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zPrávy z rady Mč Praha 19

na základě opakovaných jednání s organizací ropid o 
našich připomínkách k Mhd, budou od března provedeny 
zásadní změny u linky 185 a 302. rozšíří se spojení na 
Palmovku a na vinoř přes ctěnice. více uvádíme na 
jiném místě. Přesné info bude včas i na našich webových 
stránkách a ve vývěskách. velkou diskusi vyvolala trasa 
midilinky, která by v návaznosti na vlakové spoje s3 měla 
do budoucna svážet do stanice  cestující tak, abychom 
měli co nejrychlejší spojení s centem. dalším požadavkem, 
kterým se ropid zabývá dobudoucna, je prodloužení linky 
201 dál do kbel (např. billa či hůlkova) pro obsloužení větší 
části našich obyvatel.
budova zdravotního střediska byla opatřena zabezpečovací 
technikou a napojena na pult centrální ochrany.
rada schválila plán zasedání zastupitelstva Mč na rok 
2013 takto : 11. zzMč středa 20. 3., 12. zzMč středa 19. 6., 
13. zzMč středa 25. 9., 14. zzMč středa 18. 12. vždy od 17 
hodin v sále lidového domu s tím, že starosta dle zákona o 
hl. m. Praze svolává dle uvážení, jak v plánovaném termínu 
nebo dle potřeby jednání mimořádné.
Pan starosta informoval radu i dotčené občany “kbeliček”, 
že projekt další komunikace souběžně s ulicí košařovou 
či hůkovou, která měla posílit dopravu k možné budoucí 
zástavbě je definitivně zastaven včetně předpokládaného 
objemu zástavby.
v katusické č.p. 661 byla provedena oprava opěrné zdi u 
bytového domu.
rada schválila nového nájemce restaurace lidový dům, 
který vzešel z výběrového řízení. Je jím pan Jan toman, 
který má provozovny v dubči i v sousedních letňanech. 
tento nájemce bude pro městskou část též obstaravatelsky 
zajišťovat služby na kulturních a společenských akcích. 
restauraci převzal 1. 2. a pro Mč již 2. 2. zajišťoval  servisem 
dětský karneval a o týden později reprezentační ples, který 
Mč pořádala. 
na základě úpravy dPh a zvýšení cen od Pražské teplárenské 
byla stanovena cena tepla pro rok 2013 ve výši 634,- kč za 
GJ, což je zvýšení o 4%.
rada souhlasila se zahájením jednání směřující k vytvoření 
další autobusové zastávky za ulicí ledečskou směrem k 

letňskému parku, která by byla využívána nejen pro novou 
zástavbu, ale také pro návštěvníky parku. rada uvažuje i o 
vytvoření malého zázemí v podobě několika parkovacích 
míst a laviček k využití parku z kbelské strany. v této věci 
však musíme jednat s hl. m. Prahou, jelikož je majitelem 
pozemků. v této souvislosti bylo též navrženo posunutí 
zastávky od obratiště u leteckých opraven (směr do kbel) 
do toužimské směrem k základní škole, a to z majetkových 
důvodů, absence veřejného osvětlení a špatných podmínek 
pro najíždění autobusů k nástupnímu ostrůvku.
na základě dlouhodobého záměru vybudování garáží či 
parkoviště v tzv. novákově zahradě při ulici Jilemnické, 
rada rozhodla o zpracování geometrického oddělení 
pozemků a s ohledem na potřebu vytvoření dostatečných 
finančních zdrojů na vybudování parkovacích míst na 
tomto místě, odsouhlasila záměr prodat část svahovitého 
pozemku v jeho severním cípu. na tento prodej byla 
vyhlášena soutěž. info na el. vývěsce úřadu.
rada provedla výběr na celoroční zajištění 2 mobilních 
toalet v centrálním parku včetně odpovídajícího servisu 
za 71 tis. toalety jsou určeny pro běžný provoz parku, na 
akce jsou vždy řešeny samostatně a v případě potíží nebo 
špatných zkušeností budeme reagovat.
Městská část pro tento rok opětovně požádala v grantovém 
řízení označeném J5 hl. m. Prahu o dotaci pro provozovatele 
sociálních služeb v lokalitě správního obvodu Prahy 19.
rada projednala z důvodu odchodu do důchodu vyhlášení 
konkurzu v nejbližší době na místo ředitele základní školy 
kbely. Předpoklad ukončení výběru je duben až květen a 
nástup nového ředitele červenec či srpen. rada na svém 
zasedání poděkovala současné paní ředitelce Mgr. Janě 
kocmanové a ocenila její dlouholetou práci pro kbelskou 
školu jak v oblasti manažerské, tak i pedagogické. zároveň 
nebyla opomenuta i veřejná činnost, které se jako 
zastupitelka a radní také věnovala.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Posílení Mhd od března 2013

ve kbelích stále stoupá počet obyvatel a městská část 
proto usiluje o odpovídající navyšování počtu spojů Mhd. 
časy, kdy do kbel mimo špičku jezdil jediný autobus po 40 

minutách, už jsou díky snahám vedení radnice pryč.
od neděle 3. března dojde k dalšímu zlepšení spojení, 

tentokrát v oblasti Pod nouzovem. Městská část 
dlouhodobě požaduje posílení pro tuto část kbel. v 
prosinci 2011 bylo do této oblasti zavedeno zhruba o 
čtvrtinu spojů navíc a nyní dojde k dalšímu posílení.
obec Přezletice nemá dostatek prostředků na placení linky 
302, což bylo impulsem k dalšímu jednání s roPidem. ten 
prodlouží linku 185 přes ctěnice k vinořskému hřbitovu. 
v ranní špičce do centra tedy bude souhrnný interval 
zkrácen na 12 minut, v odpolední špičce na 15 minut, v 
sobotu a v neděli dokonce z 60 na 30 minut. ve zbývající 
části kbel bude zachován stávající interval. většina spojů 
linky 185 bude nízkopodlažních.
     roPid rovněž ustoupil požadavku městské části na 
posílení spojení na Palmovku. ve všední den zhruba mezi 
5. a 20. hodinou budou jezdit na Palmovku všechny spoje 
linky 302, ráno a odpoledne je doplní spoje linky 185 do 
intervalu 6 minut ráno a 7,5 minuty odpoledne.

Vladimír Bílek,
vedoucí oddělení dopravy,

OŽPD ÚMČ Praha 19

demografická studie
    Již v minulých číslech kbeláku jsme vás informovali o 
zpracování demografické studie, která nám v mnohém 
napověděla o vývoji obyvatelstva naší lokality. některé 
údaje, zejména ty o možném počtu dětí, nás ujistily, 
že zadání studie bylo velmi potřebné. studie vychází 
ze čtyř variant, resp. počítá se situací, kdy se ve kbelích 
již nic dalšího stavět nebude, dále se střední či mírnou 
variantou jednotlivé bytové či rodinné zástavby a vysokou 
variantou se zapojením maximálně možné zástavby 
území. vývoj se v této věci mění, např. investoři opouštějí 
další hromadnou zástavbu velkých bytový domů, navíc ji 
rozkládají do víceletých cyklů. v našem případě, kdy hraje 
roli i otázka současné kapacity čistírny odpadních vod, 
se musíme soustředit zejména na vývoj mírné varianty. 
byla domluvena stálá spolupráce se zpracovatelem 
demografické studie tak, abychom měli k dispozici včas 
potřebná čísla. zároveň plánujeme, že bychom na jaře 
uskutečnili veřejnou prezentaci zpracované studie, aby 
se s ní mohli seznámit rovněž kbelští občané. tuto akci 
budeme včas avizovat.
co napověděla čísla
     Jak je z úvodu patrné, studie položila největší otázku u 
hodnot možného vývoje počtu školních dětí v budoucích 
pěti až deseti letech u nás. tato otázka, resp. odpověď na 
ni, je velmi stěžejní, neboť řešení nejsou možná za pár dní, 
a zejména financování je největším kamenem úrazu.
Mateřské školy
     Projevy nárůstu počtu dětí jsou patrné již několik let, 
a to zejména v generaci předškoláků, což se projevuje 
v tlaku na místa v mateřských školách. toto téma bylo 
diskutováno již několikrát a reakce vedení radnice byla 
jasná – zjednodušení pravidel pro přijímání dětí a zvýšení 
kapacit obou budov mateřských škol. Jen pro upřesnění 
uvádím jednoduché shrnutí kritéria pro přijetí do MŠ: dítě 
předškolního věku resp. staršího 3 let s trvalým pobytem ve 
kbelích, v pořadí je pak rozhodující věk dítěte. Po zápisech, 
které se uskuteční počátkem března, vyhodnotíme, zda 
bude muset dojít k opětovnému navýšení kapacity o 
další třídu v budově MŠ albrechtická zabráním prostoru 
tělocvičny. toto řešení máme již připraveno a bude 
souviset i s úpravou vybavení kuchyně. 
základní škola
     Přetlak kapacit v mateřských školách logicky následně 
vyúsťuje v kvantu počtu dětí ve škole základní. i zde jsme 
nuceni trvat na pravidle spádovosti, tzn. přijímat děti s 
trvalým bydlištěm ve kbelích. Přesto již v příštím roce 
bude zahajovat školní docházku 100 prvňáčků ve čtyřech 
třídách. Je připraveno řešení v podobě zrušení kantorské 
sborovny a počítačové učebny. dalším řešením je přesun 
školní knihovny do plánované multifunkční budovy s 
knihovnou a uvolnění další třídy v zŠ. Projekt multifunkční 

