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Zprávy Z rady mč praha 19
V pátek 14. 12. proběhne se zástupci Ropid jednání, jako 
reakce na naše připomínky ohledně změn v mhd, předané 
náměstkovi primátora.
Zastupitelstvo Hlavního města Prahy schválilo rozpočet 
na rok 2013. Nejpodstatnějšími údaji pro naši MČ je 
předpokládané snížení dotace ze státního rozpočtu o 
cca 900 tis. z důvodu změny RUD (rozpočtového určení 
daní) ze strany ministerstva financí a tím došlo pro MČ ke 
zrušení dotace-příspěvek na žáka. Do rozpočtu TSK pak 
byla navrácena položka “rekonstrukce hornopočernická”, 
která nám byla loni odebrána.
Na základě rozhodnutí Rady probíhá budování dalších 
dvou přechodů pro chodce na semilské ulici. Celkové 
dokončení (malba zebry) je limitováno povětrnostními 
vlivy. 
Zaměstnanci úřadu absolvovali školení první pomoci 
včetně nácviku dovedností, ze kterého vyplynul aktuální 
posun ve vývoji některých praktik v této  oblasti.
MČ provedla výměnu ventilů topení v budově družiny za 
ventily regulační spolu s hlavicemi.
Rada rozhodla o cvičném prověření schopností a 
připravenosti úklidové firmy na zimní údržbu včetně 
prověření techniky. 
Rada obdržela od MHMP návrh aktualizované cenové 
mapy pozemků, kterou každým rokem magistrát reaguje 
na aktuální pohyb na realitním trhu v dané lokalitě. Neměli 
jsme připomínek.
Na základě jednání pana starosty s Policií ČR hodlá radnice v 
příštím roce spustit program “chcete se poradit s policií?” 
Kdy bude každou středu od 15 do 17 hodin v zasedací 
místnosti úřadu k dispozici občanům Kbel příslušník PČR z 

odd. Čakovice pro radu a řešení jejich problémů.
Koncem listopadu proběhla na radnici schůzka ze 
zpracovatelem demografické studie, kde byly probírány 
zejména otázky vývoje počtu a nárůstu dětí a potřebou 
řešení školských kapacit. S ohledem na závislost faktorů, 
jako je zahájení, počet a etapizace nové bytové výstavby či 
počet stávajících potencionálních rodin, byla dohodnuta 
stálá spolupráce s demografem na periodické aktualizaci 
vývoje studie počtu obyvatel. Vedení radnice se intenzivně 
zabývá řešením kapacit a zpracovává varianty řešení tak, 
aby chronologicky navazovalo na předpokládanou křivku 
nárůstu.
Vzhledem k ukončení nájmu provozovatele restaurace 
Lidový dům, Rada vypsala výběrové řízení se záměrem na 
pronájem a obstaravatelskou činnost lidového domu.
Firma knauF opětovně potvrdila smlouvu o spolupráci 
a darovací smlouvu na financování kurzů německého 
jazyka, které se konají pro děti i dospělé v základní škole.
S ohledem na velmi úspěšně rozběhnutou činnost a 
shromažďování podkladů v rámci letopiseckých setkání, 
spoluprácí s kronikářkou a dalšími dobrovolníky, Rada 
rozhodla o ustavení komise pro kroniku a historii.

pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva mč praha 19
Zasedání Zastupitelstva se uskuteční 19. 12. 2012 od 17 
hodin v sále Lidového domu. Hlavními body programu jsou 
návrh rozpočtu na rok 2013 a prezentace bytové výstavby 
firmy Skanska při ulici Polaneckého.

Ivana Šestáková
zástupce starosty



DROGERIE, BARVY � LAKY

MALÍŘSKÝCH NÁTĚRŮ PRO INTERIÉRY

FASÁDNÍCH BAREV A OMÍTEK

VODOUŘEDITELNÝCH BAREV 
NA DŘEVO A KOV

DÁLE DOVÁŽÍME PŘÍMO Z NĚMECKA PRACÍ PRÁŠKY A AVIVÁŽE
 ZNAČEK PERSIL, ARIEL, LENOR, WEISSER RIESE, 

KOSMETIKU NIVEA A.J.

PRAHA 9 � Železnobrodská 148/21
Tel./fax: 286 854 353; mobil: 606 829 159

obchod@hitcolor.cz;  www.hitcolor.cz

FIRMÁM POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY
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CykloVAPE děkuje všem  svým zákazníkům za přízeň v roce 2012.

Díky Vašim nákupům  se nám podařilo podpořit:
• Team handicapovaných cyklistů SKS Tricykl Blatná
• Dětský cyklistický team Bike3000 Junior team  
• Cyklokrosařku Danielu Nacházelovou
• Triatlonistu Petra Dřínovského

Děkujeme Vám a přejeme klidné Vánoce a hodně 
najetých kilometrů v roce 2013. 

  Jiří Feistner,  Michala Feistnerová,  Jiří Prchal

www.cykovape.czPRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL 
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Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Ordinace všeobecného 
praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Petr Bouzek

Lékaři:
MUDr. Petr Bouzek
MUDr. Yvonne Kolanová

Zdravotní sestry:
Marie Ševečková
Zdeňka Rybínová 

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

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

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

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

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

Ordinace: Praha 9 - Kbely, Bakovská 4

Registrujeme nové pacienty. 
Pacient nebude obtěžován nadbytečnou administrativou.
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KNIHAŘSKÁ VAZBA V1
sešitová linka HOHNER 
HSB 5000

VÝSEKOVÝ STROJ
ML – 720 (724 x 510 mm)

LAMINOVACÍ   STROJ
FOLIANT

SKLÁDACÍ STROJ – Falcovačka
Heidelberg Stahl Ti52

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

+ vazba | výsek | laminace | skládání

nabízíme kvalitní tisk

tiskárna  |  vydavatelství  |  nakladatelství

Kontakt TIGIS, spol. s r. o. 
Kounická 3129/70 
100 00  Praha 10
Tel.: 274 008 500 
Fax: 274 008 510
www.tigis.cz

info@tigis.cz
kalkulace

tiskarna_tigis_91x129_bez_kontaktu.indd   1 26.9.2012   11:20:57



Blíží se nám Vánoce a s nimi bohužel roste i počet 
podvodů, násilností a krádeží. Toto po celé ČR statistiky 
exponenciálně častěji zaznamenávají u specifické skupiny 
obětí, kterou jsou lidé s omezenou možností obrany proti 
těmto patologickým jevům.
Lze mezi ně zařadit i velkou část seniorů. Pachatelé 
využívají často nejen jejich menší fyzické kondice, ale také 
jejich důvěřivosti. 
MČ Praha 19 proto pravidelně organizuje preventivní akce, 
které pomáhají seniorům nestát se obětí kriminálních 
živlů, ale intenzivněji to platí v rizikových termínech mezi 
které svátky Vánoc jednoznačně patří.
Jednou z cest jsou informační setkání Policie ČR se 

seniory organizovanými v rámci kbelského Klubu 
důchodců a v jiném termínu také kbelského Svazu tělesně 
postižených, která v posledních dnech proběhla.
Dalšími cestami je například již dříve aplikované bezplatné 
vydávání bezpečnostních řetízků a informačních samolepek 
na bytové dveře či zřízení operativních skupin odhalujících 
podvodné prodejce v rámci MČ Praha 19.
Cest je mnoho, ale důležitá je důslednost, a proto váš 
opět prosím, buďte opatrní a mějte krásné a klidné oslavy 
Vánoc a Nového roku.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

Večer 23.11.2012 přestalo být ve Kbelích cokoliv důležitého, 
tedy vyjma života a zdraví jednoho malého chlapce, jenž 
se zařadil mezi osoby pohřešované. Radnice, policie, hasiči 
i dobrovolníci nabízeli své síly a pročesávali kbelské ulice a 
doufali, že jedno neuvážené rozhodnutí malého kluka pro 
něho snad šťastně skončí v náručí jeho rodičů.

Nikdo by asi nečekal, že už tak brzy po otevření se kbelské 
nízkoprahové centrum aktivit změní z centra prevence a 
zábavy na centrum koordinace pátrání po klučinovi, který 
měl už dávno být doma a spát.

Jak noc postupovala a teplota stále více klesala začínalo 
se NCA podobat spíše americkému ústředí NCIS známému 
z amerických seriálů. Zvonící telefony, rychlá komunikace, 
krátké zastavení dobrovolníků pro další úkoly, teplý čaj do 
ruky a zase ven hledat dokud je možnost, že se chlapec 
nalezne živý a zdravý.

Několik informací, které trochu poděsili, několik zjištění a 
rozhodnutí, které jindy než za krizové situace neuděláte, 
hodně nachozených kilometrů, hodně projetého benzínu, 
ale nakonec pohled na to, jak je živý a zdravý kluk v mámině 
náručí, což to všechno prostě vynahradí, tak to byla noc, 
která asi zůstane v paměti všech těch padesáti osob, které 
se pátrací akce nakonec účastnili.

„Nechci na někoho zapomenout, všichni, kdo pomáhali 
dát této noci šťastný konec si zaslouží obrovské uznání. 
Když vidíte, jak se padesát lidí zvedne jako jeden muž, 
hodí všechno co právě dělá za hlavu, a jde hledat úplně 
neznámého malého kluka, tak víte, že tenhle svět je přes 
všechno špatné, postaven alespoň u nás ve Kbelích ještě 
na těch správných hodnotách.“ s úlevou v hlase uzavřel 
celou záležitost nakonec kbelský starosta Pavel Žďárský.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

gratuluJeme k 65. výročí tZv. kamennÉ svatby
Ve čtvrtek 15.11.2012 oslavili kbelští manželé Fojtíkovi 65 let 
společného života. 
Za všechny přejeme ještě mnoho dalších spokojených let v plném 
zdraví spolu s láskou a příjemnými lidmi kolem. 

