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24. Rada MČ Praha 19 ze dne 11.10.2019 

Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Komise projednala nově zpracované kapitoly do připravované pamětní knihy o Kbelích, 
jednalo se zejména o letiště, letecké muzeum, maják a rozhlasové vysílání, Lidový dům, 
Obecní knihovna, TJ Sokol, VŠ Palestra, radnice.  Za jednotlivé odbory byly shromážděny 
podklady pro zápis do kroniky za rok 2018. Dále pokračují práce na výběru a vkládání 
fotografií do knihy o školství. V příloze komise předkládá radě ke schválení ukázku již 
několika zpracovaných stran publikace s vloženými fotografiemi do textu, dle které bude 
dále celá kniha postupně zhotovena. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí výše uvedenou Důvodovou zprávu a chválí aktivní činnost komise a 
schvaluje provedení publikace o školství dle přiložené ukázky v příloze. 
Trvá           
 
26. Rada MČ Praha 19 ze dne 8.11.2019 

Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Komise projednala fotografické návrhy na zastávku u Majáku a předala ke grafickému 
zpracování p. Marelovi. Nyní probíhá zpracování textů k vybraným fotografiím. Po 
zkompletování s fotografiemi a grafické úpravě bude předloženo Radě ke schválení. 
Komise připomínkovala další zpracované kapitoly pro připravovanou publikaci o Kbelích. 
Dále komise připojila do časopisu Kbelák výzvu pro občany, kteří mají příbuzné či známé 
pocházející ze Kbel, jež mají významný životní příběh hodný pozornosti. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí uvedené informace.  
Trvá          
 
28. Rada MČ Praha 19 ze dne 28.11.2019 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Komise projednala texty k vybraným fotografiím určeným na prosklené zastávky u Majáku a 
Knaufu. Pan Marel zpracovává jejich grafické návrhy a dojednává s firmou možnosti polepu.  
Komise připomínkovala další zpracované kapitoly pro připravovanou publikaci o Kbelích. 
Paní kronikářka ve spolupráci s p. Marelem pracují na grafické úpravě vkládání fotografií do 
textu připravované knihy o školství ve Kbelích, do konce roku by měla být 1. část knihy 
hotová, tj. text s vloženými fotografiemi. Příští rok začnou práce na 2. obrazové části knihy – 
výběrem a úpravou fotografií shromážděných od občanů Kbel ze školních tříd. 
usnesení: Rada 
bere na vědomí uvedené informace.  
Trvá         
 



32. Rada MČ Praha 19 ze dne 18.12.2019 
Usnesení č. 54/18/star. - Komise pro kroniku a historii 
Tajemník informuje Radu:  
Důvodová zpráva: 
Komise projednala texty k vybraným fotografiím určeným na prosklené zastávky u Majáku a 
Knaufu. Jsou zpracovány grafické návrhy a čeká se na vhodné počasí pro nalepení. Pokračují 
práce na grafické úpravě vkládání fotografií do textu připravované knihy o školství ve 
Kbelích.  
usnesení: Rada 
bere na vědomí uvedené informace.  
Trvá          
 