budovy byl upraven tak, aby bylo vyhověno v maximální 
míře školským potřebám a vytvořeny další učebny včetně 
mimoškolních aktivit. variantou je též využití prostoru 
družiny ve smyslu - dopoledne výuka, po obědě družina. 
tato řešení byla projednána s koaličním partnerem a paní 
ředitelkou zŠ, která si nepředstavovala, že k završení své 
kariéry bude nucena budovu školy nafukovat stále víc a 
více. Školní rok 2013/2014 je však zajištěn. 
Pro budoucí ředitelku či ředitele bude ve spolupráci s 
radnicí muset být prioritou řešení školních kapacit na 
další roky. o zadání výběrového řízení - konkurz na pozici 
ředitele naší základní školy rada již jednala tak, aby byl 
dostatečný časový prostor pro získání kvalitní osobnosti 
vedení školy do letních prázdnin. informace o konkurzu 
budou na vývěsce.
 vedení radnice pracuje na dalších variantách řešení 
školních kapacit. Již jsem zmínila důležitou spolupráci se 
zpracovatelem demografické studie. Musíme především 
vědět, jakým směrem bude vývoj postupovat a zda bude 
mít křivka nárůstu počtu dětí stálou stoupající tendenci či 
po odeznění boomu budeme opět „na svých“. Jde o zvážení 
dočasných či stálých řešení a v jakém rozsahu. studie totiž 
hovoří s výhledem do 5 let s počtem až 800 školních dětí a 
na dalších deset let pak až o 1.000 dětí, pak teprve křivka 
klesá. tyto údaje jsou však stále živým materiálem, a jak 
již v úvodu uvádím, vše se bude odvíjet na budoucí bytové 
zástavbě, která nyní velmi stagnuje. Již předpokládaná 
výstavba při ulici Polaneckého se posouvá v čase a je 
rozložena do sedmileté etapy po jednotlivých objektech. 
bonusem je dohodnutá a zakomponovaná výstavba 
mateřské školky do první etapy realizace na náklady 
investora výstavby, jak bylo firmou skanska prezentováno 
na minulém zasedání zastupitelstva Mč Praha 19. 
Řešení
     i přes eliminaci dopadů překotné zástavby bude 
přírůstek dětí pokračovat. ideálním řešením by proto byla 
další budova školy. kde ji ale vzít? nabízejí se tyto varianty: 
1) budova školy ve slovačíkově ulici, kterou má pronajatu 
voŠ Palestra, té však končí nájem až v roce 2018. 
2) Uvolněné kancelářské prostory státního podniku loM, 
s perspektivou vytvoření tělocvičny. Je však potřeba 
stavebních úprav na odpovídající parametry. výhodou 
je blízká dochozí vzdálenost do hlavní budovy, např. do 
jídelny.
3) nástavba na novém traktu školy lehkou nástavbou (např. 
dřevostavba) z důvodu špatného statického podloží v místě 
zŠ. Projektanti zatím toto hodnotí velmi problematicky, 
zejména z hlediska funkčnosti a užitných vlastností, i když 
stavební techniky se stále vyvíjejí, ovšem s finančním 
dopadem (škola není rodinný domek).
4) zcela nová budova školy s dostatečnou kapacitou. 
naprosto ideální řešení, které bychom si nejvíce přáli, ale 
hlavní otázkou je, kde ji postavit a kde na ni vzít peníze. naše 

Mč nevlastní žádné dostatečně velké volné pozemky (o 
kterých bylo uvažováno, se objevilo tzv. duální vlastnictví) 
a její rozpočet umožňuje financovat pouze vlastní provoz, 
ale ne investice v rozsahu desítek či stovek milionů. 
nevzdáváme to, pro kbely jen to nejlepší, a proto na této 
možnosti pracujeme, avšak s ohledem na vysokou finanční 
náročnost budou muset naše žádosti směřovat na hlavní 
město Prahu a zde bude záležet, jak budou naše požadavky 
akceptovány.
     vedení radnice si dalo letošní rok jako mezník pro 
vytvoření variantních řešení školních kapacit, a to jak s 

blízkou perspektivou – tj. dohuštění stávajících tříd, či 
vytvoření učeben v prostorách ostatních budov – tak s 
delším časovým horizontem, tj. výstavbou či přestavbou 
objektu s odpovídající kapacitou a zázemím. v závěru 
roku bychom již chtěli mít vybranou, ne-li realizovanou, 
krátkodobou variantu a v roce příštím naprojektované 
dlouhodobé řešení.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

o KbelsKých šKolsKých KaPacitách a nejen o nich

nehoda vozíčKáře

v lednu došlo k nehodě kbelského vozíčkáře. Při své 
pravidelné cestě se svým elektrickým vozíkem po kbelích 

navštívil centrální park a dojel až k jezírku. bohužel 
špatně odhadl pohyb vozíku na zasněžené ploše a došlo 
k nekontrolovanému pohybu vozíku, který skončil i se 
svým majitelem v ledové vodě v jezírku. naštěstí se tou 
dobou pohyboval v parku jiný kbelský senior, který doběhl 
pro dva pracovníky firmy eltodo, kteří shodou okolností 
odstrojovali vánoční strom nedaleko jezírka. oba pánové 
neváhali a nejprve vytáhli invalidu z jezírka, zavolali 
záchrannou službu, která byla na místě během několika 
málo minut a následně vytáhli z vody i elektrický invalidní 
vozík. invalida byl po předání záchranné službě odvezen do 
nemocnice, kde zůstal na pozorování do druhého dne. díky 
rychlému zásahu všech zúčastněných nebylo poškozeno 
zdraví vozíčkáře, a proto jim patří velké poděkování.   
                                                                                                               

Vladimír Bílek,OŽPD
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 kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a 
odvezeny nejpozději v 18 hodin

březen
11.3.       sojovická u parku

25.3.       semilská x zamašská

dUben 
8.4. Xaverovská x borovnická 
22.4.      benecká x hanušova

Květen 
6.5.        dalovická x Mladoboleslavská
13.5.      hrušovická x Mohelnická
27.5.      nymburská x rovenská

červen
3.6.        Železnobrodská x Pelnářova
10.6.      nouzovské náměstí
24.6.      Martinická x Žacléřská

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)

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

7. ledna 2013 - 8. dubna 2013

4. února 2013 - 6. května 2013

4. března 2013 - 3. června 2013

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 pilotního projektu do červených 
kontejnerů umístěných u tříděného odpadu v ulici  
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

Sběrné dvory na území Prahy
Odpady vznikající v domácnosti či při práci na zahradě 
vyjma směsného odpadu mohou občané bezplatně 
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, a to takto: 
Sběrné dvory hl. města Prahy mohou využít 
zdarma všichni občané s trvalým pobytem 
v hlavním městě. 
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

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

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

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

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

VelkOObjemOVé kOntejnery 2013

česKá Policie je nyní KbeláKůM blíŽe
ve kbelích byla zahájena nová služba pro občany. 
„Pokud potřebujete radu, pomoc, vysvětlení právních 
souvislostí či hledáte efektivní řešení problému, který 
souvisí s kompetencemi Policie čr, již nemusíte až na 
policejní oddělení do čakovic,“ říká starosta Mč Praha 
19 Pavel Žďárský.
Městská část Praha 19 ve spolupráci s Místním 
oddělením Policie čr čakovice připravila pro zlepšení 
dostupnosti služeb Policie české republiky projekt, 
který běží již od 16. ledna 2013. 
v prostorách kbelské radnice, na adrese semilská 
43/1, Praha 9, je každou středu od 15 do 17 hodin 
přítomen školený policista připravený vyslechnout 
problémy občanů a zodpovědět veškeré jejich dotazy, 
kvůli kterým jinak museli donedávna kbeláci cestovat 
až na Místní oddělení policie čr v čakovicích.
„tato služba není samozřejmě totožná s policejním 
oddělením a policista, který v ní bude jednou týdně 
dvě hodiny úřadovat, nemůže tedy plnohodnotně 

nahradit celé policejní oddělení, ale může člověku, 
který za ním přijde se svým problémem, poradit, 
jak jej řešit, kam a na koho se má obrátit, správně 
jej nasměrovat a vysvětlit mu právní důsledky a 
souvislosti, které řešení jeho problému má nebo 
může mít, případně ve spolupráci se svými kolegy či 
státním zástupcem přijmout další opatření. a to je 
prostě přínos obzvláště pro zaneprázdněné či imobilní 
občany, a nesmíme zapomínat také na seniory. vedle 
zmíněného, praktického významu, který tato nová 
služba má, je zde i fakt, že tato služba pomůže také 
přiblížit policii veřejnosti nejen coby represivní orgán, 
ale i jako orgán prevence a spolupráce. kbely jsou 
jednou z nejbezpečnějších lokalit Prahy a děláme vše 
pro to, aby to tak zůstalo.“ dodá závěrem starosta Mč 
Praha 19 Pavel Žďárský.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel

za minulý rok došlo v Praze k více jak 8 tisícům 
kapesních krádeží, kdy velké procento z nich připadá 
na obchodní centra. 
davy lidí, zboží odvádějící naši pozornost a spousta 
triků, kterak vaše myšlenky ještě více rozptýlit, tak to 
jsou trumfy zlodějů a zlodějských gangů, kteří mají 
tento podíl ve zmiňované statistice na svědomí. 
například nyní pražští policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který okradl ženu v obchodním domě v 
Praze – čakovicích.  z tiskové zprávy Policie čr vyplývá, 
že v okamžiku když zákaznice stála u prodejního 
pultu s uzeninami a brala si zboží, neznámý pachatel 
využil její nepozornosti a z košíku jí odcizil kabelku. 
z kamerového systému je zřejmé, že krádež trvala 
pouze pár vteřin. Muž po odcizení kabelku strčil pod 
bundu a odešel mezi regály s alkoholem. zde tašku 

položil do košíku a v prostorách textilu ji prohledal 
a následně kabelku uschoval mezi župany. svým 
jednáním muž způsobil poškozené škodu v celkové 
hodnotě bezmála dvacet tisíc korun a to nejen na 
finanční hotovosti, ale i na dvou zlatých prstenech, 
které měla žena v kabelce.
i přestože pražští policisté během celého roku 
opakovaně veřejnost varují před kapsáři a během 
celých svátků přímo v obchodních centrech upozorňují 
zákazníky, aby své tašky či kabelky nenechávali v 
nákupních vozících bez dozoru, bohužel každý den se 
tyto krádeže opakují. 
buďte prosím opatrní.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel

čaKovicKý náKUP s hořKýM KonceM



Přelom roku byl v nízkoprahovém centru aktivit ve znamení 
intenzivní činnosti. nejen, že proběhly dvě zajímavé akce, 
ale podařilo se koncipovat šest nových zájmových uskupení 
a připravit čtyři nové akce, jak je možno vidět na dalších 
řádcích této rubriky. 
vÁnoční PocitY
kreativní odpoledne pro děti a rodiče se uskutečnilo pod 
názvem vánoční pocity 15. prosince 2012, kdy do nca 
přijaly pozvání výtvarnice z Mensy čr, které pod vedením 
evy erbsové připravily ukázky výtvarné techniky zvané 
eukanistika (tvoření obrázku pomocí horkého vosku a 
žehličky). děti se svými rodiči si tak mohly tímto způsobem 
zkusit vyrobit pro své blízké a známé originální vánoční 
přáníčka.
na nový rok Šachový blesk
„novoročním bleskem“, čili kbelským novoročním 
turnajem v bleskovém šachu, zahájilo činnost v roce 2013 
hned 1. ledna nca. Uspořádal jej sk kbely spolu s nca v 
jeho prostorách. Mezi šachisty vzbudil velký zájem, takže 
zcela využili kapacity centra a turnaje se zúčastnilo 32 
hráčů z 26 oddílů. hrálo se na devět dvoukol švýcarským 
systémem s limitem 5 minut na hráče a partii. 
v  přátelské a ještě sváteční atmosféře v turnaji zvítězil iM 
tomáš kulhánek z Šachového klubu zikuda turnov s 15 
body. nebylo to ale překvapení, protože kulhánek měl ze 
všech nejvyšší rating (2387 elo bodů). druhý byl FM Jiří 
Gregor hrající za tJ neratovice (elo 2250) a třetí FM david 
kubečka z sk oaza Praha (elo 2225).
důležitější však byla vlídná atmosféra, v níž si šachisté 
příjemně zahráli a možnost konfrontace kbelských šachistů 
s republikovou kvalitou. Šachové tréninky probíhají v nca 
vždy ve středu a sobotu od 18 do 20 hodin. klub uvítá nové 
členy.

nca PŘiPravUJe novÉ klUbY
klUb historickÉho ŠerMU
časy, kdy se bojovalo o čest, slávu, přízeň dam, ale i o 
život mečem, jsou sice dávno pryč. avšak chystaný klub 
historického šermu umí návrat do takové romantické 
minulosti zprostředkovat všem, které to láká. rádi 
přivítáme i historické řemeslníky.
klUb sPortovního stŘelectví
láká tě střílet ze vzduchovky nebo lukem? Pojďme si o tom 
nejen povídat v klubu sportovního střelectví. 
klUb Finanční GraMotnosti
Porozumět penězům a správně s nimi zacházet v různých 
životních situacích se nazývá finanční gramotnost. získat ji 
umožní nový klub finanční gramotnosti.
stiGa hokeY klUb
stiGa stolní hokej pochází ze Švédska, dokonale imituje 
skutečný hokej a přináší zábavu a radost tisícům lidí všech 
věkových kategorií po celém světě. stiga hokey klub zve 
zájemce o pravidelnou nebo jen příležitostnou hru k 

návštěvě nca, kde jsou hokeje volně k dispozici.
kdo se chce stát členem jednoho či více připravovaných 
klubů, může se přihlásit u pracovníků nca. Při zahájení 
jejich činnosti zájemce oslovíme.
klUb on-line her (league of legends)
on-line hry, kdy účastníci hrají a komunikují internetem, 

jsou fenoménem doby. klub on-line her vrací komunikaci 
k osobnímu setkávání.? setkání klubu on-line her probíhá 
vždy v pátek od 14 do 16 hodin.
ŽUrnalitickY klUb
Pro ty, které láká práce novináře, mají rádi literaturu, či 
píší povídky, se připravuje Žurnalistický klub. Pod vedením 
bývalého šéfredaktora novin se v něm můžete rozvíjet 
a podílet na práci opravdové redakce. setkání v klubu 
probíhá vždy ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin.
ÚnorovÉ akce a tUrnaJe v nca
Jahodový ŠiPkový tUrnaJ Jednotlivců 
v sobotu 9. února od 16 hodin se v nca Mč Praha 19 
uskuteční Jahodový šipkový turnaj. Jste srdečně zváni.
valenýnskÁ siMUltÁnka
ke svátku svatého valentýna připravilo nca na 14. února od 
18 hodin pro šachisty kbelskou „valentýnskou simultánku“ 
s FM Janem havlíkem, mistrem republiky v minutovém 
šachu.
tUrnaJ ve stolníM FotbÁlkU
turnaj ve stolním fotbálku se koná v sobotu 16. února od 
16 hodin se v nca Mč Praha 19. těšíme se na vaši účast.
tUrnaJ v dÁMě
v sobotu 23.  února od 16 hodin se v nca Mč Praha 19 
uskuteční turnaj v dámě. těšíme se na vaši účast.

a na závěr ještě něco více o jednom z probíhajících klubů, 
tentokrát nám svoji aktivitu představí lektor Magic: the 
Gathering,  Jaroslav Peterek.
Magic: the Gathering je moderní sběratelská karetní hra, 
která patří mezi nejhranější na světě. Je to logická hra jež 
rozvíjí strategické úvahy hráčů, nutí je k předvídavosti a ke 
kombinacím různých postupů. vyžaduje základní znalost 

anglického jazyka. hráč jí dále zdokonaluje, neboť karty 
jsou popsány v angličtině. Mohou ji hrát dva i více hráčů a 
pořádají se v ní turnaje včetně mistrovství světa.
hra je vydávána v edicích, které se dělí na core sety a 
expanze. core sety vychází jednou ročně a nemají příběh, 
často se jedná o přetisky již vydaných karet. expanze se 
většinou vydávají ve třech částech, mají společný příběh a 
specializují se na určitý styl hry.
ve hře se využívá mana pěti barev: modrá – barva vody, 
vzduchu, iluzí a mysli; bílá – barva řádu, světla, víry, naděje 
a léčení; černá – barva smrti, rozkladu, záhuby a záhrobí; 
zelená – barva přírody, života, růstu a bujení; červená – 
barva ohně, násilí, války, zkázy a krve.
záleží na hráči, kterou barvu, či kombinací barev si vybere 
a jaká kouzla na protivníka sešle. Může to být svoboda, 
moc nebo vědomosti a svému cíli přizpůsobí taktiku a 

samozřejmě tak upraví svůj balíček karet, tedy knihovnu. 
základem balíčku jsou země, z nichž lze čerpat manu a za 
tu lze vyvolávat bytosti a sesílat kouzla.
to vše má připravit scénu pro velkolepou bitvu, v níž 
nezáleží na tom, zda hraje malý kluk či dospělý muž. 
karty se kupují kusově nebo jako hotové balíčky ve 
specializovaných obchodech. 
kdo se chce o hře dozvědět víc, nebo již hraje a hledá 
protihráče, scházíme se vždy ve středu od 15:30 v nca Mč 
Praha 19 (naproti autobusové zastávky bakovská).

tYto i dalŠí inForMace o činnosti nca naleznete na 
WebU WWW.coolkbelY.cz

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Bezpečnostní ředitel
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z nízKoPrahového centra aKtivit Mč Praha 19

vážení čtenáři Kbeláku,
  chtěla bych touto cestou poděkovat dvěma obětavým mužům/neznám jejich jména/  při záchraně chlapce a jeho 
maminky. chlapec přejel na bobech ochranný val u kbelské vodní nádrže a sjel na led, asi 4 m od břehu. naštěstí 
zůstal na bobech na ledě. Maminka se pro něj vydala, ale led se bořil. dva mladí muži neváhali, jeden se doplazil pro 
chlapce, druhý pomohl ven mamince. Ještě se našla ochotná paní, která vytaženého chlapce zabalila do svojí bundy. 
všem vřelý dík!!!
dále bych chtěla upozornit sáňkující či bobující na nebezpečí přejetí ochranného valu, úrazu při nárazu do zábradlí či 
utonutí ve vodě nebo sklouznutí pod nepevný led.

Přeji všem hodně zimních radostí prožitých ve zdraví, bez úrazu
M.J.

 „ KbelsKý rybníK očiMa dětí „
Mč Praha 19 vyhlašuje soutěž pro všechny kbelské děti v malování rybníka, nad kterým kdysi stával pivovar.

děti budou rozděleny do tří věkových kategorií: předškolní, mladší žáci do 10 let a starší žáci do 15 let. obrázek bude 
namalován ve velikosti a4, technika malby nerozhoduje.

soutěž bude probíhat od 1. února do 30. dubna 
2013. děti mohou obrázky odevzdávat ve 
školce, škole nebo na recepci místního úřadu. 
každý obrázek musí mít na zadní straně jméno, 
věk, adresu a telefon.

komise, která bude složena z dětí, kresby 
vyhodnotí a z každé kategorie vybere                                              
5 nejhezčích obrázků.  na den dětí 1.6.2013  
bude v centrálním parku  vyhodnocení soutěže 
a ti nejlepší budou odměněni.

děti, těšíme se na vaše kresby, které budeme 
také postupně představovat ve kbeláku.