Svatba patří k nejvýznamnějším okamžikům partnerského života. 
S věkem se stále upevňuje, čemuž odpovídají i její názvy. Víte, jak 
se svatby nazývají po jednotlivých letech?

nejznámější přívlastky jsou svatby stříbrné, zlaté a diamantové.
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roZšíření veřeJnÉho osvětlení

garáže hornopočernická

výročí  v  roce  2013
1758 -    založen pivovar  /255 let/, pivo se zde vařilo po dobu 165ti let až do roku 1923, pak už jen stáčírna piva
1923  -   první vysílání rozhlasu v Československu - Radiožurnál  /90 let /
1928  -   3.června předán do užívání Lidový dům  / 85 let /
1928  -   dostavěn a dán do provozu maják  / 85 let /
1968  -   1.ledna připojení Kbel ku Praze  / 45 let /
1968  -   dostavěno zdravotní středisko  /  45 let / - to musím ještě ověřit
1968  -   12.října začala velká letecká výstava na kbelském letišti a tím bylo založeno 
               Letecké muzeum   / 45 let /
1998  -   22.října byl vysazen Strom republiky na zahradě základní školy  /  15 let /

Engelová Ivana - kronikářka
aby vánoce byly svátky klidu …

Jako Jeden muž
Vzhledem ke skutečnosti, že prostor mezi garážemi a 
komunikací je oddělen vzrostlými a neudržovanými 
pámelníkovými keři a prostor je tak uzavřen, dochází 
tak velmi často k zakládání černých skládek a vykrádání 
garáží. Po dohodě s majiteli garáží bylo přistoupeno 
k ořezání keřů na výšku, aby bylo do prostoru garáží vidět 
z komunikace Hornopočernická a současně bude zaslepen 
vjezd z Hornopočernické a bude používán pouze vjezd a 
výjezd do ulice Úlibické. Věříme, že tímto opatřením, kdy 
bude prostor garáží přehledný, bude eliminováno ukládání 
odpadů a vykrádání garáží. Výška porostu bude udržována 
na takové výšce, aby byl prostor stále přehledný.  
                                                                                                               

Vladimír Bílek,OŽPD

Na základě upozornění občanů, že je nedostatečně 
osvětlen chodník nad rybníkem a park u hřiště Katusická, 
přistoupila městská část k zadání veřejné zakázky 
na rozšíření veřejného osvětlení těchto prostor. Nad 
rybníkem budou prostor osvětlovat dvě nové lampy stejně 
jako dvě nové lampy v prostoru parku u hřiště Katusická. 
V obou případech bylo využito stávajícího veřejného 
osvětlení, z kterého byl prodloužen napájecí kabel a byly 

instalovány v každé oblasti dva nové stožáry veřejného 
osvětlení, které byly osazeny novými lampami. Věříme, 
že těmito investičními akcemi bude zvýšena bezpečnost 
chodců a přispěje k ještě lepší orientaci za snížené 
viditelnosti. Ke zdárnému průběhu této akce přispěla 
i vstřícnost správce veřejného osvětlení firmy Eltodo 
Praha.                                                                                                                                               

   OŽPD - Bílek  



Stále více mladých lidí začíná objevovat přednosti, které 
kbelské nízkoprahové centrum aktivit nabízí. Jen tak si 
posedět s kamarády, dát si colu nebo čaj, zahrát si šipky, 
stolní fotbálek, xbox je dnes již pro každého mladého 
kbeláka nejen možné, ale už i samozřejmé.

NCA se prostě stalo součástí kultury mladé kbelské 
populace. 

Nejde však jen o bezcílnou zábavu, ale za podpory 
mladých již vznikají i projekty, které činnost NCA posouvají 
zase o kousek blíže kreativitě. V říjnu to byl například 
tématický šachový turnaj na oslavu studentského svátku 
17.listopadu, kdy se to v cenách i startovních časech 
těmi sedmnáctkami a jedenáctkami jen hemžilo. Turnaj 
nakonec byl i s vyhlášením výsledků ukončen 17.11. 
v 17:11 hodin.

O týden dříve proběhla v NCA ve spolupráci se švédskou 
firmou Stiga, České asociace Stiga game a kbelskou 
základní školou, akce na které se vystřídalo téměř sto 
mladých účastníků ze sedmých až devátých ročníků, kteří 
si mohli vyzkoušet zcela zdarma herní možnosti stolních 
hokejů firmy. Součástí jednotlivých bloků byla i exhibice 
českých reprezentantů v tomto netradičním sportu.

Svého vítěze a tedy kbelského šampióna nalezl i 
podzimní šipkový turnaj, který proběhl na konci října. 
Vyzvat šampióna k obhajobě kbelského titulu bude moci 
vítěz dalšího, tentokrát zimního turnaje, který proběhne 
začátkem roku 2013 a přihlásit se může již dnes v NCA 
opět kdokoliv.       

Počátkem tohoto roku, a to hned 01.01.2013 od 15:00, 

proběhne v nízkoprahovém centru aktivit novoroční 
šachový turnaj v bleskovém šachu. Který, jak už se 
stává tradicí, zaštítí Sportovní klub Kbely se svým nově 
registrovaným oddílem MENSA ČR – SIG ŠACH, jenž 

jak již název napovídá je koncipován v úzké spolupráci 
s MENSOU ČR. Partie v bleskovém šachu jsou i velice 
divácky atraktivní, k chytré hlavě potřebujete i rychlé 
ruce, protože v této šachové disciplíně má na celou partii 
každý z hráčů jen pouhých pět minut (!). 

Letos ještě ale v NCA můžete 
stihnout workshop zaměřený 
na eukanistiku (malování 
voskem), který je připravován 
na 15.12.2012 s výtvarnou 
sekcí Mensy ČR. V rámci této 
akce si příchozí mohou vyrobit 
netradiční vánoční přáníčko 
pro své blízké.  

Je toho prostě hodně a ještě 
více projektů je zatím jen ve fázi 
příprav. Nízkoprahové centrum 
aktivit MČ Praha 19 ukazuje už 
svůj velký preventivní význam, 
a aby nebylo těch soutěží 
málo, tak dodejme, že ze 
všech, kteří se do konce roku 

2012 prostřednictvím webu 
NCA www.coolkbely zalikeují na facebookovskou stránku 
NCA, vylosujeme minimálně pět přihlášených, kteří 
obdrží originální 32 GB flashdisk MČ Praha 19. 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

Nejlepší junior turnaje - kbelský Daniel Rous

Stolní hokej v NCA
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mobilní  obchodní  kancelář  
 Pražské plynárenské, a.s.   
termíny přistavení :

- dne    30.01.13   od  14,30    do  17,00   hod.          
- dne      4.03.13   od  10,30    do  13,30   hod.
- dne      4.04.13   od  12,00    do  14,30   hod. 
- dne      9.05.13   od    8,00    do  11,00   hod.  
- dne    13.06.13   od  12,00    do  14,30   hod.

mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu vW transporter, 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 Měření dodávek plynu, 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

pražské služby 
udělají vše 
pro čisté vánoční svátky 
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného 
i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních 
svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude 
zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a 
nevznikal kolem nich nepořádek.

Od Štědrého dne až do Silvestra budou zajištěny 
normální pracovní směny jako v běžných pracovních 
dnech. Na Nový rok bude z kritických míst vysoké 
zástavby (sídliště) zajištěn nadstandardní svoz odpadu. 
Co se týká tříděného odpadu, tak se bude provádět 
v termínu 17. – 31. 12. 2012 mimořádný svoz skla v 
kritických oblastech. 

svoz směsného odpadu:
22. – 31. 12. 2012 normální svoz dle příslušných 
programů

1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v 
následujících dnech

2. 1. – 5. 1. 2013 bude probíhat normální svoz s 
případným časovým posunem (max. 1 den)

svoz tříděného odpadu:
22. – 31. 12. 2012 normální svoz dle příslušných 
programů

17. - 31. 12. 2012 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), 
jinak odvoz dle příslušných svozových programů

1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v 
následujících dnech

2. 1. – 5. 1. 2013 bude probíhat normální svoz s 
případným časovým posunem (max. 1 den)

svoz vánočních stromků

prosíme občany, aby vánoční stromky 
odkládali vedle nádob na směsný 
komunální odpad, aby nedocházelo ke 
snižování kapacity objemu nádob pro 
ostatní odpad.
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným 
komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném 
svozu od 25. 12. 2012 do 28. 2. 2013. Vánoční stromky 
nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na 
stanoviště nádob směsného komunálního odpadu 
umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se 
provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto 
případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na 
místo přistavení nádob k výsypu.

