančním příspěvkem na transparentní 
účet 115-512490277/0100.

 
Více informací o Kačence najdete na http://katerina-

podrazska.webnode.cz/ 
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

prO KAČENKu

V průběhu prázdnin jsme s odbornými lektory nezaháleli 
a připravili pro Vás, vážené maminky, zajímavý zářijový 
program workshopů a seminářů.
Nová finanční lektorka Jana Hubená Vám ráda poradí 
s finančním plánováním a řízením rodinného rozpočtu. 
Seminář bude zpestřen kvízem o zajímavé ceny. 
Dále Vás čeká logopedie. Tento seminář s praktickými 
ukázkami a radami je vždy plně obsazený. Maminky vítají 
praktickou pomoc a možnost konzultace s odborníkem.
Ve druhé polovině září bude další zajímavé a přínosné 
téma, a to návrat do práce po mateřské. Bude Vám 
k dispozici právnička, která se zaměřuje na pracovně-
právní právo a podrobně rozebere práva zaměstnance a 
povinnosti zaměstnavatele. Bude zde samozřejmě prostor 
pro Vaše individuální dotazy.

Ne vždy je návrat do pracovního procesu po mateřské bez 
komplikací, maminky se ucházejí o novou práci a tápou. 
Navazovat proto budeme workshopem s personální 
koučkou, ze kterého si odnesete svůj vlastní životopis. 
Ne všechny děti zvládají odloučení od rodičů a změny, 
které přináší nástup do školky i školy. Pokud řešíte podobný 
problém, přijďte na konci září na besedu, která se bude 
věnovat závislostí dětí. 
Na našich akcích je zajištěné hlídání Vašich dětí a je  nutná 
rezervace předem na emailu: centrum@krc-cobydup.cz. 
Těšíme se na Vás!

Dáša Zbínová
Vedoucí projektu „Co dělat, když…?“

Bližší informace o termínech naleznete na stránkách 
www.krc-cobydup.cz a facebooku.

V červenci a v srpnu 2016 ožilo KRC CoByDup již tradičně 
čtyřmi týdny příměstských táborů. Na děti čekal opět 
prázdninový program na různá témata. Každý týden 
probíhala celotýdenní „táborová hra“ na dané téma. 
Nejprve si děti zacestovaly dopravními prostředky během 
týdne zvaného Cestování na souši, po vodě i vzduchem. 
S našimi nejmenšími jsme zvládli i dva výlety mimo 
prostory CoByDupu – a to na dopravní hřiště a na model 
vláčků na Prosek. Další parta dětí putovala kolem světa 
v týdenní hře prstem po mapě aneb Děti černé, žluté i 
bílé. Následující turnus účastníků prožil týden pod heslem 
Řemeslo má zlaté dno – děti si vyzkoušely pomocí her, 
plněním soutěžních úkolů, hraním divadla a tvořením, 
možnosti, čím by chtěly být, až vyrostou. Týden nesl název 
Čím budu, až vyrostu aneb Řemesla a povolání.

Poslední, čtvrtý týden s názvem Cestování aneb Na 
výletech hravě získám info o dopravě byl určen pro 
předškoláky a mladší školáky ve věku 5–9 let. Program byl 
zaměřen na tematické výlety po Praze a tento Klubík byl, 
na rozdíl od ostatních, celodenní – včetně oběda. Pro děti 
jsme připravili výlety, na kterých poznaly možnosti pražské 
dopravy – např. jízdu parníkem po Vltavě s návštěvou 
Pražského hradu a obědem tamtéž, jízdu lanovkou na 
Petřín s prohlídkou obludária a bludiště, výlet na modelové 
kolejiště vláčků, dopravní hřiště na Proseku a návštěvu 
leteckého muzea Kbely. 

Díky nízkému počtu dětí ve skupině jsme mohli uplatnit 
individuální přístup ke každému z malých účastníků a 
všechny týdny si společně pořádně užít. Celkem se na týdny 
příměstského tábora přihlásilo 60 dětí, což je maximální 
počet, který nám dovolí kapacita Centra. 

Doufáme, že jsme dětem pomohli strávit aktivně a 
v přátelském prostředí chvíle bez rodičů, a rodičům tak 
pomohli zpestřit program pro jejich ratolesti. 

Podle ohlasů se všem táborové týdny velmi líbily 
– jak dětem, tak „tetám na hlídání“, a proto se 
těšíme, že se opět společně setkáme v CoByDupu 
příští léto při dalších „dobrodružstvích“. 

Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková, ředitelka 
KRC CoByDup

pO prÁZDNiNÁCH TO OpĚT rOZJEDEME!

CO NOVéHO NÁM pŘiNEsL 
LETNÍ JEžKŮV KLuBÍKKrC COBYDup

Začíná nový školní rok a my se na Vás po prázdninách opět 
těšíme v našem Kulturním a rodinném centru CoByDup. 
Kromě stávajících kroužků a kurzů jsme do programu nově 
zařadili Ježkův Montessori klubíček pro děti od 1,5 roku 
do 3,5 let. Do konce roku se můžete také těšit na akce, 
jako je zimní bazárek dětského oblečení v Lidovém domě 
Kbely, který se uskuteční 15. října, na drakiádu 21. října 

v Letňanském lesoparku, v listopadu na vyřezávání dýní 
s lampionovým průvodem či v prosinci na mikulášskou 
nadílku pro nejmenší.

Více informací na www.krc-cobydup.cz 
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

V NOVéM šKOLNÍM rOCE sE MÁTE 
OpĚT NA CO TĚšiT

http://katerina-podrazska.webnode.cz/
http://katerina-podrazska.webnode.cz/
mailto:centrum@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
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Ve čtvrtek  1. 9. 2016 nastal velký den D pro 105 prvňáčků, 
kteří poprvé usedli do lavic v naší kbelské základní  škole. 
Než se mohly ve čtvrtek otevřít brány školy, bylo zapotřebí 
vše důkladně promyslet a připravit. Všechny jsme se 
snažily vytvořit během přípravného týdne co nejkrásnější 
prostředí pro jejich vstup do školy. Na tyto přípravy jsme 
měly šest dní, ale i tak je nutné připočítat probdělé noci, 
kdy nás napadaly nejrůznější nápady pro vylepšení tříd.  
Do poslední chvíle se stále přesouval  a stěhoval nábytek, 
pokládaly koberce, malovaly obrázky. Uvítání proběhlo 
ve 3. patře nové budovy. Děti slavnostně přivítala paní 
místostarostka Šestáková, následně předala slovo panu 
řediteli. Ten představil vtipným způsobem všechny čtyři 
paní učitelky prvních tříd a žákům popřál do následujících 
devíti let mnoho štěstí a úspěchů. Z dětských tváří zářilo 

očekávání a smích, ale našli se i tací, kteří uronili pár 
slziček. Po důkladnějším prozkoumání jsme zjistily, že 
důvodem jejich smutku byl fakt, že první den přišli bez 
aktovky. Ve třídách pak ale smutek zmizel a všichni se 
nadšeně usmívali a byli spokojeni.
V letošním školním roce jsou pro prvňáčky otevřeny čtyři 
první třídy, z nichž jedna pracuje s programem Začít spolu. 
Ve třídách byl pro děti připraven dárek v podobě kufříku 
s potřebami od Magistrátu hlavního města Prahy.  Žáci 
si prohlédli výzdobu třídy a seznámili se se svou paní 
učitelkou.  Nejen děti, ale i rodiče dostali svůj první domácí 
úkol.

Učitelky prvních tříd 

prVNÍ šKOLNÍ DEN

ZÁKLADNÍ šKOLA prAHA - KBELY
pŘÍprAVNÁ TŘÍDA
Se zahájením nového školního roku Základní škola Praha-
Kbely otevírá první ročník přípravné třídy – 0.A. Poslání 
přípravných tříd se s pohledem do minulosti modifikovalo. 
První z nich byly v České republice založeny v roce 1993, 
a to především jako reakce na školní neúspěšnost dětí 
etnických (především romských) skupin v prvních třídách 
základních škol. Hlavním cílem tehdy bylo především 
vyrovnávání jazykových bariér a podpora sociokulturního 
začleňování dětí. Později byly za cílovou skupinu označeny 
děti se sociálním znevýhodněním. V současnosti jsou 
přípravné třídy přístupné všem dětem s odkladem 
povinné školní docházky – děti školsky nezralé, u kterých 

se další rok v mateřské škole nejeví jako efektivní. Vytváří 
tak pomezí mezi mateřskou školou a prvním ročníkem 
základní školy. Jejím obsahem jsou organizované činnosti 
zaměřené na rozvoj vývojových oblastí dětí nezbytných 
pro školní úspěšnost. Nižší počet dětí ve třídě poskytuje 
učiteli široký prostor pro individualizovanou výuku, která 
se v průběhu roku čím dál více podobá režimu prvních tříd. 
Neméně důležitá je možnost plynulé adaptace na prostředí 
a kolektiv základní školy. Koncept přípravných tříd se mi 
jeví jako velmi cenný. Podporuje citlivý přístup k dětem a 
plně respektuje jejich individuální potřeby.