Kronikářka Kbel: Ivana Engelová 
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Ples sPortovců Pro děti
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dne 18.1.2013 v lidovém domě Kbely se 
uskutečnil dětsKý Ples sPortovců. 

sportovní klub kbely ocenil nejlepší mladé fotbalisty za rok 
2012. Připraveno bylo na šedesát malých pohárů. oceňovali 
se mladí sportovci ve čtyřech kategoriích: předpřípravka, 
mladší a starší přípravka a mladší žáci. slavnostní večer 
zaštítila Městská část Praha 19 a ples zahájil starosta 
Pavel Žďárský. letošní ročník mladých sportovců roku 
byl již čtvrtý. na děti čekalo i několik překvapení: ceny 
předával Jakub kohák ze seriálu okresní přebor, společně 

s ivanou Šestákovou místostarostkou 
Mč Praha 19. Po celou dobu akce 
vystupovala taneční skupina 5angels.
závěrečný ceremoniál byl zakončen 
pyrotechnickou show. Poděkovaní 
patří Mč Praha 19, sportovnímu 
klubu kbely, sponzorům akce.

Tomáš Haniak 
předseda SK Kbely 

lidový dům - Kbely
Městská část Praha 19 
nabízí k pronájmu tento sál za následujících podmínek: 
5.000,- kč v rozsahu 
3 až 8 hodin užívání, 
dále pak poměrově.
kapacita sálu je 250 míst.
k sálu lze pronajmout 
i 3 bary za částku 2.500,-kč 
na jednu akci. 

služby lze dohodnout 
s nájemcem lidového domu 
p. tomanem 
(tel: 608 456 585).
svě požadavky adresujte 
prosím na sekretariát 
starosty (tel: 284 08 08 24, 
email: info@kbely.mepnet.cz).

lidový dům - Kbely
Každý den – denní nabídka jídel
jídla od 69,- Kč
zvýhodněné polední menu -  
polévka, vybrané hlavní jídlo 
a minidesert za 99,- Kč

Připravujeme nový stálý jídelní lístek.

čepujeme pro vás: 
11% kozel světlý i tmavý
12 % Plzeňský Prazdroj
nefiltrovaný Gambrinus

dále nabízíme:
nealkoholické pivo birell
točenou kofolu
veškerý sortiment coca cola
kávu Piazza d’oro
Moravská sudová i lahvová vína

sportovní přenosy  - hudební kanály
Kulečník (billiard i karambol), šipky, stolní hry

zajišťujeme:
Maturitní plesy, promoce, rauty ,svatební hostiny, 
bankety, oslavy všeho druhu, firemní večírky, 
přednášky, školení, výroční schůze, plesy, koncerty, 
zábavy, cateringové  služby, živé kapely, dJ.

kontakt:
p. toman: 608 45 65 85
koucky.marek@seznam.cz
www.lidovydum.cz
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Ples sPortovců

ten den také uspořádal sportovní klub kbely, společně s 
Mč Praha 19 Ples sPortovců  pro dospělé. Po celý večer 
hrála skupina JaMband. Připravena byla bohatá tombola.
Plesu se také zúčastnily některé týmy z občanského sdružení 
sk kbely. spartak kbely, cykling tým kbely, kbelské vosy, 

santa tranta, erko kbely. Po půlnoci 
začala česká diskotéka s písničkami 
na přání.

Tomáš Haniak 
předseda SK Kbely 

Poděkování sponzorům:
teamstore, Mč Praha 19,sUb s.a., Partners, lidový dům kbely-vlastimil černý, 
heroldovo kvarteto, i-artherM, beija-Flor, pizza kbelíno, vesta,cyklo-vaPe, řeznictví 
radek černý, drogerie dvořák

 
 

Srdečně zve do svých řad zájemce o vodáctví. 
Chceš objevovat nepoznané kraje, prožít dobrodružství a uzavřít hluboká 

přátelství? 
Tak právě na Tebe čekáme! 

Máme zájem o chlapce a děvčata od 5 do 100 let. 
 

Veškeré informace o naší činnosti na telefonu +420 607 113 080, 
emailu kamil.podlaha@seznam.cz a webové stránce www.skaut-kbely.cz 
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v sobotu 2. 2. 2013 pořádala 
Městská část Praha 19 karneval 
pro děti, kde jsme se přenesli do 
pohádkové říše mezi víly, piráty, princezny, 
strašidýlka a další krásné pohádkové i nepohádkové 
bytosti. raritou celého karnevalu bylo – skutečné a jen 
a jen kbelské moře. hned napoprvé se všechna dítka 
nadchla tímto báječným nápadem moderátorek z Prima 
dne a kbelywood a za chvíli už se začalo skákat a dovádět, 
jako v opravdovském moři či na slunečné pláži. Po celou 
dobu soutěží, tanečků plných sluníčka nechyběla legrace 
a na konci byly odměněny nejen nejlepší masky. krásné 
a někdy i sladké ceny dětem rozdávala místostarostka 
ivana Šestáková. rádi bychom poděkovali všem dětem i 
rodičům, kteří si dali obrovskou práci s vymýšlením svých 
kostýmů a přišli opět tančit a řádit. rozzářená očka dětí 
byla odměnou všem, co tento program připravovali.

Šárka Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19

Fotodokumentace z akce: http://marel.praha19.
cz/2_2_2013.html
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http://marel.praha19.cz/2_2_2013.html
http://marel.praha19.cz/2_2_2013.html
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rePrezentační Ples Mč Praha 19
druhou únorovou sobotu se opět - tentokráte počtvrté - ve 
kbelích plesalo na reprezentačním plese úřadu Mč Praha 
19. tuto nejdůležitější událost sezóny zahájil starosta Pavel 
Žďárský. lidový dům byl vyparáděn - co se týče výzdoby, 
jako nikdy předtím. Pro hosty byl připraven pestrý program 
včetně bohaté tomboly a muzikantů z velmi kvalitní kapely 
b.n.band. Jako překvapení jsme měli pro návštěvníky 
uvítací drink a na každém stole sekt s etiketou „kbelské 
plesové“. všechny příchozí dámy měly možnost se nechat 
ozdobit barevnými květy orchidejí či využít kosmetických 
služeb několika dam z Mary kay. tradičně nás neminulo 
klasické předtančení latinsko-amerických tanců v podání 
tŠ hes Praha a půlnoční kabaretní vystoupení. do ranních 

hodin se poté tančilo na oldies disco 
rytmy. opět bych ráda poděkovala 
všem, kteří se přičinili na organizaci a 
dokonalém průběhu celé akce a všem 
sponzorům, díky jejichž darům je náš 
ples o dost atraktivnější – viz seznam 
sponzorů.
budeme se opět těšit na další takto příjemná taneční 
setkání.
Fotodokumentace z akce: http://marel.praha19.cz/2013.
html

Šárka Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19

Poděkování sponzorům :
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Poděkování sponzorům :rePrezentační Ples Mč Praha 19
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KbelsKý MAsOPUsT 

letos už po třetí zorganizovalo kulturní 
a rodinné centrum cobydup kbelský 
MasoPUst, který proběhl 9.2.2013 
od 10 do 17 hod v centrálním parku 
ve kbelích. 

tématem letošního MasoPUstU byla svatba a nakonec 
proběhly svatby hned čtyři. návštěvníci se mohli po celý 
den formou divadelního pásma dozvědět něco o tradici 
MasoPUstU, jeho zvycích, typických jídlech, maskách 
apod. tak, jak se slavil ještě na začátku 20. st. kromě 
toho probíhal bohatý doprovodný program. Povolení k 
masopustnímu reji udělila místostarostka ivana Šestáková. 
děti se mohly povozit na historických kolotočích nebo na 
velbloudech, dospělí zase ochutnávali domácí zabijačku 
nebo obdivovali výrobky tradičních řemeslníků a 
chráněných dílen na staročeském jarmarku. 
celkem se na kbelský MasoPUst přišlo podívat přes 1500 
návštěvníků a průvodu se zúčastnilo více než 60 dospělých 
a 50 dětských masek. 
na organizaci celé akce se od října minulého roku podílelo 
přes 60 dobrovolníků, velké poděkování si zaslouží zejména 
lenka Šejbová, rodina Pěkných a rodina hradilova. dále 
nám s MasoPUsteM pomáhali zaměstnanci ÚMč Praha 

19, rodiče z rodinného 
oddílu Poljana - Junák 
kbely, studenti voŠ 
Palestra, muzikanti z 
folklorní skupiny dokolečko 
a další. 

akci finančně podpořila 
Mč Praha 19 a hl. m. Praha.

Za KRC CoByDup Alena Hradilová
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z bývalého železářství ve kbelích v roce 2005 
vznikla po rekonstrukci veterinární ordinace 
Mvdr. vladimíra lukáše. 

zprvu jen v menších prostorách. v letošním roce se rozšířila 
o velkou čekárnu a byla doplněna dalším přístrojovým vy-
bavením.  Mvdr. vladimír lukáš má dlouholetou praxi z 
dřívějšího působení na různých klinikách již od roku 1986.
ve vybavení kliniky je i inhalační narkóza, přenosné i 
stacionární sono a výkonný rentgen.
ordinace poskytuje léčebnou a preventivní veterinární 
péči společenským druhům zvířat podle nejlepších 
známých odborných postupů, tak aby byl proces uzdravení 

i prevence co nejúčinnější. Posky-
tuje i poradenské a informační 
služby v oblasti zdraví, chovu a 
výživy zvířat.
ordinace nabízí i speciální služby, 
jako je konzultace a řešení 
nejrůznějších typů alergií u psů, 
koček a koní, asistence při poro-
dech, porod císařským řezem a 
odběr semene a umělou insemi-
naci.

do budoucna mají v plánu tuto 
ordinaci rozšířit na dvě souběžné 
ordinace, hospitalizaci a větší 
operační sál. také se uvažuje o 
zavedení nonstop provozu

v akutních případech jsou lékaři 
pro registrované klienty na tele-

fonu s dojezdovým časem 10 – 15 min. 