Z níZkoprahovÉho centra aktivit mč praha 19

http://www.coolkbely
http://www.ppas.cz
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VE KBELÍCH JSME OSLAVILI PRVNÍ ADVENTNÍ 
NEDĚLI A ROZSVÍTILI VÁNOČNÍ STROM
První adventní neděli uspořádala radnice krásnou 
vánoční akci. Již od brzkého studeného rána se 
vydal průvod urostlých  templářských rytířů aneb 
Jezernických pánů a dalších vzácných dam i pánů ve 
středověkých kostýmech na výlet po Kbelích. Kolem 
10. hodiny proto hlasy bubnů a zpívání mohly přilákat 
některé Kbeláky na dění v parku. Hned na začátek – 
po přivítání návštěvníků – přišel místní pan farář Jiljí, 
aby stejně jako minulé roky posvětil před rozsvícením 
krásně ozdobený stříbrný smrček. Atmosféru dotvořili 
a zdůstojnili i templářští rytíři, kteří při té příležitosti 
poklekli. Pochvalu si zasloužily i děti z kroužků flétny 
od učitelek – paní Koutníkové a paní Ulrichové a děti 
učitele kytary – p. Tupého, které nám zahrály i v tak 
mrazivých podmínkách perfektně nacvičené vánoční 
koledy.
Kromě pestrého tržiště se v amfiteátru parku po celý 
den zpívalo, tančilo, hrálo divadlo pro děti i dospělé a 
povídalo o Vánocích. Svou roli měli i tentokráte barborky, 
tradiční tajemné bílé postavy, které chodily po parku 
a kontrolovaly, zda-li si děti plní své povinnosti a jsou 
čistotné. Kdyby se snad některé dítko bálo přísných 
čertů, kteří měli přijít k večeru, tak Barborky rozdávaly 
oříšky s ochranným kouzlem proti zlým silám. Díky 

mikulášské nadílce a ohňostroji 
navštívily oproti minulému roku 
mnohem větší davy lidí a dá 
se říci, že pomalu stmívající se 
park začal „praskat ve švech“. I 
přesto se snad podařilo rozdat 
všem dětem nadílku sladkostí, 
perníčků, mandarinek i jablíček, 
za což patří opět velký dík všem 
zúčastněným zaměstnancům 
úřadu a jejich přátelům i 
příbuzným, kteří se ochotně 
převlékli za bytosti barborek, 
andělů, čertů a Mikuláše a 
společně pak dětem připravili nejeden zážitek. Hned 
po nadílce a po setmění následovala nevídaná ohňová 
show v podání Jezernických pánů. Zpívání staročeských 
vánočních koled paní zpěvačkou Markétou Dvořákovou 
a Petrem Matuszkem  nás pomalu připravilo na okamžik, 
kdy se poprvé v tomto roce rozsvítil vánoční strom a 
park rozzářil nevídaný sněžící ohňostroj.
Za celou radnici Vám všem srdečně přeji mnoho pohody, 
zdraví i lásky a budeme se na Vás těšit opět v příštím 
roce na mnoha dalších kulturních akcích úřadu.

Šárka Egrtová 
public relations ÚMČ Praha 19

roZsvícení vánočního stromku
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V sobotu 10.11.2012 se v Lidovém domě 
Kbely spustila nespoutaná plesová 
zábava, na které se většina z vás velmi 
„fikaně“ připravovala již dlouhé týdny.

 Maškarní ples aneb noc plná hvězd přilákal velmi 
významné hosty. Mezi přítomnými byli krom 
hrůzostrašných upírů a zombie 
i krásné supermanky, sestřičky, duchaplný Bohumil 
z filmu Kurva hoši…. a nechyběla ani svůdná Pamela 
z Pobřežní hlídky. O vyplnění programu se postaraly 
vtipné a fantazieplné moderátorky Bára Marysková 
a Markéta Killingerová alias Saskie a Saskie. Jejich 
soutěže zajistily velmi  bujarou zábavu, kde se 
střetly v lítém boji všelijaké postavy ze známých 
filmů a muzikálů – krásky z My fair lady, Mach a 
Šebestová, Ivánek z Mrazíka, pirátky, černošky i 
třeba tanečnice z Moulin Rouge. Věřte, že jedno oko 
nezůstalo suché, když si Pamela svým trošku drsným 
způsobem vybojovala zbývající židli, leč neměla na 
důmyslnou lest nebojácného zajíčka Playboye.
Kromě živé muziky v podání Fragment Bandu a 
kbelské zpěvačky vystupující v Karlínském divadle 

nám přišly zatančit ve dvou vstupech krásné 
profesionálky svůj hříšný jazz.
Na konec zábavného třesku se k podiu pozvaly nej..
masky, kterým pak patřila i patřičná odměna. Vybrat 
je bylo však velmi obtížné, neboť se zde sešlo velké 
množství neskutečně propracovaných filmových 
představitelů - hrdinů a rozhodně všem děkujeme, že 
přišli podpořit tuto akci. Zmíním tedy z prvních cen 
sexy Pamelu, strakatého koníka z Divokého západu, 
krásné obrýlené černošky, Macha a Šebestovou, 
kteří si ani jednou za celý večer ze sebe nesundali 
své aktovky, Střihoruký Edward s Mrtvou nevěstou 
a Srdcovou dámou a již zmíněný Bohuš se svou 
hérečkou-masérkou.
Zkrátka veselí se ukončilo až zrána a mnohá dáma si 
bude muset na příští recesistickou akci zakoupit za 
staré protančené střevíce opět nové. A pokud vše 
dobře dopadne, rádi vás uvítáme příští rok na dalším 
maškarním veselí. Fotodokumentace z akce: http://
www.praha19.cz/fotogalerie/michal_marel.html

Zdraví vás
za organizátory kbelské radnice Šárka Egrtová

Maškarní ples

aneb noc plná hvězd
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Ve středu 24. 10. 2012 proběhla v knihovně vernisáž 
výstavy amatérské fotografky Pavly Vrbové, která zde 
představila úchvatné makrofotografie z motýlí říše. 
Výstavu zahájila místostarostka Ivana Šestáková, a poté 

sama autorka vysvětlila náročný proces vzniku takto 
ojedinělých snímků.  

Knihovnice Iveta Novotná

FotograFická výstava v knihovně
Vítání občánků pořádá  Úřad městské části Praha Kbely 
dvakrát ročně. Na jaře a na podzim. Tato akce je u kbelských 
občanů velmi oblíbená a  účast rodičů a dětí na akcích je 
téměř stoprocentní. Ročně se narodí v naší městské části 
cca 100 dětí. Podzimní Vítání bylo v říjnu. Byly přivítány 
děti narozené v 1. pololetí roku 2012. Jarní vítání bude v 
měsících březen – duben 2013 a budou pozváni rodiče dětí  
narozených v období od 1. 7. – 31. 12. 2012. 
Všech těchto akci se pravidelně účastní i děti MŠ Letců, pod 
vedením paní učitelky Lenky Srbové se svým vystoupením  
básniček a písniček a vždy jsou odměněny potleskem 
všech přítomných.

Libuše Ložková
vedoucí odboru občansko správního

akce vítání občánků 



představení místní organizace 
svazu tělesně postižených (stp) 
ve kbelích
Organizace byla zřízena orgánem STP v ČR se sídlem 
Praha 8, Karlínské nám. 12. dne 8.1.2003. Vzhledem 
k věku předsedkyně, došlo ke změně vedení na schůzi dne 
7.3.2012. Paní  Řáhové, která tuto organizaci vedla řadu let 
jsme poděkovali za dosavadní práci a péči.
V současné době pracujeme ve složení Kamila Kubátová 

- předsedkyně, Jitka Pelikánová - místopředsedkyně, H. 
Poldová - hospodářka, revizní komise - J.Havlenová a 
I.Hantáková.

Od našeho působení došlo k nárůstu členů STP z 95 na 
115. Máme ve své organizaci i několik 85 – 90 letých, kteří 
se všech akcí zúčastňují.
Pravidelně se scházíme 1x v měsíci v klubu seniorů v DPS.
O naší organizaci je velký zájem, což vyplývá i z akcí, které 
jsme stačily v tak krátkém časovém období připravit a 
které vycházely z přání našich členů. Návštěva pražské 
ZOO, výlet na Mělník a další.
Mimořádný zájem je o divadelní představení - zmíním 
divadlo Rokoko, ABC, Karlín. Několik seniorů se i zúčastnilo 
rekondičních pobytů a další jsou v plánu na rok 2013.
Úzce spolupracujeme se sociálním odborem ve Kbelích 
a s komisí zdravotní a sociální MČ Praha 19 a snažíme se 
tak pomoci i těm, kteří radu či pomoc potřebují v sociální 
oblasti a obracejí se na nás. Dále spolupracujeme se 
Sborem dobrovolných hasičů Kbely, kteří nám pomáhají 
při přepravě imobilních členů na naše akce, na které by se 
bez jejich pomoci nikdy nedostali. Navštěvuje nás i kbelská 
Městská policie, která nám radí jak zabezpečit majetek a 
nenaletět různým podvodníkům.
Našim cílem je, aby se do naší organizace zapojilo co 
nejvíce zdravotně postižených, a tyto budeme vždy 
upřednostňovat jim dostupných akcí.

Znovu bychom chtěli poděkovat  ÚMČ Praha 19, panu 
starostovi Žďárskému, tajemníkovi JUDr.  Nyklesovi, pí. 
Egrtové, dalším úřednicím a všem, kteří se podílí při 
organizování našich akcí. Jsme velmi vděčni za finanční 
podporu k uskutečnění výletů a akcí.

Z našich akcí za rok 2012 STP MO ve Kbelích upořádal ve 
dnech:

•	 26.9.2012 výlet do příbramských dolů – užili jsme 
si speciální vozíky jak na povrchu, tak i v hlouby 
dolu Anna, dále jsme zdolali Svatou horu. Byli 
jsme sice unaveni, ale stálo to za ty usměvavé 
tváře. Berle – neberle – vozík – nevozík, ničeho se 
naši senioři  nezalekli.

•	 6.10.2012 se účastnili největší akce pro seniory 
na výstavišti Praha – Holešovice. Akcí nás 
provázel E.Hrubeš a těšili jsme se na pořad s 
Květou Fialovou a s Naďou Konvalinkovou.