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Formánková

KYBErprOsTOr
Mobilní telefony jsou součástí našeho každodenního života. Všichni 
jsme stále „připojeni“. Ale s tím souvisí i celá řada rizik. 
Jak tedy porozumět digitálním domorodcům – dětem, pro které 
je přítomnost v kyberprostoru samozřejmostí? Jestliže chceme 
jako pedagogové vést žáky k zodpovědnému přístupu k moderním 
technologiím  a chránit je před riziky spojenými s užíváním 
internetu, musíme mít dostatek informací  o různých druzích 
sociálních sítí. Znát jejich výhody, ale být i seznámeni s obrovským 
množstvím nástrah. 
V přípravném týdnu lektor Centra bezpečného internetu Vladimír 
Vácha proškolil všechny členy pedagogického sboru Základní školy 
Praha – Kbely o problematice kyberprostoru. Seznámil pedagogy 
mimo jiné se znaky kyberšikany, vysvětlil, jak jí předcházet, rozpoznat a především řešit. Předložil jim řadu příkladů ze 
své letité praxe.

pO sTOpÁCH sTAré ANgLiE 2016 ANEB 
OHLéDNuTÍ ZA KONCEM šKOLNÍHO rOKu
Podobně jako v loňském roce vyrazila i letos skupina žáků 
2. stupně na poznávací zájezd do Velké Británie. Vzhledem 
k současné situaci v Evropě bylo tentokrát nutno se více 
zaměřit na bezpečnost. Vybrali jsme proto cíle, které pro 
teroristy nejsou dost zajímavé, aby na sebe upozornili. 
Cesta začala ve starém  přístavu  PORTSMOUTH  na jihu Anglie. 
Tady jsme si prohlédli slavnou Victory admirála Nelsona, 
vyjeli na 170  metrů  vysokou  rozhlednu      ve tvaru plachty, 
projeli se podél pobřeží, prošli muzeem a den zakončili 

v akváriu  se žraloky a rejnoky. Jízda na nocleh se trochu 
protáhla, ale po nekonečném stoupání vzhůru loukami a 
pastvinami se před námi objevila světýlka  YHA HOSTELU. 
Druhý den dopoledne jsme navštívili slavné megalitické 
centrum STONEHENGE a odpoledne se krátce 
zastavili na ostrově WIGHT. A zase cesta na ubytování  
zpestřená podivným cyklistou, který s námi závodil a 
nepustil autobus před sebe. Jestli po vyčerpávajícím 
finiši dostal infarkt, už jsme se nedozvěděli. 
Poslední  den  přišel  na řadu LONDÝN. Starobylý 
TOWER s krkavci, plavba po TEMŽI, LONDON EYE  a 
muzeum  voskových  figurín  pro  zájemce. Doklad o 
objednání  prohlídky na určitou hodinu nám byl k ničemu. 
Honili nás sem a tam, než nějaká další organizátorka 
u vstupu zjistila, že už hodinu máme být uvnitř. 
Po večerní konzumaci párků a českého chleba na parkovišti 
jsme nastoupili cestu domů. Přístav - loď - CALAIS - 
tmavé dálnice - v poledne už jsme byli zase u maminek... 
Hezké věci končívají rychle. Tak ahoj, Anglie, zase někdy 
příště! 

Mgr. Irena Honsová

sE ZAHÁJENÍM NOVéHO šKOLNÍHO rOKu 
BYCH CHTĚL TOuTO CEsTOu pOZDrAViT 
ČTENÁŘE KBELÁKu.
Ani přes prázdniny jsme ve škole nezaháleli. Věnovali jsme 
se pracím, které musejí probíhat v období mimo provoz 
školy a na které ve školním roce není čas. Nový školní rok 
tak můžeme zahájit již s plným provozem a obsazením 
nové školní budovy, otevřenou přípravnou třídou pro 
předškoláky, pilotováním výuky s prvky programu 
Začít spolu na druhém stupni. Výuku obohatí dvě nové 
interaktivní tabule, které byly zakoupeny ze sponzorského 
daru jednoho z rodičů.  Z prostředků zřizovatele byla nová 
budova kompletně dovybavena nábytkem. Nesoustředili 
jsme se pouze na novou budovu, ale i na hlavní budově 
probíhaly práce směřující ke zkvalitnění prostředí a výuky. 
Školní jídelna rovněž nezůstala v přípravách pozadu. O 
prázdninách byla provedena rekonstrukce skladových 
prostor, elektroinstalace, malování. Nově školní jídelna 
nabídne žákům kromě obědů dopolední svačiny. Věříme, 
že se tato nabídka setká se zájmem rodičů a přispěje 
ke zdravému stravování našich žáků. V souvislosti 

s personálními změnami, především pak nárůstem počtu 
žáků, bylo nutné posílit pedagogický sbor o pět pedagogů. 
Všichni noví pedagogové jsou kvalifikovaní. Závěrem bych 
chtěl veřejně poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří 
se v přípravách na nový školní rok angažovali – svým 
zástupcům a správním zaměstnancům, kteří ve škole trávili 
i značnou část prázdnin. Dále pedagogům a vychovatelkám 
školní družiny, ti se věnovali přípravám na začátku prázdnin 
a dále pak v přípravném týdnu. 

Nový školní rok v číslech:
Počet tříd      28 
(19 na I. stupni, 8 na II. stupni a 1 přípravná třída)
Oddělení školní družiny     11 
(2 budova školní družiny, 9 nová budova)
Počet žáků     692 
(472 na I. stupni, 205 na II. stupni a 15 v přípravné třídě)
Počet pedagogických pracovníků    45 
(38 učitelů, 6 asistentů pedagoga, 1 speciální pedagog)

Mgr. Tomáš Hušek
ředitel ZŠ Praha - Kbely
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V úterý 20. září 2016 se bude v rámci Evropského týden 
mobility konat v pražských Čakovicích speciální akce 
pro malé i velké s názvem Den mobility v Čakovicích. 
Návštěvníci se mohou těšit na historické vlaky i autobusy 
a speciální kyvadlovou dopravu po železniční vlečce k 
čakovickému cukrovaru. Chybět nebude prezentace aktivit 
v městské části ani odborná dopravní debata na téma 
rozvoje železniční dopravy na trati z Prahy přes Kbely a 
Čakovice do Všetat. Akce se bude konat během úterního 
odpoledne cca mezi 13.30 a 18 hodin, přičemž hlavním 
dějištěm bude čakovické nádraží, odkud bude Čakovice 
objíždět speciální historický autobus v patnáctiminutovém 
intervalu.
Návštěvníci ze Kbel mohou do Čakovic přijet pravidelnou 

vlakovou linkou S34, na které budou jezdit soupravy 
historických vlaků a zároveň bude provozována kyvadlová 
železniční doprava na vlečku Cukrovar Čakovice, kde by za 
příznivých okolností mohla v budoucnu linka S34 končit. 
Odborná dopravní debata se bude konat v čakovickém 
zámku od 10 do 13 hodin a vystoupí na ní dopravní 
odborníci se zaměřením na železniční tématiku. V okolí 
železniční trati zejména v pražském úseku probíhá v 
poslední době masivní výstavba a je vhodné počítat s 
touto tratí pro dopravní obsluhu oblasti, protože kolejová 
doprava může významně snížit dopravní zátěž pro celou 
tuto část Prahy.

Radek Čermák

rOpiD ZVE NA DEN MOBiLiTY 
V ČAKOViCÍCH

Spolek rodičů a přátel školy 
Praha - Kbely uspořádal 
na závěr školního roku pro 
děti, rodiče a učitelský sbor 
Zahradní slavnost. Jednalo se 
o první společenskou událost, 
kterou organizovali výhradně 
rodiče. Oslavili jsme celý 
školní rok a zároveň zde byla 
už cítit atmosféra prázdnin. 
Slavnost chtěla upozornit 
i na nové zahradní úpravy 
a mobiliář v daném místě, 
jejichž vybudování je velkým 
tématem školy i spolku. Tento 
projekt vzniká z iniciativy a pod 
vedením rodičů ze SRPŠ. Možná 
jste si již všimli nového altánu 
„Šiška“, který byl na zahradu 
umístěn v červnu. Pracovali 
jsme na tomto projektu i přes prázdniny. Podařilo se 
nám získat dotaci na vybudování mobiliáře pro venkovní 
laboratoř, z čehož máme velkou radost. Dále probíhají 
přípravy návrhu expozice o tomto projektu, která bude 
realizovaná formou dětské zóny na ploše 100m2 během 

přehlídky současného designu Designblok 2016. Výstava 
proběhne na konci října na pražském Výstavišti. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným 
a dobrovolníkům z řad rodičů i dětí, kteří se svou aktivitou 
podílejí na kultivaci nevyužitého prostoru školní zahrady, 
aby ji škola mohla v budoucnu lépe využívat. Velký dík 

OHLéDNuTÍ ZA ZAHrADNÍ sLAVNOsTÍ

pŘEZLACENÍ  NÁpisu NA pOMNÍKu 
Na začátku července  došlo k přezlacení  
nápisu na pomníku padlých hrdinů z 
II.světové války v ulici Martinické.
Zlacení všech písmen na pomníku 
provedlvelmi zdařile písmokameník pan 

Aleš Tejral. 
Eva 

Krupičková

patří i městu a škole za jejich podporu.

Chcete i vy podpořit školní zahradu? 
Zúčastněte se brigády - termíny jsou 
vyhlašovány v předstihu na webu školy v 
sekci rodiče, nebo na Fb pod názvem Kde 
zpívají kosi. Sbírejte papír!  Peníze ze sběru 
škola věnuje na další zahradní úpravy. 
Pokud máte možnost přispět finančně, 
lze tak učinit formou darovací smlouvy se 
Spolkem rodičů a přátel školy Praha-Kbely.