Mladoboleslavská 22
Praha 9 – kbely

tel. ordinace 274 780 044 
mob. telefon  776 722 271

www.veterina.kheiron.cz

všem klientům doporučujeme 
objednávkový systém na tel. č. 274 780 044.

rodák ze kbel. vyučený jako řezník-uzenář. 
začínal v masokombinátu v čakovicích, kde 
si prošel všechny provozy od porážky přes 
bourání po uzenářskou výrobu.

následovala vojenská služba, kde působil jako kuchař-
číšník. Po návratu z vojny v roce 1991 převzal ve kbelích 
řeznictví U Marešů ve vrchlabské ulici. roku 1995 založil 
firmu delta cvs montáže a výroba  výtahů, která úspěšně 
působí po celé republice. v roce 1999 se vrátil ke svým 
kořenům, a otevřel restauraci delta v toužimské ulici, kde 
zahájil provoz kuchyně a do jídelníčku zahrnul i zvěřinu. 
vsadil také na menší český soukromý pivovar a začal zde 
čepovat jako třetí restaurace v Praze pivo svijany.  v roce 
2007 otevřel další provozovnu uzenářství  keter v katu-
sické ulici, které zásobuje výhradně masem z českých 
chovů z malé vlastní domácí porážky.  ve stejné ulici roku 
2010 otevřel jídelnu  keter.  roku 2012 se výčet rozrostl o 

další provozovnu ve kbelích uzenářství  keter vedle billy, 
kde je rovněž možno zakoupit produkty domácí výroby. 

Pan černý se pravidelně účastní akcí pořádaných Mč v 
centrálním parku ve kbelích, kde v duchu tradiční české 
zabijačky můžete zakoupit a ochutnat jejich výrobky. 

Kbelští PodniKatelé Kbelští PodniKatelé

radek černý Mvdr. vladimír lukáš

Keter s.r.o. 
restaurace - řeznictví - jídelna

veterinární ordinace
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záMecKý  areál ctěnice

Únor 2013 na chvalském zámku:
AKCE PRO VŠECHNY:
ne 24. 2. od 10 do 17 hod.    

Pohádková neděle na zámku s Popelkou a večerníčky 
komentovaná prohlídka na objednávku s krásnou a 
hodnou Popelkou, která provede děti i rodiče celým 
zámkem a výstavou večerníčky na chvalském zámku 
(Maxipes Fík, autopohádky a krteček). děti čekají úkoly, 
mimo jiné i hledání ztraceného střevíčku a cesta po 
tajemném schodišti. nečekejte, zda se na vás dostane 
na místě a objednejte se předem! Jedna prohlídka trvá 
40 minut, Popelka provází vždy v celou hodinu od 10 
do 17 hodin (poslední prohlídka v 16 hodin) - rezervace 
a informace o ceně 281 860 130 nebo infocentrum@
chvalskyzamek.cz. 

VÝSTAVY (NEJEN) PRO DĚTI:
do 31. 3. 2013 velká výstava pro děti i dospělé, otevřeno 
denně 9 až 17 hod.
večerníčky na chvalském zámku 
- Maxipes Fík a další tvorba jiřího šalamouna a 
autopohádky 
- Krteček aneb zdeněk Miller dětem

ve výstavním prostoru prvního patra uvidíte obrázky 
maxipsa Fíka a další obrazy a ilustrace výtvarníka a 
ilustrátora Jiřího Šalamouna. kromě oblíbeného maxipsa 
a jeho kamarádky Áji vás zaujmou ilustrace z knih a filmů, 
např. Pan tau, hlemýžď čili šnek, Poslední Mohykán, Pán 
ze san Francisca, opilý kocour či kaštanka. děti si mohou 
také zalézt do „maxipsí“ boudy, pohrát si v ní a podívat se 
na pohádku „Maxipes Fík a požárníci“.
zároveň uvidíte animované postavičky z celovečerního filmu 
autopohádky, který vznikl na základě knihy Jiřího Marka 
a na němž se podílel legendární režisér břetislav Pojar. 
loutková výstava se bude líbit všem věkovým skupinám 
a také filmovým fanouškům. nabízí čtrnáct filmových 
dekorací a desítky loutek z filmu autopohádky. naši hosté 
tak mohou navštívit pohádkové náměstí, kancelář pana 
účetního Pištory, stylovou zahradní restauraci či okresní 
silnici, kde se prohánějí „autopohádkové“ automobily. 
na výstavě jsou zastoupeny loutky, dekorace a návrhy 
předního českého výtvarníka Michala Žabky, legendárního 
břetislava Pojara nebo jednoho z nejlepších českých 
animátorů Fáni váši. v rámci doprovodné fotokolekce se 
setkáte s řadou zajímavých momentů z natáčení filmu a s 
fotografiemi lucie bílé, viktora Preise či ladislava Mrkvičky, 
kteří pohádkovým hrdinům propůjčili své hlasy.
nádherné pískovcové sklepení zámku se proměnilo v 
interaktivní hernu pro děti s velkými obrázkovými panely 
krtečka a jeho kamarádů. výstavu Krteček aneb zdeněk 

Miler dětem ocení menší i větší děti. obrázkové panely 
mají rozměr až 2×2 m a tvoří rozevřenou knihu, kde děti 
plní úkoly a hrají si. všechny děti ocení, že si na výstavě 
mohou hrát – čekají vás interaktivní hry u stolečků, na 
kobercových čtvercích a na polštářích. 
hlavním partnerem výstavy je centrum černý Most.

VÝSTAVY PRO DOSPÉLÉ
do ne 3. 3. 2013, prodejní výstava obrazů 
jarmila Králová: obrazy
 
v galerii zámku najdete velmi oblíbené obrazy Jarmily 
králové a absolventů kurzů jejího ateliéru J. k. art. autoři 
ilona neumannová, helena veverková, helena Pěkná, 
eva ange a Josef beraněc začali jako amatéři malovat v 
kurzech Jarmily králové a dnes se věnují vlastní tvorbě. 
ta jim přináší nový rozměr do života a jejich díla se 
díky chuti tvořit dají srovnávat s díly profesionálních 
malířů. sama Jarmila králová vytvořila designový systém 
obrazů královské barevné čtverce a zabývá se především 
olejomalbou a akvarelem. 
 

Mgr. Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku

2. března 2013 je datum, které by si měli do svých 
kalendářů zapsat všichni, kteří chtějí rozběhnout svoji 
další běžeckou sezonu. 27. ročník běžeckého závodu 
Palestra kbelská 10, který  pořádá  akademie tělesné 
výchovy a sportu Palestra za velké podpory Mč Praha 
19- kbely,vstupuje  do nové sezony jako jeden z toP 10 
nejlepších běžeckých závodů v roce 2012. letos bude 
závod zároveň otevřen jako akademické mistrovství čr. 
hodnotné ceny pro vítěze všech vypsaných kategorií 
budou od sponzorů akce  Mizuno, hervis, Mč Praha 19- 

kbely a knauf.
Jako hosté přislíbili účast pí. dana zátopková, Jarmila 
kratochvílová, tradičně bude zastoupeno i vedení  
radnice Mč Praha 19. s dalšími osobnostmi jednáme.
bohatý sportovní program je připraven i pro děti. 
registrace na závod je již otevřena na webových 
stránkách závodu http://palestrakbelska10.webnode.
cz/ , kde také najdete potřebné informace k závodu. 

PřiPravte se na KbelsKoU 10

mailto:infocentrum@chvalskyzamek.cz
mailto:infocentrum@chvalskyzamek.cz
http://palestrakbelska10.webnode.cz/
http://palestrakbelska10.webnode.cz/
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záPisy do Mš letců na šKolní roK 2013/2014   
dne 14. ledna 2012 proběhl na základní škole 
albrechtická již tradičně den otevřených dveří. v 
časovém rozmezí od 16,00 hod. do 18,00 hod. si 
jednotlivé odborné učebny, knihovnu a tělocvičnu 
prohlédlo kolem stovky malých i velkých návštěvníků. 
ve vestibulu školy návštěvníky vítali žáci 9. třídy, 
kteří se ochotně ujali role průvodců. v učebnách 
byly pro návštěvníky připraveny prezentace prací 
žáků nejen z jednotlivých předmětů, ale rovněž i 
ukázky z bohatého programu zájmových kroužků, 
které se těšily velikému zájmu.  starší žáci ochotně 
odpovídali na zvídavé dotazy malých návštěvníků 
i jejich rodičů, některé otázky směřovaly také k 
vyučujícím odborných předmětů. 
nelze s určitostí říci, která učebna budoucí žáky 
kbelské školy zaujala nejvíce. zájemci poznali, že v 
zŠ albrechtická najdou nejen moderně vybavené 
třídy, ale i starší kamarády a učitele, kteří je rádi 
přivítají mezi sebou.
z odpoledního programu byla vytvořena fotografická 
dokumentace, která je dostupná v galerii na 
stránkách zŠ albrechtická.

Mgr. Marie Nováková, ZŠ Albrechtická
Bc. Monika Ulrichová, ÚMČ Praha 19

den otevřených dveří - zš albrechticKá   

zákonem o hlavním městě č.111/1967 sb. se 
kbely, tak jako dalších 20 obcí, staly součástí Prahy 
1.1.1968.
zákon dále uvádí, že hlavní město Praha tvoří 
samostatnou územní jednotku a není součástí 
žádného kraje.
k Praze bylo připojeno 10 obcí z okresu Praha-
východ a 11 z okresu Praha-západ. v jednotlivých 
připojených obcích zůstávají místní národní výbory 
se svými pravomocemi a jsou řízeny obvodními 
národnímu výbory.
kbely spadají pod územní celek Prahy 9 a úřední 
název je Praha 9 - kbely.
v době připojení bylo ve kbelích 770 domů a měly 
7.000 obyvatel. Měnily se názvy ulic, aby se v Praze 
nevyskytovaly duplicitně. naše obec si vybírala 
názvy ulic podle vesnic z Mladoboleslavského kraje.
Městský autobus jezdil do kbel již za války na trase 
kbely-vysočany. Později jezdil  autobus č. 119  ze 
kbel do hloubětína, kde byla  konečná stanice 

tramvají č. 15 a 19 na dnešní křižovatce ulic kbelská 
a kolbenova. Po připojení k Praze jezdily autobusy č. 
110, 185 a 201. do stanice hloubětín.