•	 10.10.2012 jsme byli na představení v divadle 
Rokoko – FIALOVÉ KVĚTY ŠTĚSTÍ. Pozitivní 
energie, která vyzařovala z hlavní představitelky 
paní Květy Fialové nám navrátila jiskru života.

•	 25.11.2012 představení Karlínského divadla 
operety Polská krev bylo pro nás velkým 
kulturním zážitkem, neboť vytvořená atmosféra 

díky seniorům se nacházela na vysoké úrovni. 
Nestárnoucí melodie, na které nezapomínáme.

Dne 13.12.2012 proběhlo Adventní posezení v Lidovém 
domě s Hanou Křížkovou a s přátelským setkáním se všemi 
kbelskými seniory a dalšími hosty. 
Rádi se spolehneme na Vás všechny, kteří máte pro nás 
vlídné slovo, úsměv a porozumění, že nás berete i s našimi 
stařeckými náladami a neduhy. V nadcházejícím zimním 
období to budeme potřebovat. Děkujeme!

Za MO STP  Kamila Kubátová
    předsedkyně svazu

16 17

mo svaZu tělesně postižených ve kbelích
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boo, boo, boo, ve kbelích opět strašilo!

Halloween je svátek, který se slaví 31. října, většinou 
dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí 
od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat 
(Koledu nebo Vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. 
Letos jsme jej oslavili v sobotu 27.10.2012 v Centrálním 
parku Kbely velmi netradičně – na sněhu, ale i tak to bylo 
moc fajn. Nejprve si ve vyhřátých stanech děti vydlabaly za 
pomoci svých rodičů a dobrovolníků 62 dýní. Od 17 hod. 
chodili malí i velcí koledovat po Kbelích,  jen v KRC CoByDup 
jsme celkem odměnili přes 30 malých koledníků. Večer se 
pak všechna strašidla potkala opět v Centrálním parku a 

úspěšné koledování zakončila společným opékáním buřtů. 
Všem dobrovolníkům, kteří nám letos pomáhali s 
přípravou, moc děkujme. Velký dík patří také MČ Praha 19 
a hl. m. Praha za finanční podporu.
Těšíme se na Vás zase příští rok :) 

Za KRC CoByDup 
Alena Hradilová, koordinátorka KRC CoByDup o.s. 



 
 
Vážení spoluobčané Kbel, Vinoře a blízkého okolí, 
Většina z nás jistě řešila otázku kkaamm  ss  oobbjjeemmnnýýmm  ppoollyyssttyyrreennoovvýýmm  ooddppaaddeemm..  Kontejnery na 
plasty jsou plné a objemný polystyren se tam nevejde, a to hlavně ppoo  vváánnooččnníícchh  ssvvááttccíícchh..      
  
Proto je pro nás milou povinností, Vás touto cestou informovat, že jsme otevřeli ssbběěrrnnéé  mmííssttoo 
ssppeecciiaalliizzoovvaannéé  nnaa  ppoollyyssttyyrreennoovvýý  ooddppaadd a to zejména pro: 
• obalový polystyren z elektroniky, domácích spotřebičů atd. 
• zbytkový EPS polystyren ze staveb (fasádní, podlahový, spádový atd.) 
 
Recyklací polystyrenu pomáháme ekologii, odpad tak nemusí skončit na skládce, kde by se léta rozkládal.  

I vy můžete přispět ke zlepšení životního prostředí.  
SSttaaččíí  zzaavvoollaatt  nnaa  772233  551133  663388  aa  ppřřiijjeett  

na adresu provozovny: 
 

 
ŠŠttěěppáánnoovvsskkáá  333300,,  PPrraahhaa  99  ––  VViinnoořř  
Provozní doba: 
PO-PÁ 8:00 – 17:00 
SO-NE: dle telefonické dohody 

 
Rádi si od Vás polystyren převezmeme. 
 
 
PPrroočč  ttoo  dděělláámmee??    
1. Jak už jsem zmínil výše, naší činností pomáháme životnímu prostředí. 
2. Naším způsobem zpracování umožňujeme, aby se polystyren dále využíval ve stavebnictví jako 

plnohodnotná tepelná izolace. Využíváme to, co už bylo jednou vyrobené a navíc s lepšími izolačními 
vlastnostmi, rychlou a snadnou aplikací.  

3. Sypaný polystyren má další možnosti využití nejen ve stavebnictví, ale i v nábytkářském, zábavném 
průmyslu, zahrádkářství a další. 

 
Více informací na http://www.polystyrensypany.cz. Budete-li potřebovat doplňující informace, zavolejte 
nám na mobilní číslo: 723 513 638 nebo napište na  info@polystyrensypany.cz. Rádi se podělíme o naše 
praktické zkušenosti se zateplováním sypaným polystyrenem.  
 
Na vaši návštěvu se těší 
 
RRiicchhaarrdd  aa  MMiicchhaaeellaa  HHuummeeššoovvii    
PPoollyyssttyyrreenn  SSyyppaannýý  ––  TTaa  PPrraavváá  IIzzoollaaccee  
 
Provozovna:  Štěpánovská 330, Praha 9 – Vinoř 
Mob: +420 723 513 638, +420 737 226 697 
E-mail: info@polystyrensypany.cz 
http://www.polystyrensypany.cz 
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kbelští hasiči se podíleli na cvičení  
- hašení požáru, na které se sjela 
celá praha.
V úterý 23. října 2012 v dopoledních hodinách proběhlo 
v areálu letiště Praha-Kbely taktické cvičení složek 
Integrovaného Záchranného Systému (IZS). Smyslem 
cvičení byl nácvik organizace zásahu, především zajištěním 

dostatečného počtu sil a prostředků k provedení útoku 
těžkou pěnou a zajištění nepřetržité dodávky hasebních 
látek při likvidaci požáru stáčiště leteckých pohonných 
hmot.

V rámci cvičení hasiči ověřují funkčnost vnitřních 
bezpečnostních systémů, únikové cesty, použitelnost 
nástupních ploch, příjezdových cest a vydatnost 
hydrantové sítě.

„Nedílnou součástí takového cvičení je vyhodnocení. 
Písemné vyhodnocení vyhotoví jednotliví rozhodčí. Záměr 
je jasný - co nejlépe připravit letištní hasičskou jednotku 
na zdolávání požár podobného typu.

Na místo zásahu byly přes KOPIS Praha vyslány profesionální 
jednotky ze stanic Satalice, Holešovice, Strašnice, Petřiny i 
Krč. Kvůli dostatečnému zajištění sil a prostředků byly na 
místo povolány JSDH Satalice a Kbely, HZS SŽDC a přes 
KOPIS Kladno i HZSP Čepro a. s. středisko Mstětice. Cvičení 
se zúčasnilo 11 JPO. Dopravu řídila Policie České republiky.

na hašení požáru se sJela celá praha kam s obJemným polystyrenovým odpadem

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

Co děláme celý rok?

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

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

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

• Můžeš se k nám přijít podívat i s rodiči

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

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

HASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEMHASIČI DĚTEM

Bez názvu-8   1 9/20/12   3:49 PM
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Nově zrekonstruovaný 
salón ve Kbelích
Rodačka ze Kbel, která si zde otevřela 
svůj první salón již v roce 1997. Za celou 
tu dobu se postupně zdokonalovala a 
rozšiřovala své znalosti a dovednosti 
natolik, aby mohla svým zákaznicím 
či zákazníkům nabídnout co nejlepší a 
nejkvalifikovanější služby. Prioritou paní 
Bělové je kvalita poskytovaných služeb. 
Nejraději používá kvalitní francouzskou 
kosmetiku Payot se kterou má jen ty 
nejlepší zkušenosti. Její klienti jsou 
téměř všech věkových kategorií. 
Součástí služeb je péče o celé tělo za 
použití již zmíněných kvalitních přípravků 
Payot.
 Od roku 1999 je paní Bělová členkou 
Asociace vizážistů a stylistů České 
republiky. Je držitelkou celé škály certifikátů. Pravidelně 
navštěvuje další školení, kde se seznamuje s novými trendy 
a výrobky.  Aktivně spolupracuje s klinikou Asklepion 
(známá klinika a současně institut estetické medicíny). 
Paní Sylvia Bělová ochotně přispívá svými dovednostmi 
a nápady při kulturních akcích pro děti pořádaných MČ 
Praha 19.

nabídka služeb salónu sylvia:

kosmetickÉ služby
ošetření francouzskou kosmetikou zn. PAYOT , depilace, 
barvení řas a obočí, líčení – denní, večerní, svatební, 
prodlužování řas (řasa na řasu), nebo aplikace v trsech 

řas, liftingové a hydratační programy, zpevnění pleti 
kolagenem,  vizážistické služby, depilace

pÉče o ruce
manikúra – mokrá, suchá, 
modeláž nehtů (acryl, 
gel), zdobení nehtů, 
P-shine, parafínové 
zábaly, masáž rukou

peDIkÚra
základní ošetření mokrou 
metodou, koupel nohou, 
odstranění otlaků, 
mozolů, odstranění 
ztvrdlé kůže, úprava 
nehtů, masáž nohou, 
masáž chodidel, perliny, 
zábal, lakování
masáže
Ošetření pokožky těla za 
použití kosmetiky PAYOT.

kontakt:
Sylvia Bělová

Železnobrodská 764
Zdravotní středisko (1 patro)