MgA. Anna Kozová
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sVAZ TĚLEsNĚ pOsTižENÝCH MO KBELY
Na jaře letošního roku jsme ve Svazu tělesně postižených, 
MO Kbely udělali anketu. Týkala se výběru rekondičního 
pobytu pro tento rok. Rozdáno bylo cca 60 anketních 
lístků. Zpět se nám jich vrátilo 40. Potřebovali jsme zjistit, 
o jakou lokalitu by byl největší zájem. Zvítězila na celé čáře 
Šumava. Skóre bylo 37 : 3. To byl důvod, proč jsme v tomto 
roce vyrazili na Šumavu. Prvopočátek byl provázen velkými 
problémy. Objednáno a potvrzeno jsme měli 40 míst v ho-
telu Zadov, ale zájemců o pobyt bylo 64. Na dotaz, zda by 
v hotelu bylo možné uspokojit zájem všech, bylo dodatečně 
potvrzeno ubytování všech 64 zájemců. Tento počet ovšem 
působil problém s dopravou. Nedařilo se zajistit dopravu 
na místo jedním autobusem. Nakonec jsme objednali au-
tobus patrový. Zde bylo nutné rozdělit účastníky dle jejich 
zdravotního stavu. Ti méně zdatní seděli v dolní části au-
tobusu, kde bylo 20 míst. Ostatní obsadili horní část. Ještě 
před odjezdem několik lidí ze zdravotních důvodů muselo 
svůj pobyt zrušit a tak nás nakonec 12. 6. 2016 odjelo 59. 
Na Šumavě nás uvítalo proměnlivé počasí. Někdy mráčky, 
někdy slunce, někdy pod mrakem, někdy trochu sprchlo, 
ale celkově nám počasí vyšlo a bylo pro procházky a po-
byt v přírodě téměř ideální. Dopolední program pobytu 
byl jasný. Probíhalo rekondiční cvičení, ale opět vzhledem 
k velkému počtu účastníků jsme cvičili rozděleni do dvou 
skupin a musím přiznat, že tohle cvičení je skutečně velice 
příjemné. Každý cvičí dle svých možností. Další část dne 
byla vyplněna procházkami i túrami pod taktovkou pana 
Vladimíra Vrby, který dobře znal místní prostředí. Řekl, 
kam by se šlo a kdo měl zájem, tak se přidal, někdo zvolit 
třeba jen část jeho trasy a přiznám se, že si většina pobyt 
velice užila. Zakončením procházek byla většinou návštěva 
místní cukrárny. Součástí pobytu byly i dva odpolední 

výlety. Hned 13. 6. 2016 na 13.00 jsme měli objednán au-
tobus a průvodce na výlet do Kašperských Hor. Prohlídka 
města byla příjemná. Výklad pana průvodce velice zajíma-
vý. Samo město působí uklidňujícím dojmem. Upravené 
náměstí. Opravené památky. Při odjezdu z Kašperských Hor 
dohodla naše místopředsedkyně Věra Svárovská „okružní 
jízdu Šumavou“. Ta se všem velice líbila. Projeli jsme místa, 
kam bychom se bez objednaného autobusu nikdy nedos-
tali, Čeňkovu pilu, Modravu, Kvildu, Srní, Annin… Druhý 
výlet se uskutečnil 16. 6. 2016. Cílem bylo město Sušice. 
Opět prohlídka byla s objednaným průvodcem, který byl 
pro svou práci natolik zapálený, že nás chtěl provádět po 
městě nejméně tři hodiny. Musela jsem jej usměrňovat, 
aby někdo nezkolaboval, protože tento den se udělalo 
veliké horko. Sušice je rovněž velice příjemné město, up-
ravené, čisté, poklidné. Sám pobyt v tomto prostředí byl 
blahodárný.
Na poslední den pobytu se podařilo prostřednictvím 
ředitele hotelu zajistit místního harmonikáře a tak jsme po-
slední večer strávili při společné zábavě, zpěvu a utužování 
dobrých vztahů. 
Všechno jednou končí a tak jsme se dne 18. 6. v dopoled-
ních hodinách loučili se Šumavou a vydali se na cestu 
k domovu s dobrým pocitem a s očekáváním, kam příští 
rok …
Nezbývá než vyjádřit svůj vděk za značnou finanční pod-
poru ze strany Městské části Praha 19 a jeho vedení, které 
nám na tento pobyt přispělo nemalou částkou.  

Anna Zborníková, STP MO Kbely

Na konci měsíce června. Přesně 
22. 6. 2016 jsme se opět sešli na 
společné schůzce. Odpočatí po našem 
rekondičním pobytu na Zadově jsme 
všichni uvítali možnost posezení na 
zahradě areálu DS Mladoboleslavská. 
Zahrada poskytuje příjemné posezení 
a i atmosféra je zde uvolněnější. Pod-
mínkou je ovšem příznivé počasí. A i to 
nám velice přálo. 
Zahájení schůzky proběhlo gratulací 
jedné z našich členek, která v měsíci 
srpnu oslaví své životní jubileum. 
Hlavním bodem programu bylo loučení 
s první částí roku a s tímto spojené 
tradiční grilování. Přípravu posezení 

rekondiční pobyt na Zadově 12. 6. – 18. 6. 2016

grilování před prázdninami

nám zajistili naši členové pan Dvorský, Šťastný a Vrba. Sa-
motného grilování se již tradičně ujal pan Vladimír Dvorský. 
Na klobáskách jsme si moc pochutnali. Všechno proběhlo 
v příjemné atmosféře. 
Mnoho našich členek bude v průběhu prázdnin „hlídacími 
babičkami“ a určitě se budou těšit na společná setkání na 

podzim.
První schůzka po prázdninách proběhne 14. září. Vyrazíme 
společně na výlet na zámek Březnice. 

Anna Zborníková, STP MO Kbely

 

Městská část 
Praha 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření cyklotrasy Kbely - Vysočany 
STARTUJEME 25. 9. 2016  

• v Centrálním parku Kbely, odjezd 9:00 h (sraz v 8.45) 
Městská část Praha 19, jako člen Asociace cykloměst, na místo konání organizuje trasu pelotonu 
ze Kbel. Nejedná se o žádný závod. Tempo bude uzpůsobeno schopnostem a věku účastníků, 
část trasy bude možné absolvovat metrem. Na větší části trasy bude asistovat městská policie. 
Kratší trasa bude dlouhá 8 km, delší 20 km.  
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sENiOŘi NA VÝLETĚKLuB sENiOrŮ KBELY 

pLÁNu sCHŮZEK KLuBu sENiOrŮ 
NA 2. pOLOLETÍ 2016

31. srpna Setkání účastníků týdenního pobytu v Teplicích 
n. M.
Září
4. 9. – 11. 9.  Relaxace v Penzionu Metuje v Teplicích 
n. Metují
21. 9. Slavnostní setkání k 50. výročí založení Klubu 
seniorů ve Kbelích - klubovna
27. 9. Kulturní program: Vystoupení Pavlíny Filipovské 
a Karla Štědrého - Kulturní dům Kbely

Říjen
5. 10. Procházka lesem, sběr hub 
19. 10. Klubovna – promítání snímků z akcí v 1. pololetí
Listopad
2. 11. Klubovna – procvičování paměti
16. 11. Klubovna – program bude upřesněn
30. 11. Vystoupení dětí z MŠ  
prosinec 
14. 12. Závěrečné hodnocení za rok, hudebník  
28. 12. Dobrovolné setkání, rozloučení s rokem 
v klubovně

Zpracovala Zdenka Ježková

DS Mladoboleslavská
Druhou - velice zdařilou akcí Klubu seniorů 
Kbely - týkající se ochrany zdraví, se stala 
poslední předprázdninová schůzka 29. 6. 
2016 v klubovně Domu seniorů v Mladobo-
leslavské ulici. Sešlo se celkem 60 členů.
Úřad MČ Praha 19 pro seniory zajistil 
přednášku o poskytování první pomoci.
Cílem kurzu bylo naučit přítomné seniory, 
jak se zachovat v těžkých životních situ-
acích, se kterými se mohou v každodenním 
životě setkat.
S odbornými pracovníky z firmy Zdravotníci 
s. r. o. jsme si nejprve zopakovali, na která 
telefonní čísla se lidé mohou obracet (155 
v případě akutních zdravotních problémů), 
dále nás seznámili s tel. číslem 800 155 155 
– tzv. CALL CENTRUM pro Prahu, kde operá-
torka poradí nejlepší řešení vašeho zdra-
votního problému. Poté se věnovali cévním 
a srdečním problémům, jakož dalším 
civilizačním chorobám a prevenci.
Skupina diabetiků obdržela zdarma od 
zdravotníků glukometry na měření hladiny 
cukru v krvi. Byly zodpovězeny po odborné 
stránce veškeré dotazy přítomných seniorů. 
Příjemným překvapením v rámci kurzu bylo 
pro všechny přítomné i menší občerstvení.
Za všechny členy klubu děkujeme 
přednášejícím, ale též kbelské radnici 
za možnost takto užitečného školení – 
jelikož zdraví je pro nás pro všechny to 
nejdůležitější.
Video: https://www.youtube.com/
watch?v=e9n5o-UPzuE&feature=youtu.be

Zdenka Ježková, předsedkyně Klubu 
seniorů Kbely

Jednou z činností našeho Klubu seniorů je činnost pozná-
vací. V rámci zájezdů a výletů se seznamujeme s historií 
našeho národa, našich velikánů a osobností z různých 
oblastí.
Letošní rok jsme začali výletem do nedávno otevřeného 
zámku v Mníšku pod Brdy, kam jsme se vydali 24. února 
2016. Počasí bylo proměnlivé, chvíli svítilo sluníčko, občas 
sněžilo, ale nám to nezkazilo náladu.
Zámek byl původně středověkou tvrzí, kterou Karel IV. (v 
Majestas Carolina) řadil mezi méně významné korunní 
statky. Za vlády Přemyslovců byl přestavěn na lovecký 
zámek. V polovině 17.století dal tehdejší majitel panství 

vystavět barokní zámek se čtyřmi křídly kolem pravi-
delného nádvoří, doplněný v nároží čtyřmi věžemi. Na 
počátku 20. století získali zámek Kastové z Ebelsbergu, 
kteří zde žili až doku 1945. Později zámek využívalo minis-
terstvo vnitra jako archiv, v roce 2000 byl objekt postoupen 
Národnímu památkovému ústavu, který jej postupně ob-
novoval a zařizoval nábytkem a předměty v duchu první 
republiky. Seznámili jsme se tak s bydlením, oblečením a 
módou doby nedávno minulé. V zámku se nám moc líbilo, 
měli jsme štěstí na příjemné a znalé průvodce, takže jsme 
si prohlídky užili. Krátký čas jsme pak věnovali návštěvě 
cukrárny na náměstí.
Další naše cesta vedla do blízké vesničky Stará Huť u 
Dobříše. Zde bylo oblíbené místo spisovatele a dramatika 
Karla Čapka s manželkou a herečkou Olgou Scheinpflugo-
vou, zvané Strž. V krásném přírodním prostředí empirové 
vily tvořil Karel Čapek svá díla, pečoval o dům a zahradu 
a přijímal návštěvy předních osobností. Vyslechli jsme 
poutavé vyprávění průvodkyně s promítnutím krátkého 
filmu zachycující život spisovatele na Strži. Bohužel si Karel 
Čapek zdejšího místa málo užil. Po třech letech zdejšího 
pobytu v prosinci 1938 umírá ve svých 48 letech.
Závěr našeho výletu patřil návštěvě restaurace Marjána 
v Mníšku pod Brdy, kde jsme si odpočinuli a dobrým jídlem 
doplnili ztracenou energii. Domů jsme se vrátili obohaceni 
o nové poznatky.