Zaznamenala kronikářka 
Ivana Engelová

Kbely soUčástí  Prahy od  1.1.1968

zápisy do MŠ letců na školní rok 2013/2014
Mč Praha 19 ve spolupráci s vedením MŠ letců si 
dovoluje informovat veřejnost o plánovaných zápisech 
do mateřských škol letců a albrechtická na školní rok 
2013/2014: 
• Pondělí 4. března 2013 od 13,00 hod. do 17,00 
hod. 
• Úterý 5. března 2013 od 13,00 hod. do 17,00 hod. 
oproti zvyklostem v minulých letech budou zápisy do MŠ v 
obou dnech probíhat v budově mateřské školy na adrese: 
letců 731, kbely. 
U zápisu do MŠ vyplníte žádost o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání, na základě které obdržíte 
přihlášku do MŠ a evidenční list dítěte. vyplněné a lékařem 
potvrzené dokumenty je třeba odevzdat do 14 dnů zpět 
do mateřské školy. k předškolnímu vzdělávání lze přijmout 
pouze děti řádně očkované!!!
k zápisům do mateřských škol je nutné přinést rodný list 
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, v případě 
cizince je nutný doklad o oprávněnosti pobytu na území čr 
zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem 
čr. 
na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok, 
přednostní právo mají pouze děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. všichni zákonní 
zástupci, jejichž dítě nebylo do MŠ přijato, obdrží písemné 

rozhodnutí o nepřijetí dítěte. rozhodnutí, kterým se 
vyhovuje žádosti o přijetí do MŠ, se oznamují zveřejněním 
seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním 
číslem. seznam bude zveřejněn v MŠ a na webových 
stránkách MŠ. 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje 
datum ani pořadí podání žádosti, ale stanovená kritéria a 
pravidla uvedená níže: 
1) děti předškolního věku s trvalým bydlištěm ve 
kbelích s celodenní docházkou, tzn. ty děti, které v daném 
školním roce dovrší 6 let věku,
2) děti od 3 let s trvalým bydlištěm ve kbelích s 
celodenní docházkou, které dovrší k 31. 8. daného roku 
věku 3 let,
3) mimokbelské děti, které dovrší k 31. 8. daného 
roku 3 let, jejichž rodiče pracují ve kbelích, 
4) ostatní děti od 3 let. 
Pravidla výběru: do MŠ Praha – kbely budou nejprve přijaty 
děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté 
děti, které splňují kritérium č. 2 a tak následovně. Pokud 
bude v jednom kritériu více dětí, než umožňuje kapacita 
školky, budou děti vybírány podle věku od nejstaršího k 
nejmladšímu.

Bc. Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství a kultury 



  28 29

ke konci roku 2012 jsme byli velice mile překvapeni  
návštěvou pana starosty, paní místostarostky a tajemníka 
úřadu, kteří se zúčastnili naší schůze stP. Přítomni byli 
i předseda zdravotní komise a zastupitel, dále členka 
zdravotní komise a v neposlední řadě přijmuli pozvání 
i nový obvodní lékař se zdravotní sestrou, kteří se tímto 
představili našim seniorům.
byli jsme nadšeni příslibem a dnes už schválenou částkou 
na rok 2013 pro naši organizaci.
Přislíbili jsme pro naše členy rekondiční celotýdenní pobyt 
v červnu 2013/mimo jiných aktivit/.

vyvrcholením roku 2012 bylo pro všechny kbelské 
seniory vánoční odpoledne  v ld  ve kbelích s vynikajícím 
programem hanky křížkové, bohatou tombolou a 
v přátelském ovzduší. Připomněli jsme i výročí našich 
seniorů.
Překvapením pro všechny seniory bylo taneční představení 
juniorského páru s ukázkou několika  společenských tanců.

děkujeme všem pracovníkům MěÚ, kteří se podíleli na 
organizaci svátečního odpoledne.
         
  STP  Kubátová K.

Krc  cobydUP

Masopust, halloween, lampionový průvod … pomozte 
nám s jejich přípravou! Je to velmi jednoduché a můžete 
se zapojit s čímkoliv, co umíte!

Jako dobrovolník můžete pomoci všední zážitky dětí 
učinit nevšedními a zároveň se u toho sami bavit. Jedná 
se např. o skupinové tvoření masek, výzdobu na akce 
pro děti pořádané krc cobydup a další. Pomoci můžete 
doopravdy s čímkoliv, pole vaší působnosti je velmi široké. 
Při přípravách si nejenom vzpomenete na vlastní dětství, 
ale pomůžete rozzářit oči našim nejmenším.

neklademe si nároky na pravidelnost, postačí občasná 
výpomoc. Pokud dáváte přednost spolupracovat např. 
jen na jedné akci, napište nám to a my vás kontaktujeme 
pouze při jejích přípravách.

staňte se dobrovolníkem Krc 
cobydup a pomozte nám, oceníme 
to nejen my, ale především ti 
nejmenší!

navíc pro vás z toho plynou i výhody, které vám rádi 
sdělíme, proto neváhejte a kontaktujte nás!

Klára Lauer Procházková a Lenka Rapantová, 
koordinátorky dobrovolníků

tel: 775 904 976

email: info@krc-cobydup.cz, 

web: www.krc-cobydup.cz

líbí se vám akce pro děti pořádané ve Kbelích 
občanským sdružením cobydup?

od února začaly v krc cobydup probíhat nové kroužky 
a kurzy. do řady z nich je možné se ještě stále přihlásit, 
kurzovné vám bude přepočítáno dle zbývajících lekcí. 
v případě zájmu zašlete email na centrum@krc-cobydup.
cz (do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu 
a jméno a příjmení dítěte). Podrobné informace o kurzech 
naleznete na webových stránkách www.krc-cobydup.cz

zcela nově jsme pro vás otevřeli:

•	 cvičení děti iii (s lenkou) ve čtvrtek 9:00 – 9:45 
hodin

•	 yaMaha KKK ve čtvrtek 14:30 – 15:15 hodin

•	 PohádKová anGličtina v úterý 15:00 – 16:00 
začátečníci a 16:00 – 17:00 pokročilí

•	 bUbnování na drUMbenech v pondělí 14:15 – 
15:00 školní děti 7 – 12 let a 15:15 – 16:00 předškolní 
děti 4 – 6 let

na našich webových stránkách se dočtete více i o akcích, 

které připravujeme pro veřejnost. namátkou například ve 
čtvrtek 28. 2. 2013 pořádáme ve spolupráci s Městskou 
Policií hl. m. Prahy ii díl semináře základy první pomoci ii. 

na měsíc březen se těšte například na bazárek jarního 
oblečení a přednášku základy bylinné léčby. 

navštivte nás – těšíme se na vás!

Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

Program Kulturním a rodinném centru cobydup

rok 2012 je definitivně ukončen. Jak se cítíte při myšlence 
na něj? splnili jste si, co jste si přáli? dělali jste věci, 
které jsou pro vás důležité, jste v nich nejlepší nebo se je 
vědomě chcete naučit?

“Mladý” rok 2013 se narodil již před několika týdny. 
stále nám však zbývá dostatek dní na to, abychom 
si naplánovali, co chceme pro sebe udělat a letos to 
zrealizovali:) Pokud mezi vaše cíle patří být aKčnějšíM 
rodičeM či lépe zvládat osobní či rodinné 
Finance, srdečně vás zveme na pokračování úspěšného 
projektu „co dělat, když...?“ realizovaného v zázemí 
kulturního a rodinného centra cobydup. i na letošní rok 
jsme podali žádost o dotaci z programu rodina a ochrana 
práv dětí MPsv. 

nabízíme vám ochutnávku akcí na první čtvrtletí 2013 a 
těšíme se na setkání s vámi.

termín konání téma
15.2. 10:00 Pátek Podnikání na mateřské
20.2. 18:00 středa osobní rodinná poradna
23.2.   9:00 sobota hraní hry cashflow - nemovitosti
25.2. 18:00 Pondělí Moje dítě mezi dětmi
  8.3. 10:00 Pátek

své návrhy témat můžete zasílat na poradna@krc-cobydup.cz
15.3. 10:00 Pátek
25.3. 18:00 Pondělí
23.3.   9:00 sobota
20.3. 18:00 středa

na všechny akce je možné zajistit hlídání dětí (děti můžou 
v průběhu akce přijít za rodiči) a jsou díky podpoře MPsv 
za symbolické vstupné. 

Přednášející slibují lidský přístup a využití selského 
rozumu

v rámci projektu můžete využít i anonymní elektronickou 
poradnu na e-mailu poradna@krc-cobydup.cz. 

Přijďte zjistit, že na to nejste sami, dozvědět se nové 
pohledy a odpočinout si nad kávou či výborným čajem. 

Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., vedoucí a koordinátor projektu 
a odborný garant za oblast řízení osobních financí, www.
slajerova.cz, irena.slajerova@slajerova.cz

Mgr. Lucie Levitová, odborný garant za oblast rodičovství, 
lucie.levitova@gmail.com, www.problemovedite.cz

rok 2013 a předsevzetí – “budu lepší rodič” a “už vím, jak s penězi”
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naše škola se letos výrazně prosadila 
v celostátní florbalové soutěži. 