Praha 9 – Kbely
www.salonsylvia.cz

tel: 723 585 748, 286 856 363

kbelští podnikatelÉ kbelští podnikatelÉ

sylvia bělová barbora mašterová
Barbora Mašterová pochází 
z Tábora.  Do Prahy se přistěhovala 
v roce 2004. V roce 2006 si našla 
volný nebytový prostor ve Kbelích, 
který upravila a ještě v témže roce 
otevřela cukrárnu s kavárnou. 
Zprvu zde vyráběla asi tři druhy 
výrobků a zbytek se dovážel.  
Avšak po špatných zkušenostech 
si začala všechny dorty vyrábět 
sama.

při výrobě používáte jaké surovi-
ny?
Při výrobě používáme kvalitní 
suroviny. Vše je z pravé (živočišné) 
šlehačky, která se zásadně pro-
jeví na chuti výrobku. To se také 
promítá do kvality výrobku. Más-
lové dorty nepreferujeme, ale 
když se nějaký dělá, tak je opravdu z másla. 

děláte i dorty na zakázku?
Děláme jak atypické, klasické, 
narozeninové, svatební dorty, 
svatební koláčky a dezerty.
Navíc teď na vánoce pečeme 
vánoční cukroví.

v cukrárně jsem viděl vystavené i 
chlebíčky.
Ano, ty se také vyrábí a prodávají 
u nás.  Na objednávku děláme i 
studené mísy jak salámové, tak i 
sýrové.

co u vás ještě zákazník nalezne?
Samozřejmě výběr bonboniér, 
bonbónů, balených čajů a kávy.
Jako doplňkový sortiment máme 
stáčená sudová vína z Augustiánských sklepů. 

Na závěr bych vás ráda pozvala na příjemné posezení do 
naší nekuřácké cukrárny.

café avanti
Mladoboleslavská 475

Praha 9 - Kbely  197 
00

E-mail: baraavanti@
seznam.cz

Tel.: 776 213 246
www.cafeavanti.cz

otevírací doba:
Po-Pá: 8:00 - 20:00

So-Ne: 10:00- 20:00  
O svátcích otevřeno 

jako v neděli

vizážistka a kosmetička café avanti
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Tak jako každý první pátek v měsíci, tak i v pátek 2. 11. 
2012 od 13,00 hod se v knihovně uskutečnilo vzpomínání 
spoluobčanů na letopiseckém setkání. Program byl 
zajímavý a zúčastnilo se ho 10 pamětníků. Všechny získané 
informace od pamětníků budou použity k doplnění Kroniky 
obce a také jako podklad pro novou Knihu o Kbelích.
Hovořili jsme o úřadech, lékařích a dopravě.
Dozvěděli jsme se, že první obecní úřad byl na křižovatce 
Mladoboleslavská - Krnská, ve dvoře nového ještě 
neotevřeného obchodu. Další sídlo obecního úřadu bylo 
ve dvoře asi v místě obchodu Billa. Pamětníci si vzpomněli 
na jména tehdejších pracovníků - paní Maršíková a pan 
Krátký, ten byl tajemníkem. Další sídlo bylo již v místě 
nynějšího úřadu a několikrát se přestavovalo.
Kbely měli i obecné strážníky - pan Vodvářka, Zika a Karkán. 
Služebnu měli na obecním úřadu. Rovněž byla ve Kbelích i 
četnická stanice, nacházela se v současné Rokytnické ulici.
Ve Kbelích nejdříve nebyla pošta. Chodilo se do Vinoře. 
Teprve za první republiky byla zřízena pošta v nynější 
Vrchlabské ulici,  co je dnes zlatnictví vedle Pizzerie. 
Listonoši za války i po válce byli páni Svoboda, Nenadál a 
Braun.
Dále se vzpomínalo na lékaře. Za první republiky, za války 
i po válce působil ve Kbelích MUDr. Husa. Ordinaci měl 
v ulici Hornopočernické č. uliční 4.  Kbely měli i porodní 
bábu paní Brabcovou. Po válce zde byl ještě další lékař - 
voják MUDr. Čistín. Ten měl ordinaci v domě, co je nynější 
lékárna na Mladoboleslavské ulici. Zubař Šaněk měl 
ordinaci v Rokytnické ulici. Později byla zubařská ordinace 
v domě, co je zlatnictví ve Vrchlabské ulici.
Dalším tématem bylo cestování. První červený autobus 
jezdil Kbely - Vysočany. Konečná stanice ve Kbelích byla 
nejdříve u rybníka, později na křižovatce Mladoboleslavská 
-Vrchlabská. Autobus jezdil kolem Odkolka  a tam byla 
konečná. Ve Kbelích nebyla dlouho vlaková zastávka. Vlaky 
zde pouze projížděli. Na zastávku se muselo chodit do 
Satalic.
První zastávka byla vedle závor na Vinoř směrem k 

Satalicím. Nádraží se začalo stavět kolem roku 1940.

Kbely měly i benzinové pumpy. Jedna byla na rohu 

Mladoboleslavské a Žacléřské, druhá na kraji Kbel 
na Mladoboleslavské u akcízu a třetí rovněž na 
Mladoboleslavské ulici v místech současného zavřeného 
Motorestu.
Pro cestování v dřívější době se používaly hodně kola, proto 
zde byla i úschovna kol v poli na ulici Mladoboleslavská za 
odbočením k metru. Úschovnu vlastnila rodina Boháčova.
Bylo zde i několik trafik. První v místech současné benzinové 
stanice OMV - byl tam pan Bendl, další byla u Sokolovny – 
Klintovi, za závorami směrem na Vinoř – paní Čepeláková,
u zvoničky (proti nynější Pizzerii na Vrchlabské ulici) – paní 
Turková, na Semilské ulici – paní Hofmanová, u rybníka – 
pan Novák a poslední sedmá byla u Majáku.
Kbely měly i pohřební ústav, který vlastnili Neubergerovi. 
Měli rovněž strojní truhlářství.
Zveme všechny na další setkání které proběhne v novém 
roce v pátek 4. 1. 2013 od 13.00 hod opět ve kbelské 
knihovně.

Zapsala: Ivana Engelová, kronikářka Kbel  
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7. letopiseckÉ  setkání - 2. 11. 2012 

Vážení čtenáři, dnes Vám přinášíme poslední díl vyprávění 
o historii Palladia, posvátného obrazu Panny Marie 
s děťátkem v náruči. Již jsme si pověděli o původu tohoto 
obrázku, o zázračných událostech spojených s reliéfem, o 
jeho uctívání, kdy se konaly poutě a zástupy lidí putovaly 
z Prahy přes Kbely do Staré Boleslavi prosit Pannu Marii o 
záchranu své víry a české vlasti. Palladium je dnes uloženo 
ve zvláštním oltáři v poutním chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie ve Staré Boleslavi. 

Ochrana posvátného obrazu nebyla v dobách 
minulých vždy jednoduchá. Nepřátelům nemohlo ujít, že 
naši předkové se v časech ohrožení věcí českého národa 
utíkají o pomoc k Palladiu do Staré Boleslavi, a že žijí nadějí 
v mocnou záštitu, pokud je Palladium na svém místě 
v Čechách. Při vpádu Sasů do města počátkem roku 1632 
byl kostel vyrabován a Palladia se zmocnil saský velitel 
Vavřinec z Hoffkirchu. V Praze je nechal přibít na staré 
židle naproti šibenici na Staroměstském náměstí. Pak je 
držel v zajetí v Sasku a trvalo plných 6 roků, než se podařilo 
za vysoké výkupné, jehož hlavní díl složila paní Benigna 
Kateřina z Lobkovicz, získat Palladium zpět. Obraz Panny 
Marie byl vykoupen na tu dobu za neuvěřitelných 100 tisíc 
zlatých. Je s podivem, že národ zdecimovaný válkami byl 
schopen tak vysoké výkupné zaplatit. Pro srovnání, o jakou 
hodnotu se jednalo, můžeme uvést, že menší panství 
se zámkem, lesy a polnostmi se dalo v té době pořídit 
přibližně za 5000 zlatých. 

Po vykoupení bylo Palladium slavnostně vráceno 
do Staré Boleslavi dne 12. září 1638. Slavnostního 
navrácení se zúčastnil mimo jiných významných osobností 
i sám císař Ferdinand III. Tuto událost, která lidem dala na 
chvíli zapomenout na útrapy válečné, obšírně popisuje ve 
svých Památkách staroboleslavských Jan Křtitel Votka:
„…Veliký poutní průvod vyšel v neděli 12. září 1638 od 
Lorety na Hradčanech a skrze Hrad pražský, přes Prašný 
most a dál Prahou přes Poříč a Libeň na Prosek. Zde se 
průvod zastavil a Palladiu se přišel poklonit nepřehledný 
zástup z Proseka i okolí, než pokračoval v putování směrem 
k Brandýsu. V čele šli pražští řeholníci a duchovenstvo, 
kanovníci a pražský arcibiskup kardinál Arnošt hrabě 
Harrach, za ním preláti nesli na ramenou drahokamy a 
perlami zdobený trůn s Palladiem. Poté kráčel sám císař 
Ferdinand III. se svým dvorem, za ním dlouhá řada šlechty 
a představitelů Království českého a pak nesčetný dav. 
V noci, za světel pochodní, dorazil průvod cestou přes 
Kbely do Brandýsa, kde jej spolu se staroboleslavskými 
kanovníky očekávali arcibiskup a císař, kteří od hranic Prahy 
dojeli kočáry. Na bohatě osvětleném brandýském náměstí 
bylo Palladium položeno na oltář, a staroboleslavský 
kanovník Diviš Měsíček jej uvítal českou řečí. Pak bylo 
neseno dál na ramenou kanovníků pod vysokými nebesy, 
za nimiž opět kráčel Ferdinand III. s kardinálem Harrachem 
a všemi ostatním poutníky. Když bylo Palladium v chrámu 