Milan Šeliga

šKOLENÍ prVNÍ pOMOCi
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Pohádkový Park
Milé děti – tak tudy vede pohádková cesta přímo k 
rodině Simpsonových, potom pozor na zlého vlka 
u Karkulky, kam dojdete přes stanoviště Dlouhého, 
Širokého i Bystrozrakého – tak tedy: VZHŮRU ZA 
DOBRODRUŽSTVÍM! 
Hned první den školního roku uspořádala kbelská 
radnice pro všechny děti od 0-100 let akci s názvem 
Pohádkový park s pohádkovou muzikou i produkcí 
skupiny Holokrci.
Velmi slunné první zářiové odpoledne přímo vybízelo 
návštěvníky parku k příjemné procházce přírodním 
parkem, ve kterém byly rozmístěny barevné, kouzelné či 
strašidelné disciplíny se známými postavami z pohádek 
a večerníčků. Dobrodružství číhalo z každého koutu, 
děti si vyhledaly po parku 24 stanovišť a zdolávaly 
různé zajímavé úkoly podle věku a možností. Za každou 
disciplínu dostaly razítko a za něj čekala každého 
odměna v infostanu Městské části Praha 19.
V rámci celé akce proběhl od 18h koncert skupiny 
HOLOKRCI. Zazpívali jsme si, zatančili a příjemně 
unaveni odcházeli vstřebávat všechny své zážitky z 
celého dne.
Tímto bych i ráda poděkovala všem, kteří nám pomohli 
při organizaci – jsou to především ochotní zaměstnanci 
kbelského úřadu a jejich rodiny i přátelé v rolích 
animáků, členové spolku Kbely-náš domov, Andrea 
Říhová – agentura Pohádková párty, Jana Hubená-

kulisy, Partners Kbely, ozvučení i osvětlení zdarma 
zajistila skupina Holokrci.
Budeme se opět těšit na další setkání s vámi na 
kulturních akcích ve Kbelích, chcete-li - posílejte, 

prosím i své náměty, dotazy či připomínky k akcím např. 
na mail. sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz.

Šárka Egrtová, ÚMČ Praha 19
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Na organizaci celé akce se podíleli zaměstnanci i zástupci 
radnice, členové jejich rodin a spřátelené spolky. Tímto 
velmi děkujeme všem účastníkům – pomocníkům, 
dobrovolníkům, KRC Cobydup, hasičům i vedení radnice 
a taktéž sponzorům za věcné dary (firma Preciosa Ornela 
za velké množství korálků na dětské dílny a Agentura na 
hlídání dětí KEIKI – sl. Pipolyová poskytla poukaz coby 
výhru pro rodinné masky na akci a firmě Extra Publishing, 
s. r. o. darující velké množství časopisů pro děti).  Díky 
všem těmto bylo naše sobotní odpoledne ve znamení 
stovek veselých a rozzářených dětských očí a to je báječný 
důvod, proč pokračovat.

Šárka Egrtová
Public relations ÚMČ Praha 19

OLDŘICH JAVORSKÝ
604282812

Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9-Střížkov, spojovatelka: 266 010 111                                                                                                                                                       

Den zdraví 2016 
Poliklinika Prosek a.s. pořádá již posedmé ve spolupráci s oblastním  
spolkem ČČK Praha 9 Den zdraví. 
Den zdraví se koná 15. září od 9 do 16 hodin na prostranství před 
poliklinikou.  
 
Odborníci především z prosecké polikliniky jsou připraveni Vám poradit, ať už máte 
zdravotní problémy, nebo byste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení či 
zlepšení svého zdraví můžete udělat.  
Podstoupit můžete i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření hladiny 
cukru v krvi při diabetologickém vyšetření, měření cholesterolu nebo kožní vyšetření. 
 
V jakých oblastech vám odborníci při Dnu zdraví na prosecké poliklinice ještě 
poradí? 

• Interna a Domácí péče – změříme TK a cholesterol 
• Diabetologie – i cukrovce lze předejít, když víte jak 
• Kardiologie –  Obezitologie – zdravý životní styl 
• Kožní – nechte si zkontrolovat znaménka 
• Lékárna – v čem vám může pomoci lékárník 
• První pomoc – co by měl každý vědět, připomenou pracovníci ČČK a ZZS HMP 
• Liga proti rakovině – jak správně postupovat při samovyšetření prsu 
• Rehabilitace a pomoc při bolestech 
• Dentální hygiena – jak správně pečovat o zuby 
• Pediatrie - očkování, dětská výživa 
• Protetika – s protetickými pomůckami a jejich využitím seznámí společnost Metis 
• Poradna pro odvykání kouření a drogová problematika – odborníci z České koalice 

proti tabáku poradí, jak skončit s cigaretami 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poslední školní den před prázdninami se stejně 
jako každý rok stala odměnou pro všechny školáky 
a školáčky krásná pohádka. Letošní téma bylo tak 
trochu vodní a Divadlo Prima den předvedlo spolu 
s dalšími „menšími - dětskými“ herci – pohádku 
Malá mořská víla od Hanse Christiana Andersena. 
Do prosluněného amfiteátru parku dorazilo mnoho 
dětí s učitelkami i rodiči. Zábava nezklamala i přes 
smutný konec, kdy se víla proměnila v mořskou 
pěnu. Některé z dětí si dokonce na chvilinku 
vyzkoušely, jaké to je, být mezi účinkujícími a 
zapojily se jak tancem, zpěvem či třeba jako jedna 
z postav pohádky. S koncem byly dětem rozdány 
sladké odměny a HURÁÁÁ NA PRÁZDNINY!

Šárka Egrtová
Public relations ÚMČ Praha 19

pOHÁDKA ZA VYsVĚDČENÍ

Byla to krásná slunná červnová sobota celá v tak 
trošku bledě-modrém hávu, s malinkou šmoulí vesničkou 
a postavičkami rozverných šmoulíků! Děti, které přišly do 
parku oslavit Den dětí, mohly uplatnit své dovednosti jak 
s moderátorkami programu v amfiteátru, ale též v mnoha 
důkladně připravených disciplínách nazvaných například 
- FARMÁŘOVO KOLEČKO, GARGAMELOVA SÍŤ, ŠMOULÍ 
PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA, FEŠÁKŮV KOUTEK, KUCHTÍKOVA 
OMELETA, SILÁKOVA SÍLA, KUTILOVY I KOUMÁKOVY 
VYNÁLEZY, LENOCHOVO VÁLENÍ, POZNÁVÁNÍ NÁSTROJŮ 
S TRUMPETKOU, DOVEDNOSTI TAŤKY ŠMOULY I 
ŠMOULINKY… A MNOHO DALŠÍCH NETRADIČNÍCH 
ŠMOULÍCH DISCIPLÍN.  

Do soutěžení byli samozřejmě zapojeni i rodiče (prarodiče), 
aby si také užili nějakou legraci. Děti ke svému svátku 
dostaly krom mnoha různých odměn i báječné zážitky. 
Celý „šmoulí den“ se odehrával tradičně v Centrálním 
parku Kbely. Pro děti jsme připravili spousty soutěží, tvůrčí 

dílny - „korálkovací„, malovací a jiné, ale též pouťové 
atrakce, a tak se dosyta vyskotačily a užily si báječně svůj 
sváteční den. Do disciplín se tentokráte přihlásil rekordní 
počet 520 dětí.
Jelikož nám přálo i počasí, park opět „praskal ve švech“. 
V programu bylo nachystáno nejedno překvapení. Na 

začátku potěšilo hudební vystoupení dětí, 
sportovní i taneční show pro návštěvníky akce 
nastalo vystoupením dětí ze kbelských kroužků 
a krom toho návštěvníci shlédli i další zajímavé 
rozhovory a scénky amatérského divadla 
MDDSSM. Odpoledne za dětmi dorazil, aby se 
důkladně představil, celý šmoulí tým - spolu 
s Taťkou šmoulou a proradným čarodějem 
Gargamelem. Též se velmi vyvedla návštěva 
známého herce a moderátora Jana Antonína 
Duchoslava alias Vikiho Cabadaje z filmu 
Sněženky a machři, který si s dětmi povídal nejen 
na pohádková témata a byla i s ním velká legrace.