Žáci šestých a sedmých tříd se po vítězství v obvodním 
a okresním kole probojovali až do krajského finále. 
v konkurenci nejlepších základních škol a víceletých 
gymnázií z celé Prahy obsadili vynikající třetí místo a 
získali tak bronzové medaile.
o popularitě turnaje svědčí počet přihlášených škol, 
například loni jich soutěžilo více než dva tisíce a do 
bojů tak zasáhlo více než 58 tisíc žáků a žákyň z celé 
republiky.

tým zš albrechtická 2012/2013
Milan antoš
Jan bednář
Jakub Griebl
Martin haniak
viktor kozák
kristián krejsa
dominik Petr
stanislav Pospíšil

Jakub samec
Jakub Šamšula
Jakub váňa
tomáš vlas
Jan zikmund

Martin Korenčík
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Florbal je v současnosti jednou z nejpopulárnějších 
sportovních her u nás i ve světě a velký zájem o tento sport 
je i na naší škole. 
kroužek je určen pro ty nejmenší, navštěvují ho žáci 
prvních až třetích tříd, zájem je i mezi dívkami. tréninky 
jsou zaměřeny na rozvoj herních dovedností a činností 
hráče a zdokonalování týmové spolupráce. Formou her a 
soutěží pracujeme na zvyšování fyzické zdatnosti. součástí 
kurzu je i seznámení s pravidly fair-play.

Martin Korenčík

orion Florbal cUPze Života zájMových KroUŽKů
vedení kbelské radnice již tradičně finančně podporuje provozování 
zájmových kroužků.
Florbal

horolezecKý KroUŽeK
zájemci o horolezecký kroužek využívají umělou stěnu ve 
školní tělocvičně. letošní kurz navštěvují žáci čtvrtých až 
sedmých tříd. 
 vedle samotného lezení se děti seznamují se 
základními technikami uzlování, slaňování a správného 
používání jistících pomůcek a ostatního lezeckého 
materiálu. Formou her podporujeme týmovou spolupráci 

a zvyšujeme fyzickou kondici potřebnou pro lezecký sport. 
vedeme děti ke spolehlivosti a zodpovědnému přístupu 
při jištění partnera na laně.
 vyvrcholením celoroční činnosti je návštěva 
lanového centra. někteří žáci navíc využili možnost 
zúčastnit se mimoškolních závodů na umělé stěně.

Martin Korenčík, Rastislav Švec



    družstvo starších žáků pozemního hokeje sokola kbely 
se 2.2.2013 v hale  chodov  stali  mistry  české republiky v 
halovém hokeji pro rok 2013, kdy v semifinále zvítězili nad 
hc hostivař 3 : 2 a ve finále nad hc litice 5 : 3.
    Žáci pod vedením trenéra Milana holody  v základní  

skupině zvítězili nad hc kadaň 9 : 4, hc President 8 : 1, hc 
hostivař 7 : 2, hc litice 8 : 1,  hc bolevec 14 : 1, zaváhali 
pouze v prvním kole, kdy družstvo nebylo kompletní 
porážkou od hc Mnichovice 3 : 4 gólem v poslední minutě.
     i přes porážku od Mnichovic obsadili první místo a stali 
se přeborníkem Prahy a  postoupili na mistrovství čr.

     družstvo sestaveno z 6 starších 
žáků, 6 mladších žáků a přípravky, 
kdy za družstvo  nastupovaly i 
dívky (možno při neúčasti starších 
žákyň v soutěži), které se nestratily.       

anička Grieblová na 7.místě v tabulce střelců-mezi chlapci 
nejlepší dívka.
    Po družstvech přípravky a mladších žáků, kteří získali 
již titul v minulosti je to další velký úspěch kbelského 
pozemního hokeje.

      předseda oddílu

Mistr česKé rePUbliKy 2013
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v sobotu 22. 12. 2012 zažil náš úřad 
velmi příjemné odpoledne ve společnosti 
kbelských vodních skautů a jejich velitele 
Kamila Podlahy (www.skaut-kbely.cz). 

ti dojeli na Willsonovo nádraží převzít od brněnských 
skautů betlémské světlo, se kterým poté přišli na Úřad 
Mč Praha 19, aby ho společně s panem starostou Pavlem 
Žďárským a panem tajemníkem JUdr. Josefem nyklesem 
mohli předávat dál.
tato akce měla nebývalý úspěch a pro světýlko si přišlo 

odhadem kolem 200 lidí. betlémské světlo se rozdávalo 
od 15:30 do 18:00 a lidé si ho roznášeli v nejrůznějších 
lucerničkách, svítilnách nebo i jen na svíčce. zastavili se tu 
rodiny s dětmi, mladí, staří, jednotlivci i skupinky. všichni 
si pochvalovali příjemnou komorní atmosféru, s možností 
posedět a dát si něco teplého k pití. věříme, že jsme tímto 
rokem a touto akcí začali novou tradici a těšíme se znovu 
na příští rok.

betlémské světlo je novodobý symbol vánoc, který cestuje 
každoročně až z betléma a dostává se do velkého množství 
domácností v evropě. do české republiky dorazilo letos již 
po čtyřiadvacáté.
tradice spojené s betlémským světlem jsou po celém 
světě rozdílné. v čechách se většinou drží tradice udržení 
betlémského světla do Štědrého večera, světlo by 
mělo svítit za oknem každého domu tak, aby ukazovalo 
pocestným, že dům je pro ně otevřen.
Je úžasné, jak člověk jednadvacátého století, který je 
schopen domluvit se v téže minutě s opačnou stranou 
zeměkoule, opatruje symbolický plamínek, hřeje jej v 
dlani, strachuje se, aby cestou nezhasl a nepřetrhl tak 
řetěz vzájemného lidského pochopení.

Martina Pavlátová, sekretariát OKS

betléMsKé světlo

      
       www.vyuka-francouzstiny.cz 
 

 
           Mgr. Klára Kafoňková                                                   

Praha-Kbely,  Tel.: 736 122 956 
             E-mail: kafonkova@centrum.cz                            
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v úterý 22. ledna navštívily kbelskou 
knihovnu děti z lesního klubu cestička. 

Přivítal je zde, kromě paní knihovnice, i malý sněhulák 
snížek a děti pozorně naslouchaly vyprávění o 
tajemstvích, které zima ukrývá v přírodě. s nadšením 
si prohlédly i prostory knihovny a seznámily se s 
nutnou péčí o knížky. odměnou za trpělivost jim byla 
pěkná zimní pohádka. snad tito nejmladší čtenáři 
najdou pravidelnou cestu do knihovny i v budoucnu. 

Iveta Novotná 
knihovnice

lesní KlUb cestičKa
zvířátka nakrmena, betlémské světlo rozdáno – vzhůru 
do roku 2013 !!!

na tradiční vánoční nadílku pro zvířátka nám tentokrát 
počasí přálo – přestalo pršet a dokonce vysvitlo i sluníčko. 

díky tomu se krmičů kbelské divé 
zvěře sešlo 24. prosince dopoledne 
v centrálním parku okolo čtyřicítky – 
převážně rodiny s dětmi.
Po úvodních koledách jsme se 
přesunuli do lesoparku, kde si 
každý vybral stromeček dle svého 
vkusu a ozdobil ho jablíčky, kukuřicí, 
mrkvičkou, semínkovými koulemi 
nebo dokonce lojem. a abychom zvířátkům nezáviděli, i 
my jsme se zakousli do vánočního cukroví. a pak jsme se 
s plnými bříšky věnovali zpěvu koled za doprovodu kytary, 
houslí a flétničky.

a když se konečně začalo rozdávat betlémské světlo, byla 
sváteční nálada dokonalá. vánočně naladěni jsme se vrátili 
domů a jedno je už teď jasné: za rok na štědrý den se zase 
uvidíme v 10 hodin u tunelu!

kromě toho chystáme i další akce - na jaro pro vás 
připravujeme vycházku kbelskou přírodou. sledujte 
naše internetové stránky http://kbely.athabaska.org, kde 
budeme informace o akcích uveřejňovat.
    Veni - Lucie Pytlová 

(dříve Aschenbrennerová)
      Junák 

Kbely - Rodinný skautský oddíl Poljana Kbely
lucie.asch@gmail.com

PS: 
Další fotky ze Štědrého dne si můžete prohlédnout na 

našich stránkách nebo na webu městské části v galerii 
pana Petra Váni.

rodinný sKaUtsKý oddíl Poljana

koncert dětského Pěveckého sboru caMerata
v pondělí 28.1.2013 se ve 
vinoři, v centru Mariapoli, konal 
dětský koncert  Pěveckého 
sboru camerata pod vedením 
sbormistryně Mgr. veroniky 
dvořáčkové Žofákové. vystoupily 
zde kbelské, vinořské a čakovické 
děti z oddělení broučků a 
kamarádů. koncert byl velmi 
vydařený a děti byly za své pěkné 
pěvecké vystoupení odměněny 
velkým potleskem a občerstvením. 

Hana Růžková, Odbor kanceláře 
starosty

dětsKý PěvecKý sbor caMerata

Kbelská radnice se přpojila ke sbírce 
 Malé kulaté pro justýnu
Jmenuji se Justýna svobodová, jsou mi 3 roky a narodila sem se s Williamsovým syndromem.
Mám spousty zdravotních problémů a středně těžkou mentální retardaci.
Potřebuji pomoc a dohled 24hod denně.
Mužete mi prosím pomoci, když nebudete pet víčka házet do 
koše, ale schovávat pro mě a moje maminka pak výměnou 
získá peníze, aby mi mohla proplatit osobní asistenci, která 
měsíčně stojí  6000kč, hiporehabilitaci 200kč/hod, speciální 
rehabilitaci 500kč/hod, hračky a možná i moje první lázně .
za tento usměv malé kulaté stojí, ne?
za každou jakoukoli pomoc moc děkujeme   
   Justýnka s maminkou

sběrné místo na podatelně 
ÚMč Praha 19 - Kbely

http://kbely.athabaska.org
mailto:lucie.asch@gmail.com
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Pes - Přítel člověKa aneb soUŽití se Psy kbelské radovánky v centrálním parku ve kbelích 

hasiči Kbely oznamují, 
že dne 11.1.2013 opustil jejich řady po dlouhé , těžké nemoci, skvělý kamarád, 
dlouholetý člen, nositel několika svazových vyznamenání – zděnek brabec. 
zastával dlouhá léta funkci zástupce velitele sboru dobrovolných hasičů ve 
kbelích, kde byl velmi oblíbený.
čest jeho památce

hasiči kbely
M.J.