Nanebevzetí položeno na hlavní oltář, pronesl opět česky 
své kázání kapitulní děkan Jiří Bílek. Svědectví praví, že i 
císař, který „české řeči mocen byl“, byl hluboce dojat, 
a v jeho jménu pak vystoupil někdo z pražských učenců 
s projevem latinským, a chrámu byly obětovány císařské 
dary. Zazněly Loretánské litanie a nad ránem se císař 
odebral na brandýský zámek – ale pouť trvala ještě dalších 

8 dní a k té příležitosti byla i pamětní mince ražena…“.
O rok později muselo Palladium Starou Boleslav 

znovu opustit, aby bylo skryto před Švédy, a zůstalo nejprve 
krátce v Praze a poté ve Vídni v opatrování císařského 
páru - Ferdinanda III. a císařovny Marie Anny. Ferdinand 
III. nechával před Palladiem sloužit pravidelně bohoslužby 
s prosbami za ochranu svých zemí zmítaných válkou. Pod 
záštitou staroboleslavského Palladia se císařovně Marii 
Anně dne 9. června 1640 narodil syn Leopold, pozdější 
císař Leopold I., obránce Evropy před osmanskou říší a 
rovněž častý host ve Staré Boleslavi a na zámku v Brandýse 
nad Labem. Až po sedmi letech, roku 1646, bylo Palladium 
převezeno z Vídně do katedrály sv. Víta a 19. srpna se, opět 
s velkou slávou, vrátilo do Staré Boleslavi. Bylo ozdobeno 
zlatými korunkami, drahokamy a perlami, a císařovna 
Marie Anna pro ně nechala zhotovit jak trůnek z ebenu, 
zlata, perel a velkých smaragdů, tak i bohatě zdobenou 
schránku, oltářík, do něhož bylo ukládáno. Všechen ten 
materiál byl přivezen až ze vzdálené Indie. Anna byla totiž 
dcerou krále Filipa III. – španělského a právě Španělsko 
mělo v Indii své kolonie, ze kterých bylo vše dovezeno. 

Po bitvě u Augsburku počátkem roku 1648, 
v obavě ze švédské armády generála Wrangela, je znovu 
přenesli na Pražský hrad, který však vydrancovalo vojsko 
Koenigsmarkovo – a tak spolu s obrovským uměleckým 
bohatstvím rudolfínských sbírek padlo Švédům do 
rukou také Palladium, uložené v katedrále. Nový velitel 
švédských vojsk, příští král Karel Gustav, však dal na 
dobrou radu a protože jednání o konečném míru bylo 
na dosah, poslal mariánský obraz darem císaři do Vídně, 
odkud se, se stejnými poctami jako roku 1638, zase vezl do 

Čech. S potěšením můžeme říci, že od této doby Palladium 
neopustilo českou zemi. 

V letech 1674-80 byla z Prahy do Staré Boleslavi 
vystavěna Svatá cesta, takzvaná Via Sancta, lemovaná 
čtyřiačtyřiceti kapličkami vzdálenými od sebe přibližně 500 
m, tj. na délku Karlova mostu, ozdobenými mariánskými 
a svatováclavskými motivy. Na území Kbel bylo postaveno 
osm kapliček, z nichž se do dnešní doby dochovaly pouze 
dvě.

Místem úkrytu Palladia však nebývala vždy jen 
Praha nebo Vídeň; v roce 1778 v obavě před Prušáky je 
odvezli na faru do Berouna a také jeden ze starobylých 
domů při západní bráně zámku v Brandýse nad Labem je 
krátce ukrýval ve svém sklepení – na památku zdobí reliéf 
Palladia jeho fasádu podnes. 

S vyobrazením Palladia se můžeme setkat i v Praze 
na fasádách domů, např. Dům u Zlaté studny stojící na 
Královské cestě na křižovatce mezi ulicemi Karlovou a 
Seminářskou je zdoben zlaceným reliéfem Panny Marie 
s Ježíškem, nad kterým drží korunu dva andělé. Po levé 
straně je zobrazený sv. Václav, po pravé sv. Jan Nepomucký. 
Na spodním okraji reliéfu leží dva čeští lvi s korunami. 
Výzdoba je inspirována tématem protimorové ochrany a 
může být považována za poděkování majitelů za přežití 
moru v roce 1680. Všichni svatí, kteří jsou na domě 
zobrazeni, jsou totiž spojováni buď s ochranou proti moru, 
nebo se zázračným uzdravováním.

Ing. Ivana Zámyslická
odbor tajemníka

palladium v ohrožení

Dům u Zlaté studny
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krc  cobydup nádherný advent milá čtenářko 
a milý čtenáři, 
v závěru roku máme často ve zvyku bilancovat, co se nám 
povedlo či nepovedlo, co jsme v daném roce stihli, čemu 
jsme se věnovali a na co můžeme vzpomínat. V tuto chvíli 
bych i já mohla vyhodnocovat, jak se nám, Kulturnímu a 
rodinnému centru CoByDup, vedlo při realizaci projektu 
„Co dělat, když...?“ zaměřeného na rodičovství a 
podporovaného MPSV ČR a MěÚ Praha 19. Dovolte mi 
však místo strohého vyjmenování přehledu aktivit podělit 
se s Vámi o jeden svůj zážitek, který se mi díky projektu 
stal. 
Máme dvě dcerky: čtyřletou a dvouletou, které 
každodenně zvládají „procvičovat“ svými báječně 
natrénovanými „představeními“ maminčinu a tatínkovu 
pevnou vůli, trpělivost, důslednost a podobně potřebné 
zásady každého rodiče. 
V rámci projektu se konal seminář na téma „Křik, pláč a 
vztekání“. Říkám si: „Mám volno, v klidu se nasnídáme, 
odvedu starší dcerku do školky, mladší vezmu sebou pohrát 
si do CoByDupu a sama si poslechnu doporučení, jak to 
dělat ještě líp.“ Starší, čtyřletá, ráno vstává s urputným 
půlhodinovým brekem, že se neumí ustrojit a že ji musí 
ustrojit maminka. Ve mě to kypí a odněkud odspoda 
přichází vlna horka. Na celý dům se rozezvučí moje hlasivky 
a napadají mě myšlenky, jestli bylo mateřství tak dobrý 
nápad. Pak následuje lítost, že jsem to měla vymyšleno 
jinak. 
Na seminář dorazím celá „vyšťavená“, předám mladší dceru 
vedle do místnosti a s úlevou se usadím. Lektorka si vezme 
slovo a nabízí nám záplavu praktických příběhů ze života 
rodin s dětmi na téma křik, pláč, vztekání. Spousta z nich 
mi připadá povědomá:) Je osvobozující, když s ostatními 
maminkami sdílíme svoje zážitky - každá nějaké máme. Když 
lektorka popisuje příhodu maminky přicházející z nákupu 
s miminkem a předškolákem, který se v předsíni sesune k 
zemi s tím, že on se svlékat nebude, mám v očích slzy a na 
tváři úsměv. Napjatě očekávám, jaké rozuzlení přijde: že 
prý mám vydržet u dítěte stát nejlépe se sluchátky se svou 
oblíbenou hudbou a jen čekat, až se dílo povede. Pche, 
tohle že bude fungovat? Když se však opakuje včerejší ráno 
zase znovu a znovu, nasazuji kamennou tvář a sluchátka. 
Dcera na mě vyzkoušela celou škálu „roztomilých“ holčičích 
zbraní, já však vytrvám celou půlhodinu! JE PŘEVLEČENÁ!!! 
Píšu lektorce svůj neuvěřitelný zážitek a dostávám podporu 
a nabídku, že když budu chtít a potřebovat, můžu přijít do 
individuální bezplatné poradny. Druhý den trpím pouze 
25 minut a třetí už jen pět. Pak už jen dcerka vyjednává, 
jestli s ní budu při převlékání v pokojíčku, a převléká se 
sama i bez „povzbuzování“. Po měsíci už máme takový 
rituál: do pokojíčku chodím se sluchátky, diářem nebo 
knížkou, dceru vzbudím, ona vstane, začne se oblékat, já 
si vyřeším svoje a obě spokojeně odcházíme ke snídani. A 
věřte nevěřte, dneska ráno si dokonce zpívala: „přiletěla 

moucha, sedla si na trám...“. Jsem úžasná 
matka, hurá.
A další den vstáváme, se starší dcerou to 
běží jako po drátku - hurá, jsem úžasná 
matka -  a... mladší dvouletá dcera vzápětí 
se slovy „sama“ mrskne na podlahu 
tepláky, které jsem ji ustrojila a ona si je 
zase bravurně svlékla. Jsem mizerná matka? Ba ne, už se 
těším na další seminář:)
POTKÁME SE TAM SPOLU? - V LEDNU 2013 POKRAČUJEME!!! 
V září 2012 jsme podali žádost o pokračování a rozšíření 
projektu “Co dělat, když...?”
Na zajímavá témata o rodičovství se můžou těšit nejen 
rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, ale také 
těhotné ženy se svými partnery, rodiny národnostních 
menšin a rodiče, kteří řeší sladění rodiny a práce. Nově 
budou zařazeny nejen díky důchodové reformě velice 
aktuální workshopy na řízení osobních a rodinných financí. 
A těšit se můžeme i na hraní si s penězi. 
Podrobné a aktuální informace najdete na www.krc-
cobydup.cz. 