šMOuLÍ DEN V CENTrÁLNÍM pArKu

správné znění tajenky z číslo 60 je „Opravy a zakázky 
šperků“. Cenu stříbrný prsten s perlou ze Zlatnictví AA 
“, Vrchlabská 36/29. 19700 praha - 9 Kbely vyhrála 
Alena Povolná.
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



4140

ZÁpisNÍK JOsEFA pErLiNgErA
Červen  2016                                

 1. 6.   Hodinu po půlnoci šel kbelský 
občan vyvenčit svého psa v Semilské 
ulici směrem ke hřbitovu. Cestou si 
všiml podezřelého, zaparkovaného 
osobního auta. Po chvíli toto auto 
opět uviděl parkovat na jiném místě. 
Když se vracel domů, tak záhadné 
auto rozsvítilo světla a projelo kolem 
nich. Ukázalo se, že to bylo auto 
Městské policie Kbely. Strážníci hlídali 
noční klid na hřbitově ve Kbelích. 
Také díky těmto kontrolám nedošlo 
již řadu let k vandalským činům jako 
v minulosti. 
 3. 6.   Po poledni se pokusil 
obnažený pětatřicetiletý muž 
v Divišově ulici ve Kbelích znásilnit 
ženu. Díky pejskaři, který se v blíz-
kosti místa činu pohyboval, byl násil-
ník policií zadržen. Napadená žena, 
zřejmě v šoku utekla a nebyla k na-
lezení. Opravdu podivný případ.
 4. 6.   Městská část Praha 19 ve 
spolupráci s Divadlem Prima den, 
spolkem Kbely – náš domov a dalšími 
uspořádaly v Centrálním parku Kbely 
- Šmoulí dětský den. Od 11 hod. byl 
park plný soutěžních šmoulích dis-
ciplín, nechyběla muzika, prodejní 
stánky a pouťové atrakce. 
V jednom bytě v Sídlišti II. ve Kbelích 
se starší paní vrátila od doktora a 
doma ji čekalo nemilé představení. 
V obývacím pokoji na televizním 
přijímači seděl holub. Navíc na ob-
razovce zůstal holubí trus. Holub 
naštěstí ulétl oknem, ale paní nezbylo 
než pořádně očistit TV obrazovku.
 6. 6.   Na kbelské radnici se konalo 
další Letopisecké setkání. Tentokrát 
se pamětníci věnovali kbelské histo-
rii, konkrétně kbelským kronikářům.  
Navštívil jsem na kbelské radnici 
tajemníka Úřadu MČ Praha 19 JUDr. 
Josefa Nyklese v souvislosti s prob-
lémem nadměrného výskytu holubů 
v okolí Novákova náměstí i jinde ve 
Kbelích. Výsledkem jednání bylo 
vyvěšení upozornění na domovní 
dveře bytových domu v majetku 
MČ Praha 19, které upozorňuje na 

škodlivost krmení holubů, jak z hle-
diska zdravotního, tak z hlediska 
životního prostředí. Tuto akci, kterou 
jsem nazval „Stop krmení holubů“ 
jsem také zdokumentoval sadou 
fotografií. Je vidět, že rozumní kbelští 
občané problém s holuby pochopili a 
krmení a výskyt holubů nejen kolem 
Novákova náměstí téměř skončil. 
Poděkování za úspěch této akce patří 
Úřadu MČ Praha 19 a také kbelským 
občanům.  
 10. 6.   V kostele sv. Alžběty Duryn-
ské ve Kbelích se konala akce Noc 
kostelů. Na programu byla mše Svatá, 
program o svaté Alžbětě pro děti i 
dospělé, koncert duchovní hudby a 
na závěr koncert sboru Cantabundus. 
Velkou smůlu měl ten den invalidní 
důchodce z Kbel. Navštívil hospodu, 
kde alkohol tekl proudem a tak není 
divu, že dorazil před svoje bydliště 
až po půlnoci. Když se už  těšil  do 
postele, tak před domem zjistil, že 
nemá klíče ani od domu ani od bytu. 
Už byl společensky natolik unaven, 
tak si šel lehnout do parku na lavičku. 
Celou sobotu pátral po Kbelích po 
ztracených klíčích, ale marně. Tak 
strávil i sobotní noc pod širákem a 
v neděli dopoledne ho to přestalo 
bavit. Kamarádi mu na internetu našli 
firmu, která se specializuje na ote-
vírání dveří. Zámečníci přijeli, dveře 
otevřeli (byly uzamčeny na 2 západy) 
a invalidu to stálo skoro 4500 kč. Aby 
tato situace nenastala, stačilo si dát 
náhradní klíče k sousedům!
 11. 6.  Večer se konala Muzejní noc 
v Leteckém muzeu Kbely. O tuto 
akci, hlavně pro milovníky letec-
tví byl velký zájem a patřila mezi 
nejnavštěvovanější v hl. m. Praze!  
V Lidovém domě Kbely se večer konal 
Charitativní koncert pro Kačenku. 
Všechny hudební skupiny vystoupily 
bez nároku na honorář. Patronem 
celé akce byl herec Oldřich Navrátil. 
Výtěžek ze vstupného ve výši 25 700 
Kč byl předán rodičům nemocné 
Kačenky. Ozvali i další dárci a tak 
celková částka na léčbu Kačenky 
činila přes 43000 Kč. Tuto jedinečnou 

akci uspořádalo Kulturní a rodinné 
centrum CoByDup ve spolupráci s 
Úřadem Městské části Praha 19.                                                                                                                  
 16. 6.   Opět jsem navštívil Letecký 
archiv v Praze 10 a tentokrát jsem 
se zabýval začátky našeho letectví. 
Výnosem prezidenta republiky ze dne 
7. března 1930 obdržel Letecký pluk 
1 působící na letišti ve Kbelích čestný 
název Letecký pluk 1 T.G. Masaryka.                                                                                                                            
 21. 6.    Místní knihovna Kbely ve 
spolupráci se Základní školou Al-
brechtická uspořádaly každoroční 
slavnostní ceremoniál s názvem 
Pasování prvňáčků na čtenáře. 
Role královny se již tradičně ujala 
místostarostka MČ Praha 19 Ivana 
Šestáková. Tento slavnostní akt se 
konal také následující den 22. června 
2016.
 22. 6.   V sále Lidového domu Kbely 
se konalo Veřejné zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha 19. Hlavními 
body programu byly: Závěrečný 
účet hospodaření za rok 2015, 
včetně hospodaření PO – tj. školství 
a úpravy rozpočtu na rok 2016.                                                                                                                                            
  
 23. 6.    Podivná událost se stala 
v jednom bytovém domě v majetku 
MČ Praha 19 v Katusické ulici. Do 
jednoho domu přišla návštěva. Když 
večer návštěva odešla tak jeden 
ze sousedů zjistil, že se mu ztratily 
značkové sportovní boty, které měl 
za dveřmi na chodbě. Kdo v tom 
má prsty to už těžko zjistí. Nezbývá 
než příště boty nechat v bytě!                                                                                                                                          
                                                                               
25.  6.    V podvečer se v lesoparku 
na konci Lužanské ulice ozvala rána 
jako z děla. Vlivem povětrnostních 
podmínek se skácel vzrostlý strom, 
který naštěstí spadl do lesoparku a 
náhodou nikoho nezranil. Na místě 
zasahovali strážníci Městské policie 
a hasiči. Toto místo bylo ohraničeno 
páskou. V dalších dnech byl strom 
rozřezán a okolí spadlého stromu 
zkultivováno pracovníky Úřadu MČ 
Praha 19.
30. 6.    V Centrálním parku Kbely se 
konal kulturní program pro děti s náz-

Červenec 2016  
 
 2. 7.    Mladý muž ze Kbel před 
časem získal pracovní místo 
v pojišťovací firmě. Navštívil hernu 
ve Vrchlabské ulici a pochlubil se, 
že pracuje jako likvidátor pojistných 
událostí týkajících se automobilů 
a už má na kontě 95 těchto likvi-
dací. Nadměrná konzumace piva a 
destilátů však u jeho osoby ukázaly, 
jak vypadá likvidace jiného druhu, 
tzv. sebelikvidace alkoholem.  A 
protože od likvidace k destrukci není 
daleko, tak se mladíkovi po příchodu 
domů ještě podařilo rozdupat svůj 
značkový mobil. V tomto případě 
bude nejlepší, aby se vrátil k likvidaci 
pojistných událostí!                                                          
 5. 7.    V brzkých ranních hodinách 
neznámí vandalové převrátili několik 
odpadových kontejnerů v Sídlišti 
II. Z tohoto případu je zřejmé, že 
většinou podnapilí „siláci“ ani o práz-
dninách nezahálejí.
9. 7.   V ranních hodinách na zahradě 
rodinného domku v Toužimské ulici 
spadl kus stromu směrem do ulice. 
Přivolaní hasiči zbytky stromu z ko-
munikace odstranili.
11. 7.    Tato událost začala úplně 
normálně. Muž z Kbel jel navštívit ka-
maráda do Hloubětína. Aby nepřišel 
s prázdnou, tak šel něco nakoupit do 
tamějšího supermarketu. Nakoupil, 
zaplatil a vše uložil do batohu, který 

nosí na zádech. Při odchodu ze su-
permarketu do něj někdo strčil. Když 
dorazil ke kamarádovi tak zjistil, že 
v batohu nemá peněženku. Polil 
ho studený pot – batoh několikrát 
kompletně ,,projel“, ale peněženka 
byla fuč! V peněžence měl hotovost 
1100 Kč, občanský průkaz, řidičský 
průkaz, kartu Opencard, bankovní 
kartu a kartu Zdravotní pojišťovny. 
Okradení samozřejmě nahlásil na 
policii, zablokoval bankovní kartu a 
celý týden vyřizoval výše zmíněné 
osobní doklady. Z tohoto příkladu 
je jedno jasné – nikdy nenoste 
peněženku v batohu!!!
14. 7     V nočních hodinách v Sídlišti 
II. neznámí vandalové opět převrátili 
kameninové odpadkové koše, z nichž 
jeden poškodili. Městská část Praha 
19 vynakládá nemalé prostředky na 
jejich instalaci a tito vandalové svými 
činy způsobují škody na majetku.
16. 7.    Z kbelského letiště odletěly 
armádním speciálem do Mongolska 
4 klisny koně Převalského. Koně byly 
umístěny do transportních beden 
a jejich nakládání trvalo necelou 
hodinu. Budou umístěny do národ-
ního parku Gobi B, kde jsou posléze 
vypuštěny do volné přírody.
20. 7.    Moje návštěva v Leteckém 
archivu v Praze 10 přinesla další 
poznatky o dění na kbelském letišti 
před devadesáti lety. Např. v roce 
1926 bylo Československo poprvé 