Vedoucí a koordinátorka projektu „Co dělat, když...?“ 
Ing. Irena Šlajerová, Ph.D.

Tým Kulturního a rodinného centra CoByDup pro Vás připravil pro druhé pololetí spoustu zajímavých 
kroužků, kurzů a dalších aktivit jak pro dětí, tak pro dospěláky. Zápisy budou probíhat v období od 7.1. 
do 31.1.2013. Přednostní zápisy pro stávající návštěvníky kurzů budou v termínu 7.1. – 13.1.2013, po té budou zápisy 
otevřeny pro všechny zájemce.
V případě zájmu prosím pošlete e-mail na centrum@krc-cobydup.cz do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo 
kurzu, jméno a příjmení dítěte / rezervované osoby. 

Přípravka do školky Ježkův klubík:

Út 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez doprovodu rodičů)
Čt 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez doprovodu rodičů)

Rodiče s dětmi:

Po  8:30–9:15 Hudebka-YAMAHA KKK (2,5.– 4 roky)
Po  9:30–10:15 Hudebka-YAMAHA KKK (18 měs. – 2,5 roky)
Po 10:30–11:15 Hudebka-YAMAHA ROB (4 – 18 měsíců)
Út 14:00-15:00 Mimi klub ( 4 měsíce – začátek lezení )
St   9:30–11:30 Cvičení batolat + BATOLE klub (začátek lezení - 1,5 roku)
Čt 10:00–10:45 Cvičení děti I.( 1,5 – 2,5 roku a rodiče ), ZŠ Kbely
Čt 10:55–11:40 Cvičení děti II.( 1,5 – 4 roky a rodiče ) , ZŠ Kbely
Čt 16:30–18:00 Výtvarka s maminkou ( 2  - 4 roky )
Čt 15:45–16:30 Hudebka-YAMAHA KKK ( 18 měs.– 4 roky)

Děti (bez doprovodu rodičů):

Po 16:30–17:30 
1x za 14 dní

KOUZELNÁ KERAMIKA (3 - 6 let)

Po 16:30–17:30 
1x za 14 dní

Výtvarka pro předškolní děti (4 - 6 let)

Út 16:00–17:00 Angličtina pro předškolní děti (4 - 6 let)
Út 17: 15-18:00 Jóga pro děti  (4 - 6 let)
St 16:30–17:30 Dramaticko-hudební kroužek (3 – 6 let)

Dospělí (bez dětí):

Po 19:30-21:00 HATAJÓGA s relaxací s Vidyou Ametovou
Út 18:15–19:15 Gravid jóga  s Radhou Třešňákovou 
Út 19: 30–21:00 Jóga pro ženy s Radhou Třešňákovou 
St 19:30-21:00 HATAJÓGA s relaxací s Vidyou Ametovou

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

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a těšíme se na Vás v nové roce 2013!

Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

kroužky a kurzy otevírané v krc cobydup 
na 2. pololetí - od února 2013

http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
mailto:centrum@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz/
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kdo jsme?
Výraz poljana se ve většině slovanských jazyků používá 
pro označení hory, horské louky. Poljana Kbely je rodinný 
skautský oddíl. Většina z nás začínala chodit do skautského 
oddílu ve Kbelích na začátku devadesátých let. Byl to oddíl, 
který po sametové revoluci obnovil tehdejší kbelský učitel 
Vladimír Rubeš. Jak roky šly, stali se z nás roveři, potom 
vedoucí dětských skautských oddílů, no a nakonec – jak 
už to bývá – jsme založili rodiny a sami se stali rodiči. A 
jelikož nám děti pomalu rostou, těm nejstarším je už pět 
let, snažíme se skautovat i s nimi. 

Rodinný skautský oddíl Poljana je součástí Junáka – svaz 
skautů a skautek ČR a jeho prostřednictvím i mezinárodních 
skautských organizací. To samo o sobě je pro nás velkým 
závazkem. 
co děláme? průvodce rokem 2012

V zimě jsme se rozvíjeli především po kulturní 
stránce: pro děti jsme uspořádali karneval a také jsme jim 
zahráli divadelní představení. Divadelní hra O veliké řepě 
sklidila u dětí veliký úspěch a musela 
se okamžitě opakovat ještě jednou. 
velikonoce oslavili chlapečkové s tatínky 
tradiční velikonoční hodovačkou, zatímco 
maminky doma připravovaly koledu.  

Opravdový zálesácký život začal 
v červnu – uspořádali jsme tzv. první 
kbelský širák – průpravu na výjezdy do 
přírody. Co na tom, že prozatím se spalo 
jen na zahradě a většina účastníků si 
místo širáku ustlala ve stanech. V létě 
si některé rodiny vyzkoušely táboření 
pod týpí a těšíme se, že příští rok se 
odvážlivců najde víc. babí léto jsme 
oslavili výletem do panenské krajiny ve 
Vrchbělské rokli nedaleko hradu Bezděz. 
Sbírali jsme houby, hráli si v obrovském 
přírodním pískovišti a na ohýnku si opekli 
buřtíky. 

V říjnu si přišli na své tatínkové: víkend strávený 
s dětmi na skautské základně v Lužických horách byl 
inspirovaný legendárním filmem s tebou mě baví svět. 
Co přesně se na akci dělo se maminky raději neptaly, ale 
děti i tatínkové se vrátili spokojení. V listopadu jsme i my 
podlehli dýňovému šílenství a vydlabali si vlastní dýňové 
příšerky. Do tykví vyřezávali tedy především rodiče, 
ale pod odborným vedením svých dětí. Také se pečlivě 
připravujeme na Vánoce a už teď se těšíme, až v prosinci 
uděláme v lese nadílku pro zvířátka, na kterou jste rovněž 
srdečně zváni. 

Kromě toho každý pátek s dětmi cvičíme a od 
začátku školního roku jsme zavedli pravidelnou pondělní 
dílničku, kde děti tvoří, kreslí a zpívají. Také navazujeme 
spolupráci s kbelským mateřským centrem CoByDup.

Klasický dětský oddíl Junáka ve Kbelích momentálně není, 
ale děti se zájmem o skauting nepřijdou zkrátka – rády 
je uvidí na svých schůzkách ostatní oddíly skautského 
střediska Athabaska, pod které kbelské oddíly odjakživa 
patří. Schůzky se konají v Čakovicích a Letňanech a rodiče 
s dětmi se mohou samozřejmě přijít na schůzku nejdřív 
podívat. Více se dozvíte na internetových stránkách www.
athabaska.org. 
No a až většina našich dětí doroste do školního věku, rádi 
bychom obnovili skautský dětský oddíl i ve Kbelích.

novodobá historie skautingu ve kbelích
V roce 1990 obnovil skautské oddíly ve Kbelích učitel místní 
základní školy Vladimír Rubeš – Kim. Oddíly navázaly na 
činnost oddílu Albatros, který Kim ve Kbelích vedl na konci 
šedesátých let, než byl Junák komunistickým režimem po 
krátkém fungování zakázán. První tábor se konal v roce 
1991 na Slovensku. 

V roce 1998 roce dostal oddíl novou krev do vedení, 
rozrostl se a rozdělil se na chlapecký oddíl Apewakan a dívčí 
oddíl Arnika. Několik let probíhala činnost oddílů částečně 
odděleně. Odrostlejší jedinci krom vedení mladších 
kamarádů v oddílech založili i roverský kmen Poljana a 
podnikli několik zahraničních expedic. V době největšího 
rozkvětu měly kbelské skautské oddíly dohromady okolo 
stovky členů.
V roce 2004 byli kluci a holky opět sloučeni a vznikl oddíl 
Tate Washte, který každý rok tábořil v obci Bělý pod 
Broumovskými stěnami. V roce 2011 ale bohužel pro 
nedostatek vedoucích ukončil svoji činnost.

Ve stejném roce se ovšem začali probouzet k činnosti 
bývalí roveři z  kmene Poljana, mezitím již zasloužilí otcové 
a matky, a založili rodinný skautský oddíl Poljana.  

připravila: Veni - Lucie Pytlová (dříve Aschenbrennerová), 
skautka, maminka, někdejší vedoucí 

oddílu Arnika
lucie.asch@gmail.com 

užitečné odkazy:
Rodinný oddíl Poljana Kbely - kbely.athabaska.org
Skautské středisko Athabaska Praha  - www.athabaska.org
Junák – svaz skautů a skautek ČR – www.skaut.cz 

Rok se s rokem sešel a opět pomalu, ale jistě přichází 
doba vánoční.  Jistě jste již všichni zaznamenali na 
pultech obchodů věci potřebné i nepotřebné milé 
drobnůstky, kterými obdarujete své drahé a známé.

Je již tradicí, že čas vánoční a povánoční je věnován 
charitě. 
V tomto čase víc, nežli jindy, myslíme na své blízké, 
které jsme dlouho neviděli a naše mysl je otevřena 
milosrdenství pro ostatní, méně šťastné.
Rádi bychom Vám letos připomněli a požádali Vás 
o příspěvek do Tříkrálové sbírky, která proběhne ve 
vašem městě či obci od 4. ledna do 9. ledna 2013.
Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených 
kostýmech a s korunkou K+M+B na hlavě. Za Váš 
příspěvek Vám dají na památku tříkrálový cukřík nebo 
jinou upomínku na vaši štědrost a ochotu. Sbírkové 
pokladničky budou zapečetěny zástupcem Městského 
úřadu Neratovice. Rozpečetění a otevření pokladniček 
opět provede zástupce Městského úřadu Neratovice. 
Vedoucí skupinek se bude povinen, během konání 
Tříkrálové sbírky, prokázat na požádání Průkazem 
vedoucího skupinky, Plnou mocí a Občanským 
průkazem. 
Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty 

Charity České 
republiky. 
Jako každý rok budete 
informováni o výtěžku 
Tříkrálové sbírky a 
o úspěšnosti sbírky 
právě ve Vaší oblasti.
Přejeme Vám všem 
Krásné prožití svátků 
vánočních, klid a pohodu, vše nejlepší hlavně hodně 
zdraví a pevné nervy do roku 2013.