zastoupeno aerosalonu v Paříži a to 
velmi početně. Vedle továrny Letov, 
který se mohl pochlubit novým 
prototypem letounu Š – 16 spolu 
s ekonomickým dvouplošníkem Š 
– 18 (oba stroje byly do Paříže do-
praveny po železnici), také v Paříži 
vystavovaly firmy Aero, Avia, Walter 
a Breitfeld-Daněk. Začínaly zlaté časy 
československého letectví!
24. 7.  Hodinu před půlnocí odstar-
tovala z kbelského letiště 1. část 
českých sportovců, směrem na Letní 
olympijské hry 2016 v brazilském Rio 
de Janeiru.
28. 7.  V Katusické ulici ve Kbelích 
jsem dopoledne potkal spolužáka, 
který přes svou skromnost mi vylíčil 
své sportovní úspěchy z poslední 
doby. Prostě utajený šampion. Tak 
by se dal nazvat příběh kbelského 
sportovce Vladimíra Srba (nar. 1951), 
který v roce 2015 na halovém Mis-
trovství české republiky - atletiky 
veteránů v hale v pražské Stromovce 
zvítězil v hodu oštěpem výkonem 43, 
92, získal titul Mistr České republiky 
a nechal za sebou několik mnohem 
mladších závodníků. Dále se zúčastnil 
podobného závodu v rakouském Sal-
zburku, kde byl také mezi nejlepšími 
ve své kategorii. Letos na podzim by 
se měl zúčastnit Mistrovství světa 
v atletice veteránů v australském Per-
thu, kde podle svých výkonů má šanci 
na medaili!

vem Pohádka za vysvědčení. Tuto akci 
uspořádaly MČ Praha 19, spolek Kbe-
ly – Náš domov a Divadlo Prima Den. 

Bohatý kulturní program pro děti byl 
až do večerních hodin doprovázen 
hudbou. Tato akce byla neklamným 

znamením, že prázdniny zavítaly také 
k nám do Kbel!

srpen 2016   

  2. 8.    V supermarketu Billa ve 
Kbelích v odpoledních hodinách muž 
středního věku dlouho okouněl u 
regálu s destiláty. Pak do nákupního 
košíku si dal jednu láhev Hanácké 
vodky a pod bundu ukryl láhev 
druhou. Opatrně se rozhlédl a všiml 
si, že ho sledují ženy z pokladny su-
permarketu. Rychle obě lahve vodky 

vrátil do regálu, a když procházel 
s prázdnou kolem pokladen, tak si 
vysloužil radu pokladní, která na něj 
při odchodu stačila zavolat: Příště si 
vodku kraďte jinde!
  3. 8.   V Semilské ulici ve Kbelích ne-
známý řidič u železničního přejezdu 
z auta vyložil 3 přepravky velkých 
masových kostí hned u silnice a odej-
el. Asi kolem desáté hodiny na místě 
zastavilo jiné osobní auto a jeho řidič 

přepravky naložil do úložného pros-
toru a rychle odjel. Tak měl zdarma 
doma pěknou obíračku!
  6. 8.   Začaly práce na železničním 
přejezdu na Mladoboleslavské ulici 
ve Kbelích. Tato kompletní rekon-
strukce, trvala do 8. srpna. Řidiči 
museli po ten čas použít objízdnou 
trasu. V následujících dnech  probíha-
la rekultivace okolí železničního 
přejezdu. Připomínám, že Mladobo-
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leslavská ulice je nejvytíženější komu-
nikací ve Kbelích.
8. 8.    V odpoledních hodinách se 
ve Kbelích objevilo několik slušně 
oblečených lidí, kteří zvonili na 
kbelské občany. Jedna starší paní již 
rozhlašovala,,zaručenou“ zprávu, 
že to jsou podomní obchodníci 
tzv. šmejdi. Nakonec se ukázalo, 
že ,,šmejdi“ to nebyli. Jednalo 
se o průzkum hypermarketů o 
návštěvnosti, kvalitě zboží atd. 
Tuto informaci jsem dostal od stu-
dentky, která výše zmíněný průzkum 
prováděla. V tomto případě se nic 
nestalo, ale kdyby kbelské občany 
obtěžovali podomní obchodníci 
(podomní obchod je vyhláškou HMP 
zakázán), tak děkujeme zejména 
kbelským seniorům, že tyto nekalé 
praktiky oznamují policii.
11.8.  Dopoledne nechal Úřad 
MČ Praha 19 v Katusické ulici 
umístit nový odpadový kontejner 
pouze na kovové obaly. Další dva 
tyto kontejnery na kovové obaly 
byly také umístěny na frekven-
tovaných místech ve Kbelích.                                                                                                                                         
            
13. 8.   V jednom odpadovém konte-
jneru v Katusické ulici hledač sběru 
nalezl několik starých knih, které 
zřejmě pocházely z pozůstalosti. 
Nejstarší z těchto knih byl 
dobrodružný román   The Crypto-
gram z roku 1794, kterou jsem zařadil 
do svého archivu. 
15. 8.  U Nízkoprahového centra ak-
tivit (NCA) MČ Praha 19 v Bakovské 
ulici byla umístěna miniknihovnička 

pro veřejnost. Máte-li doma knihu, 
kterou máte přečtenou nebo kterou 
nepotřebujete, tak ji tam můžete 
umístit a třeba vyměnit za jinou. Vaše 
kniha může udělat radost někomu 
jinému!
                                                                                                                                  
16. 8.   Další návštěva Leteckého ar-
chivu v Praze 10 přinesla poznatky 
o tom, že v roce 1934 v době ,,Hit-
lerova nástupu k moci“ v sousedním 
Německu přišly čs. letecké korporace 
s heslem ,,1000 pilotů republice“ 
Tato výzva znamenala, že výcviková 
civilní střediska se zavázala k výcviku 
určitého počtu pilotů dle svých 
možností. Baťova pobočka na sebe 
upozornila plánem leteckého výcviku 
jednoho sta amatérských pilotů z řad 
svých zaměstnanců!
                                                                                                                                             
17. 8.    Jak nebezpečná může být 

jízda na kolečkových bruslích se 
přesvědčila mladá dívka, která se 
projížděla ve kbelském lesoparku. Ve 
velké rychlosti nezvládla zatáčku a po 
pádu si odřela nohu včetně spálené 
kůže. Musela vyhledat lékaře a její 
rekonvalescence může trvat téměř 
měsíc!

19. 8.   Na Mladoboleslavské ulici 
ve Kbelích se stala dopravní ne-
hoda, když řidička osobního auta 
vyjíždějící z boční ulice se srazila 
s projíždějícím autobusem MHD. 
Na místo nehody dorazili přivolaní 
policisté a vůz záchranné služby.                                                                                                                                          
              
21. 8.   Kolem 2 hodiny ranní uviděl 
noční pejskař u bankomatu v Katu-
sické ulici podivnou postavu, celou 
zahalenou do bílé látky včetně hlavy. 
Viděno z dálky - prostě orientální 
vzhled. Nakonec se ukázalo, že to 
žádný muslim nebyl, ale byl to kbel-
ský občan, který nemohl spát, tak 
si došel do bankomatu vyzvednout 
peníze v pyžamu i s noční čepičkou. 
Pod rouškou tmy se vrátil zpět do 
postele. Takže se žádná senzace 
nekonala!
22. 8.   Před kbelskou radnicí jsem 
ráno před otevřením našel svazek 
klíčů, které tam někdo zřejmě ztratil. 
Nalezené klíče jsem odevzdal na vrát-
nici Úřadu MČ Praha 19.
 

Josef Perlinger  (JPM)

Práce na železničním přejezdu na Mladoboleslavské ulici

Pozemní hokej podobný dnešnímu se začal hrát v první 
polovině 19. století na anglických školách. V roce 1852 
byly sepsány první pravidla hry a téhož roku byl založen 
Blackheath Hockey Club, který je nejstarším oddílem 
pozemního hokeje na světě. V r. 1908 se hrál první 
olympijský turnaj v pozemním hokeji mužů a toto sportovní 
odvětví je nejstarším dodnes hraným kolektivním sportem 
na LOH.
V Českých zemích byl pozemní hokej 
nedílnou součástí tenisu a ledního hokeje. 
Spolu s ledním hokejem dokonce působil 
pod jedním svazem, a lední hokejisté, v 
rámci jarní a letní přípravy působili v týmech 
pozemních hokejistů, respektivě v land 
hockeyi, ale s nástupem umělých ledových 
ploch a prodloužení sezóny ledního hokeje 
se oba sporty oddělují a vytvářejí vlastní 
svazy. Po 48 roce byl pozemní hokej spolu 
s tenisem označen za buržoazní sport, a 
pšenka mu moc nekvetla, nicméně, v tenise 
byly valuty, a pozemní hokej Sovětský svaz 
úplně nezavrhl a proto v Československu 
nezanikl úplně.
Proč se o tom zmiňujeme v úvodu článku o 
Kbelské mládeži pozemního hokeje? Protože 
tu je vidět ten kontrast. Jeden z nejstarších 
olympijských sportů, třetí nejpopulárnější 
na světě, kde se drží za fotbalem a kriketem na třetím místě 
s dvěma miliardami fanoušků (http://www.topendsports.
com/world/lists/popular-sport/fans.htm) působí ve 
Kbelích od roku 1963, klubem prošlo nespočet místních 
hráčů, vychoval velkou řádku reprezentantů a přesto se 
mnoho místních lidí občas podivuje, že tento sport v jeho 
okolí působí. 
Ale to je patrně již minulost, protože poslední dobou 
oddíl eviduje velký nárůst členské základny a zrovna tak 
i počet hráčů a hráček na prázdninovém soustředění v 
Liticích byl letošní rok rekordní. Na 36 dětí od 7 do 14 let 
se pod vedením svých týmových trenérů celý jeden týden 
věnovalo jen a pouze pozemnímu hokeji na západě Čech. 
V Plzni-Liticích ho oddíl pozemního hokeje Sokol Kbely 
pořádá pravidelně každým rokem a I přes to, že je každý 
rok trochu jiné, včetně faktu, že se spí ve stanech na louce 
ve Spartánských podmínkách, nikdo si nestěžoval a nikdo 
neodjel předčasně domů z důvodu stesku, či nepohodlí.
Program byl v letošním roce výrazně upraven. Oproti 
předchozím letům, kde jsme kladli důraz na fyzické testy a 
kondici, jsme se letos zaměřili výhradně na techniku s holí 
a pohyb na hřišti. Z komplexní testovací baterie zbyl jen 12 
minutový běh, který absolvovali všichni celý, a to dokonce 

dvakrát. Jeden na začátku druhý na konci. 
Celý týden prakticky na hřišti, kromě odpočinkové středy, 
byl velice náročný jak pro děti, tak i pro trenéry. Kdyby 
to jen trochu šlo, byly bychom na hřišti ještě týden. Tolik 
nás to v Liticích bavilo. Vytvořila se krásná parta mladých 
sportovců, kteří mají nejen své dětské chyby a neduhy, ale 
i velké sportovní srdce.
Pozemní hokej je fyzicky náročný, protože nejen že u toho 

musí sportovec běhat, ale ještě manipuluje s míčkem 
za pomocí hokejky. Nároky jsou sice vysoké, ale vše je 
plně kompenzované vysokým prožitkem ze hry. A pokud 
chceme, aby i letos byl prožitek a emoce stejné, jako tomu 
byly na soustředění, při vyhlašování celotáborové hry, 
musíme my trenéři, dát dětem sejné maximum po celý 
rok, jako jsme dali tento krátký týden. 
Jestli tě milý čtenáři a čtenářko krátké pojednání o 
pozemním hokeji zaujalo, a chtěl by ses na nás přijít 
podívat, věř, že bereme děti všech věkových kategorií. 
Nejlépe pochopitelně prvňáčky a druháčky, kteří ještě 
nemají vyhraněný postoj ke sportování a konkrétnímu 
sportu vůbec, ale také starší děti, které časem zjistily, že je 
tradiční sporty tolik nezaujaly a nadále hledají ikonu svého 
zájmu. 6. Září oddíl uspořádá náborovou akci s praktickými 
ukázkami. 
Tréninky se na hřišti Sokola Kbely Železnobrodská 4A konají 
pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 17.00, a ve středu je 
všem otevřený trénink zaměřený na všeobecný pohybový 
rozvoj od 17.15 hod.
Těšíme se taky na Vás..

Václav Podskalský
Předseda oddílu pozemního hokeje

sOusTŘEDĚNÍ MLADÝCH 
pOZEMNÍCH HOKEJisTŮ
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43. LETOpisECKé   sETKÁNÍ
2. KVĚTNA 2016
Celé setkání se neslo v duchu 50 let působení Klubu 
seniorů ve Kbelích. Seznámila jsem přítomné s výpisem 
z druhé kbelské kroniky, které zaznamenal kronikář pan 
Karel Votava.

Klub důchodců byl v naší obci ustaven v roce 1966. První 
předsedkyní klubu byla zvolena paní Černá. Schůzky 
byly málo navštěvovány, sešlo se třeba jen 15 důchodců. 
Klubová místnost byla vedle kaple, kde jsou dnes místnosti 
pro malé děti, Klub Mašinka. Zařízena byla skromně, 
důchodci si museli sami topit. Úřad vybavil klubovnu 
televizorem. Nová místnost pro kbelské důchodce byla 
otevřena v listopadu roku 1973 v prvním patře požární 
zbrojnice vedle Lidového domu. V tu dobu byli ve výboru 
paní Černá, Martínková, Juklová, pan Filip Oldřich, Filip 
Jaroslav a pan Kvasnička. Důchodci jezdili již v této době 
na rekreace, které byly také dotovány z prostředků úřadu. 
Jezdilo se především do Vítkovic – rekreační zařízení 
Leteckých opraven Kbely a na 
Milíře – rekreační zařízení Palu 
Kbely. V září roku 1974 důchodci 
byli na rekreaci také v Jizerských 
horách v Bratříkově u Jablonce 
nad Nisou a v roce 1976 rovněž 
v září na rekreaci v Budíně na 
Sázavě, kam jelo 70 důchodců. 
Zájezdy pro seniory zajišťovala 
paní Jaroslava Janečková, 
zaměstnankyně úřadu.

Ze Zpravodaje z roku 1976 
(Zpravodaj vycházel jako 
periodikum, jako nyní vychází 
Kbelák) uvádím pro zajímavost 
zprávu napsanou tehdejší 
předsedkyní Klubu důchodců 
paní Černou. V letech 1973 – 
1976 bylo oslaveno 46 životních 
jubileí, bylo uspořádáno 13 
zájezdů, jichž se zúčastnilo 535 
důchodců. Bylo navštíveno 
6 divadelních představení za 
účasti 210 důchodců. V klubu 
bylo uspořádáno 16 akcí. Důchodci také sbírali starý papír 
a odpracovali 182 brigádnických hodin.

Z dalších materiálů se mi podařilo zjistit následující. 

V roce 1981 byl zvolen nový výbor, předsedou se stal pan 
Keyř. V roce 1982 byl zvolen předsedou pan Vyčichlo. 
Činnost byla plánována vždy na půl roku dopředu. Klub byl 
velmi činorodý. Konaly se různé zájezdy, besedy, zábavy. 
Byla uspořádána výstavka prací žen, které v klubu pletly a 

vyšívaly. Aktivní organizátorkou byla paní Leiblová. Pro její 
nemoc musel být zvolen nový výbor a předsedou se stal 
pan Karkán. I tento výbor byl velmi aktivní a organizoval 
různé činnosti.

Klub důchodců se přejmenoval po roce 1989 na Klub 
seniorů. Současnou předsedkyní je paní Zdenka Ježková. 
Klub seniorů se schází v místnosti Domu seniorů 
v Mladoboleslavské ul. č. 20, který byl přebudován ze staré 
obecné školy.  

Něco z historie obecné školy. Škola byla dostavěna a 
vysvěcena v srpnu roku 1892 a vyučovat se začalo v září 
téhož roku. V roce 1905 se škola přistavěla a v té podobě 
zůstala až do další rekonstrukce. Ve třídách se topilo 
v kamnech. Po 1. světové válce byla v přízemí budovy 
umístěna velká deska se jmény padlých v této válce ze Kbel.  
Později byla deska přemístěna na kbelský hřbitov, který byl 
postaven a vysvěcen v roce 1949. Po skončení výuky v roce 
1986 byla škola několik let prázdná.  V roce 1990 v budově 

sídlily kanceláře úřadu. O budovu měly zájem i různé 
společnosti. Ale MČ Praha 19 rozhodla zrekonstruovat 
budovu na Dům s pečovatelskou službou – Dům seniorů 
a upravit i zahradu, která k budově patřila. Současný Dům 
seniorů v Borovnické ulici čp. 475 byl již nedostačující, a 
proto byl další dům velmi potřebný. Po rekonstrukci byla 
budova předána kbelským seniorům. Je zde 29 garsonek 
a 7 dvougarsonek, společenská místnost pro akce Klubu 
seniorů a Svazu tělesně postižených. V domě působí i Farní 
charita Neratovice, která zajišťuje pečovatelské i zdravotní 

služby pro všechny kbelské občany.

Paní Ježková, předsedkyně Klubu seniorů, seznámila 
přítomné ve stručnosti o současném dění klubu. Nyní má 
Klub seniorů přes 100 členů. 
Pořádají různé výlety, pobytové 
zájezdy, besedy a jiné kulturní 
akce.  Ale o tom všem až na 
oslavě k 50. výročí působení 
Klubu seniorů ve Kbelích, kterou 
pořádá Klub v září tohoto roku.
A ještě něco o Svazu tělesně 
postižených, který v současné 
době vede paní Anna 
Zborníková.

Svaz tělesně postižených, dříve 
Svaz invalidů, působí v republice 
od roku 1952, kdy se konal 7. 
června 1952 v Praze ustavující 
sjezd. V roce 1990 se rozhodlo 
o zrušení Svazu invalidů, který 
sdružoval zdravotně postižené 
osoby bez ohledu na jejich 
postižení. Ustavení Svazu 
tělesně postižených (STP) se 
konalo 8. května 1990 a vznikly 
jednotlivé svazy podle postižení.

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých

- Svaz postižených civilními chorobami

- Sjednocená organizace nevidomých

- Svaz tělesně postižených

 Zatím se mi nepodařilo zjistit, od kdy působil ve Kbelích 

Svaz invalidů. Pokud by někdo věděl o jeho konání, tak mi 
to prosím sdělte. Děkuji.
Kbelský klub Svazu tělesně postižených je stejně aktivní 
jako Klub seniorů, pravidelně se schází ve společenské 

místnosti Domova seniorů, pořádají společné výlety, 
navštěvují divadla, jezdí též na týdenní rekreace.
Úřad MČ Praha 19 podporuje oba kluby v jejich činnosti, 
každoročně nemalou finanční částkou přispívá na jejich 
výlety a zájezdy.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel 

44. LETOpisECKé   sETKÁNÍ
6. ČErVNA 2016
Na předprázdninovém setkání jsme měli téma: tradice 
kronikářství v obcích, kronikáři ve Kbelích, různé zajíma-
vosti a hlavně ukázka starých fotografií Kbel, které se nám 
podařilo získat od kbelských občanů a za to jim patří veliké 
poděkování.