Zaměstnanci Farní charity Neratovice

vážení klienti a přátelÉ Farní charity neratovice 

rodinný skautský oddíl polJana kbely 

http://www.athabaska.org
http://www.athabaska.org
http://www.athabaska.org
http://www.skaut.cz
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Praha 19 Kbely
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Jsme	spolehlivá	pečovatelská	služba,	
která	se	rozšiřuje	do	vašeho	okolí.	

PÉČE	O	SENIORY	
Chcete	být	mezi	našimi	spokojenými	

klienty?	
Nemáte,	kdo	by	vám	pomohl,	nebo	
nejste	spokojeni	se	stávajícími	

službami?	
Pomůžeme	Vám	vyřídit	příspěvek	
na	péči,	z	kterého	pak	budete	moci	

hradit	naše	kvalitní	služby:	
Tel.:	315	623	425	
Mobil:	608	505	045	

3130

Dne 8.září letošního roku jsme si na hřišti  Sokolovny Kbely 
připomněli  100. výročí založení Sokola Kbely a 85. výročí 
otevření Sokolovny  ve Kbelích.
Kbelská  Tělocvičná jednota Sokol Kbely byla založená 
Valnou hromadou 18.srpna 1912 v hostinci u Suldovských 
za účasti 21 členů.
Podklad k ustavující valné hromadě tvořily tři přípravné 
schůze.
do vedení byli zvoleni: 
starosta Sokola - Antonín Svoboda
 jednatel            - František Suchý
náčelník            - Jan Zeithamer
První cvičební místnost byla v sále u Suldovských, další pak 
u Morrnsteinů a později v sále hostince u Krausů.
Kbelská tělocvičná  jednota byla zařazena do Sokolské župy 
Barákovy.
O sokolské hnutí a činnost bylo mezi kbelskými občany 
velký zájem. Po založení ženského odboru se muselo začít 
uvažovat o stavbě sokolovny.
Základní kámen ke stavbě tělocvičny byl položen 17.dubna 
1927 za účasti jiných spolků a korporací. Byla postavena 
neuvěřitelně brzy. Slavnostní otevření se konalo již 
4.9.1927.
Slávy bylo přítomno mnoho spolků a organizací i 
jednotlivců, kteří jsou zapsáni v Pamětní knize sokolské 
jednoty.
V sokolovně se nejen cvičilo, ale i hrálo divadlo, pořádaly 
se přednášky a sokolové měli i vlastní spolkovou knihovnu. 
V druhé polovině třicátých let zde začalo fungovat i veřejné 
kino. To zde zůstalo i během 2. světové války i po jejím 
ukončení.
Nacvičovalo se na sokolské akademie a slety. Začaly se 
tvořit oddíly atletiky, odbíjené a basketbalu.
Za války byla činnost Sokola zakázána a právě v této době 
byla ke kbelské sokolovně přistavěna další část budovy a 
tím se značně zvětšila její kapacita. Po skončení války se 
opět zahájilo cvičení a příprava na Sokolský slet.

Pokračování v dalším vydání Kbeláku.
Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

 Z historie  sokola  kbely
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kbelská knihovna
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neJZaJímavěJší knižní přírůstky

S velkým zájmem se setkal nový literární program konaný 12. prosince v kbelské knihovně. Jako prvního hosta jsme 
zde v rámci pořadu: „ Čajování o 
šesté...“ přivítali všem známou a 
oblíbenou herečku a moderátorku 
Ester Janečkovou. Velice příjemné 
vyprávění se neslo v adventním 
duchu. Společně jsme se přenesli  
do atmosféry předvánočních 
příprav, tradic a dodržování 
lidových zvyků . Neopomněli jsme 
ani téma týkající se knih, kdy 
nám paní Janečková prozradila 
tituly svého srdce.  Atmosféra celého večera byla skutečně příjemná a 
harmonická. V tomto pořadu hodláme pokračovat i v budoucnu, chystáme 
pro vás další zajímavé osobnosti literárního a kulturního světa. O dalších 
podrobnostech vás budeme včas informovat na stránkách Kbeláku.

Ve čtvrtek 1. 11. 2012 navštívily kbelskou knihovnu děti z přírodovědného 
kroužku při ZŠ Albrechtická.  Společně s pí. uč. Sajfrtovou se přišly podívat 
na makrofotografie autorky Pavly Vrbové, jejíž výstava byla v prostorách 
knihovny prezentována.  Ohlasy dětí jistě svědčí o tom, že se jim fotografie 
z „motýlí říše“ líbily. 

 

říjen - prosinec 2012

pro dospělé:
Bauer Jan – Ženy z rodu Přemyslovců
Holá Edith – Cesta k mým matkám
Hilliges I.M. – Skryté srdce Afriky
Whitton Hana – Žárlivá císařovna. Alžběta Pomořanská a Karel IV.
Formanová Martina – Snědla dětem sladkosti
Říha Jan – Rallye Dakar v Jižní Americe. Peklo pod nebeskými branami 
Keleová-Vasilková Táňa – Nikdy
Mayesová Frances – Toskánsko na každý den
Harrisová Lee – Vražda o narozeninách. Případ bývalé jeptišky
Millerová Katarína – Neodcházej
Rendelová Ruth – Démon v krabičce
Läckberg Camilla – Mořská panna
Plch Milan – Kam za vlaky a vláčky
Okamura Tomio – Umění žít

pro děti:
Meyerová Stephenie – Krátký druhý život 
Bree Tannerové
Pichonová Liz – Úžasný deník-Tom Gates. 
Všechno je fakt šílený!
Wiese Petra – Detektivové v sedlech. Hon 
na vyděrače
Svěrák Zdeněk – Radovanovy radovánky. 
Jak vyzrát na motýly a další příhody
Čtvrtek Václav – Jak čert hledal díru do pekla
Ludwig Anna – Prima pusa
Nesbo Jo – Doktor Proktor a vana času
Brezina Thomas – V lese vlkodlaků
Doyle A.C. – Ztracený svět
Fleková Radka – Kreativní tvoření pro náctileté
Teisingerovi Z. a P. – Človíček a človíčka
Braunová Petra – O chlapci, který spadl z nebe

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.  

v průběhu vánočních prázdnin bude knihovna uzavřena 
od 22. 12. 2012 do 6. 1. 2013

•  kbelská knihovna pro své čtenáře nově připravila komorně laděné 
literární pásmo pod názvem: - „čajování o šesté…“, 

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.

garnýže, čalounění dveří, shrnovací dveře,
malování, lakování, kompletní  renovace oken, 
silikonové těsnění, interiérové práce
petříček 606350270, 286884339

žaluZie, rolety, sítě, markýZy,

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

kácení a řeZ riZikových stromů

- čištění komínů
- reviZe komínů
- opravy
kontakt: martin němec 775 132 921

kominictví němec

PRODEJ BYT 3+1 – Obytný park Kbely 

 

Nabízím k prodeji byt 3+kk o velikosti 82 m2 v moderní zástavbě Prahy 9 
Kbely. K bytu náleží prostorný balkon o výměře 8 m2, komora na patře o 
výměře 5 m2 a garážové stání v přízemí domu. Byt je ve druhém patře, 
kdy dům má celkem jen 3 patra. Byt je vybaven kuchyňskou linkou na 
míru a v předsíni se nacházejí velké úložné prostory ve vestavných 
skříních. Toto vybavení je součástí prodeje. Okolní zástavba je stejného 
nízkopodlažního typu. Obytný soubor je již plně dokončen a nabízí velmi 
klidné bydlení vhodné pro rodiny s dětmi. Obytný park - Kbely centrum 
se nachází v již obydlené lokalitě Kbely. V docházkové vzdálenosti se 
nachází školka, základní škola, pošta, lékárna, ordinace praktického 
lékaře, veterinář. Úřad městské části Praha 9 je vzdálen jen 400m. O 
ochranu obyvatel se přímo v místě postará nová policejní stanice a 
hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů. Metro Letňany busem 7 min, 
autem 4 min. Doporučuji jako klidné bydlení s výbornou dostupností do 
centra Prahy. 

CENA K JEDNÁNÍ 4 499 000,- Kč                                            
Miroslav Němec                                                                                
Mob: + 420 602 859 822                                                           
www.realhelp-cz.com 

PRODEJNA NÁØADÍ KBELY
vrtaèky    kladiva    odvlhèovaèe    topidla

+420 724 148 107    www.profi-technika.cz

Mladoboleslavská 234/19, Praha 9     PO-PÁ 8:00 - 17:00

•

• • •
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křížovka o ceny 
správné znění tajenky z čísla 41: 
opravy, prodeJ a montáž pneu
vylosovaní výherci: Jitka sajcová, pavel marsch 
a václav ecler obdrží poukaz 
na přezutí svého auta zdarma.
JKP pneuservis Nymburská, 197 00 Praha-Kbely



každý první pátek v měsíci
od 13,00 hod v knihovně 
mč praha 19

Letopisecká setkání 
v knihovně 

aneb kbeLské  vzpomínání
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