Slovo „kronika“ pochází z řečtiny, kde „chronos“ značí čas.

„Předávat něco tak cenného jako jsou vzpomínky na 
domov a vše, co s ním souviselo, to je také jeden z důvodů, 
proč psát kroniku. Místo kde žijeme, je náš domov, ale 
teprve tehdy, když ho důvěrně známe. Je to naše dědictví, 
naše bohatství, které si předáváme z generace na genera-

ci.“ Tento citát se mi moc líbí a napsal jej kolektiv autorek 
v knize – Jak vést kroniku obcí a měst.
Vydejme se na krátkou pouť ke kořenům všeho kronikářství. 
Vynecháme antickou éru a vstoupíme rovnou do evrop-
ského středověku. Na počátku stály velmi jednoduché 
záznamy o jednotlivých událostech. Postupem času vzni-
kaly již i první kroniky, ve kterých se zaznamenávaly popisy 
událostí a vyprávění. Kroniky získávaly na oblibě a brzy se 
prosadily jako druh literatury.
 V českých zemích byla celá řada kronikářů. Každému se 
jistě vybaví jméno Kosmas, děkan pražské kapituly, který 
žil v letech 1045 – 1125. Jeho Kronika česká byla psaná 
latinsky.  První kronikář píšící česky a hned ve verších byl 
Dalimil a jeho Dalimilova kronika. Vzrůstem gramotnosti 
získávaly záznamy i různou podobu. V sídlech šlechty ve 
městech i na venkově vznikaly záznamy rodinného rázu, ale 
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také různé podrobné paměti, vedle dopisů také deníkové 
poznámky a popisy událostí. Z městských pamětí jsou 
zvláště známé tzv. Paměti Mikuláše Dačického z Heslova.
Reformy prováděné v druhé polovině 18. století v našich 
zemích jako byla povinná školní docházka, zrušení nevol-
nictví, mapování území státu, zavedení trvale plat-
ných příjmení, číslování domů, vedly ke vzrůstu počtu 
pamětních zápisů. Proto se tím začala zabývat 
také úřední místa. Hrabě Karel Chotek (1783 
– 1868) jako nejvyšší český purkrabí, bylo 
to označení nejvýše postaveného úředníka 
v Čechách, po vzoru bavorského nařízení o ve-
dení kronik se zasloužil o vydání Dekretu pre-
zidia gubernia ze dne 31. srpna 1835, který 
ukládá s účinnosti od 1. ledna 1836 založení 
a vedení pamětních knih ve všech městech, 
městysech, trhových obcí a v  jednotlivých 
farních úřadech.

A jak to bylo ve Kbelích? Kbely měly celkem 
tři kroniky. 
První Pamětní kniha byla založena v roce 
1918. Prvním kronikářem byl pan učitel Karel 
Kupka. Popisoval období do roku 1932. Dalším 
kronikářem byl rovněž kbelský učitel pan Jo-
sef Zvánovec. Ten měl kronikářskou práci ztíženou, protože 
na počátku 2. světové války se musely všechny kroniky 
odevzdat a byly uloženy v archivech. Teprve po skončení 
války v roce 1946 se kroniky vyzvedávaly z archivů. Pan 
Zvánovec dopisoval období od roku 1933 a psal kroniku do 
roku 1955. Tato první kronika se v roce 2006 ztratila. 
V druhé kronice se popisuje období od roku 1955 do roku 
2009. V té době byly kronikáři pan Antonín Krampera, 
Ivana Engelová, Zbyněk Česák, Karel Votava a Leoš Biskup. 

V letech 2007 – 2012 neměly Kbely žádného kronikáře. 
Poté v roce 2012 jsem byla ustavena jako kronikářka Kbel. 
Třetí kronika začíná prvním zápisem z roku 2010, který 
jsem retrospektivně dopisovala. Všechny kroniky jsou 
psané ručně. Do kronik se nesmí lepit fotografie, proto 

shromažďujeme historický materiál jako přílohu k jednot-
livým ročním zápisům.

Svoje kroniky si psal kdysi Sokol a Lidový dům. Existuje i 
šest kronik bývalé Pionýrské organizace. Kroniky má i 
škola. Původní tři školní kroniky jsou uloženy ve Státním 
archivu v Přemyšlení.  První je z roku 1890 a je psaná do 

roku 1922, další je Pamětní kniha obecné školy z roku 1922 
psaná do roku 1935 a třetí Pamětní kniha měšťanské školy 
popisuje roky 1932 – 1940. Dalších pět kronik má Základní 
škola Kbely. Jsou psané do roku 1992.  Kroniku a alba foto-
grafií má Mateřská škola Letců. Kroniku si zakládá i Klub 
seniorů. Svojí kroniku má Dobrovolné sdružení hasičů ve 
Kbelích.  Kroniku si píší i oddíly Junáků a Skautů.

Hostem na setkání byla paní učitelka ze základní školy 
Kateřina Škořepová, z oddílu Junák Kbely, 
která požádala přítomné o pomoc při určení 
tří lip - Lípy svobody, které byly vysázeny 
skauty v roce 1968 ve Kbelích u příležitosti 50. 
výročí vzniku Československé republiky. Jed-
nu lípu vysadili skauti ze střediska Maják na 
zahradě kbelského zdravotního střediska. Tu 
podle fotografií bezpečně poznali. Další byly 
vysázeny u Lidového domu a na Novákově 
náměstí v sídlišti. U těch se zatím neví, které 
to byly. Pokud si někdo ze čtenářů vzpomene, 
které stromy to jsou, tak nám to prosím 
sdělte.

Nakonec si všichni přítomní se zájmem na 
obrazovkách prohlédli fotografie starých Kbel 
a také školní fotografie, které nám zapůjčili 

občané a mohli jsme je postupně naskenovat.  Ještě jed-
nou všem moc děkujeme, protože se nám tím rozšířil ar-
chiv kbelských fotografií.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Kbely TV je internetová regionální nepolitická televize.
Cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější  a nejrůznorodější 
informace dotýkající se občanů pražské Městské části praha 19

seznam reportáží vydaných (od 20.5. do 31.8.2016)
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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.  

Nejzajímavější knižní přírůstky:  
Květen - Červen  2016
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pro dospělé:
Rudolf Krautschneider – Lidé a oceán (65.pole)
František Uher – Dravec (Moba)
Rachel Abbottová – Ohrožená (MF)
Petra Nachtmanová – Svůdkyně s modrým nebem nad 
hlavou ( T.Kubátová)
Darina Hamarová – Životem nekráčím sama (Práh)
Jaroslav Kuťák – Strašidla z Woodlandu (Moba)
Aleš Palán/Miloň Čepelka – Nedělňátko aneb s Cimrmanem 
v zádech (Vyšehrad)
Laurell K.Hamiltonová – Objetí mrazu (Epocha) 

pro děti:
Jodi Picoultová a Samantha van Leerová – Láska mezi 
písmenky (CooBoo)
Tanya Stewnerová – Alea dívka moře. Volání z hlubin 
(Fragment)
Jindřiška Mendozová – Meč pánů z Velhartic (Grada)
Lenka Rožnovská – Slůně Riang (Grada)
Josef Drmota – Srneček Lojzík a jeho příhody (Akcent)
Mária Ďuríčková – Není škola jako škola (Artur)

Literární programy v knihovně 
pro mateřské školky
 ve šk. r. 2016/2017
MŠ Letců 
VI. tř. Kytičky            4. 10. 2016   Podzim v přírodě
V. tř. Sluníčka          13. 12. 2016   Vánoce
IV. tř. Motýlci            24. 1. 2017    Zimní příběhy
III. tř. Kočičky            21. 3. 2017    Jaro
II. tř. Broučci             25. 4. 2017    Moje nejoblíbenější kniha
I. tř. Žabičky             16. 5. 2017     Příběhy o zvířátkách

MŠ Albrechtická
VI. tř. Žirafky                1. 11. 2016   Podzim - Co se děje v přírodě?
V. tř. Lvíčata                9. 1. 2017    Zimní radovánky
IV. tř. Včeličky             28. 3. 2017    Máme jaro!
III. tř. Berušky              12. 4. 2017    Moje nejoblíbenější kniha
II. tř. Kuřátka                3. 5. 2017    Příběhy o zvířátkách
I. tř. Medvíďata            31. 5. 2017    Co nás čeká o prázdninách?

pozvánka na výstavu 
do Národní galerie

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

montáž a oprava rozvodů a spotřebičů. Veškeré 
instalatérské, plynařské a topenářské práce, čistění odpadů, 
revize plynu. Vladimír Tymeš, tel. 603 937 032 
www.voda-plyn-tymes.cz

pLYN - VODA - TOpENÍ,

5150

Hledám byt 3+1/kk/ v OV, popř. družstevní. Nabídky, 
prosím zasílejte na email simanek.mm@seznam.cz. 
NEJsEM rK.

KOupÍM BYT KBELY A OKOLÍ

 

 

 

 

 

Advokátní a Realitní 

kancelář pro Prahu 9 

JUDr. Robert HOŠŤÁLEK
 
  
 

 
 

Bezpečně, profesionálně 
a rychle prodáme Vaši 

nemovitost. 
  

V ceně je zároveň 
kompletní právní servis. 

 
 Nemovitostmi se 

zabýváme přes 15 let. 
Těšíme se na Vás! 

 
 

Žacléřská 1040/1,  
197 00 Praha 9 - Kbely 

Tel./Fax.: (+420) 286 580 226 
Mob.tel.:  (+420) 724 375 755   
E-mail: hostalek@akhostalek.cz 

    www.akhostalek.cz 
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