Pomůžete nám?
Prosíme kbelské občany (zejména ty dříve narozené), 
aby nám pomohli upřesnit některé fotografie, které 
jsme již získali pro kbelskou kroniku. Jedná se nám 
zejména o upřesnění doby, ze které fotografie pochází, 
případně kdo nebo co je na fotografii zobrazeno. 
Fotografie jsou k dispozici k nahlédnutí na recepci 
úřadu na hlavní budově. děkujeme předem za pomoc, 
tento obrazový materiál poslouží k dalším publikacím 
o historii kbel a také jako obrazová příloha do kroniky 
obce.

Ivana Zámyslická
odbor tajemníka

Protože se již delší dobu objevují dotazy na to, zda v Praze, 
a tím i ve kbelích, existuje nějaký právní předpis, který 
by upravoval volný pohyb psů na veřejném prostranství, 
pokusím se vám přiblížit, jakže to tedy s těmi pejsky je a co 
si pod pojmem volný pohyb můžeme představit. volným 

pohybem psa se rozumí 
pohyb psa bez vodítka, 
avšak pod kontrolou nebo 
dohledem jeho držitele 
(prosím, nezaměňovat se 
zaběhnutým psem).
v současné době žádný 
právní předpis souhrnně 

neupravuje pohyb psů na veřejnosti. domnívám se, 
že by vyhlášku, upravující volný pohyb psů, uvítali jak 
„nepejskaři“, tak i samotní držitelé psů, protože se obávají 
o své psy, které vodí na vodítku, aby jim nezpůsobil 
poranění pes volně pobíhající. Pokud by došlo k návrhu 
takové vyhlášky, naše městská část by ji určitě podpořila.
Je samozřejmé, že největší obavy z volně pobíhajících psů 
mají rodiče malých dětí, neboť jejich vzájemné reakce, 
tím myslím dětí a psů, jsou někdy (dost často, vždy) 
nepředvídatelné. každý držitel psa je povinen chovat se 
tak, jak mu ukládají některé právní předpisy. např. při 
pohybu psa na veřejnosti je držitel psa povinen dodržovat 
obecná pravidla stanovená občanským zákoníkem, jako 
třeba nenechávat psa vnikat na cizí pozemek. Při přepravě 
psa v hromadné dopravě má jeho držitel povinnost 
dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu, a to 
opatřit psa náhubkem a vést ho na vodítku, malého psa 
lze převážet ve schráně. Pokud tyto podmínky držitel psa 
nedodrží, hrozí mu vyloučení z dopravního prostředku 
a pokuta. z obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o ochraně 
veřejné zeleně zase vyplývá zákaz vstupovat se psy na 
dětská hřiště a pískoviště. U nás ve kbelích máme poměrně 
dost dětských hřišť, a přestože na tabulkách umístěných u 
hřišť je zákaz vstupu se psy uveden, někteří neohleduplní 
„páníčkové“ tento zákaz nerespektují. což se pak logicky 
nelíbí rodičům hrajících si tam dětí. v centrálním parku 
mezi ulicemi Žacléřskou, Železnobrodskou, Martinickou a 
dráhou je na tabulkách u vstupů do parku uveden zákaz 
volného pobíhání psů 
a přesto zde strážníci Městské policie udělují poměrně 
často pokuty nebo domluvy za nedodržení tohoto zákazu. 
Páníčci pejsků většinou tvrdí, že ten jejich pes nikomu 
nic neudělá. Je pravda, že jen velmi malé procento 
psů je agresivních a ještě ne jen tak sami od sebe, ale 
většinou z nějakého podnětu. avšak někteří nepejskaři 
mají strach z přítomnosti psa takový, že když k nim klidný 
a hodný pejsek běží (chce třeba jen proběhnout kolem 
nich nebo si je lehce „očuchat“), začnou ho odhánět, 
mávat rukama, holí, případně rovnou utíkat a křičet. to 
je pak kolikrát impuls pro chlupáče, který se domnívá, 

že bude následovat hraní a zábava. začne skákat radostí, 
vystrašeného člověka může porazit a neštěstí je na světě. 
a nebo ještě hůř, pes může v sebeobraně zaútočit, neboť 
se bojí, že ho chce někdo uhodit. Proto v místech s větší 
koncentrací lidí by pejskové měli na vodítku přece jen být, 
i když to zatím z žádné vyhlášky nevyplývá. nemusí být na 
krátkém a pevném vodítku. Pes se může pohybovat volněji 
na vysunovacím vodítku, kde je v případě potřeby možnost 
ho včas přitáhnout k sobě, aby neobtěžoval ostatní občany. 
zároveň je ale jasné, že na vodítku nemůže být stále. Psi 
zkrátka potřebují pohyb a zákon o ochraně zvířat proti 
týrání dokonce hovoří o tom, že zvíře se nesmí omezovat 
na pohybu pokud to není nutné a toto omezení nepůsobí 
zvířeti utrpení.
v dnešní společnosti je těch psích kamarádů tolik, že 
se s nimi setkáváme téměř na každém kroku a hodně 
„páníčků“ je nebere jen jako zvířata, ale jako člena rodiny 
(někdy i jako právoplatného člena rodiny). vždyť se také 
právem říká, že pes je nejlepší přítel člověka.
v listině základních práv a svobod je zakotveno právo 
vlastnit majetek a k tomuto právu patří také právo vlastnit 
zvířata. obecně je totiž zvíře v českém právním řádu 
považováno za věc 
(a to až do účinnosti nového občanského zákoníku). 
naštěstí ze zákona na ochranu zvířat proti týrání vyplývá, že 
zvíře má jiné postavení než ostatní „neživé“ věci, protože 
je to živý tvor, který je schopný pociťovat různé stupně 
bolesti a utrpení a zasluhuje si pozornost, péči a ochranu 
ze strany člověka. nicméně opět v listině základních práv 
a svobod se zakazuje zneužití vlastnického práva na újmu 
druhých. takovým zneužitím vlastnictví by mohlo být 
např., kdyby někdo nechal záměrně vnikat svého psa na 
veřejná prostranství, sousední pozemky nebo ho vědomě 
nechat obtěžovat třetí osoby. držitele psů toto vlastnictví 
zavazuje k tomu, aby pejskovi byla poskytována řádná 
péče a přiměřené podmínky pro zachování jeho funkcí a 
potřeb. 
a rozhodně nesmí být pes ani jiné zvíře týráno! 
apeluji na držitele psů, aby své miláčky nenechávali volně 
pobíhat mezi lidmi, obzvlášť mezi dětmi a staršími občany 
se špatnou stabilitou, neboť ti se mohou psa vylekat, 
upadnout a zranit se. volně pobíhající pes může způsobit 
i těžké ublížení na zdraví s možnými trvalými následky a 
v krajním případě by mohlo napadení skončit i smrtí. také 
se může stát, že volně pobíhající pes se svému páníčkovi 
zaběhne a bohužel není vzácná situace, kdy je pes přejetý 
nebo po srážce s dopravním prostředkem zmrzačený. 
za nemalou zmínku stojí znečišťování veřejného prostranství 
psími exkrementy, protože u volně pobíhajícího psa někdy 
ani nepostřehneme, že svou potřebu již vykonal. a protože 
jistě chceme všichni žít v hezkém a čistém prostředí, 
apeluji na všechny držitele chlupatých mazlíčků, aby si 
po svých miláčcích  „hromádky“ uklízeli, abychom si tyto 

nepříjemnosti nenosili na obuvi nebo na kolečkách kočárků 
až do svých domovů. exkrementy se mohou vhazovat do 
všech košů na odpadky a papírové sáčky se do stojanů 
doplňují pravidelně. Pokud někdo neuklízí po svém pejskovi 
s tím, že sáčky ve stojanech nejsou, není nic jednoduššího, 
než si na každou vycházku vzít s sebou do kapsy mikrotenový 
sáček nebo kousek starých novin. to má doma určitě každý 
z nás.
také připomínám zákaz vstupu se psy na kbelský hřbitov, 
kde sice je velmi malá koncentrace lidí, nicméně se jedná 
o tak pietní místo, že případné loužičky, hromádky, štěkot a 
jiné projevy našich mazlíčků jsou na tomto místě nežádoucí 
a byla by tím narušena úcta k zesnulým.
vzhledem k tomu, že kbely leží na okraji Prahy a je zde 
opravdu dostatek zeleně a to i ploch, kde není velká 
koncentrace lidí, mají naši čtyřnozí kamarádi prostoru na 
vyběhání se dost. Pejsci v centru Prahy mohou těm našim 
chlupáčům jen závidět. Jen bychom je mohli my „páníčci“ 
dovést na tato místa na vodítku. záleží jen na nás všech, 
jak se nám bude ve kbelích společně žít, pejskařům i 
nepejskařům a jaké bude ve kbelích soužití lidí se psy. vše 
je o vzájemném respektu, ohleduplnosti, úctě a toleranci.  

držitelům psích mazlíčků připomínám splatnost poplatku 
ze psů k 31.3.2013!

                                                                     eva krupičková                                                                                                      
ekonomický odbor                                                                              
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 8. letoPisecKé setKání Konané dne 7. Prosince 2012
na poslední letopisecké sekání v tomto roce přišlo 8 
pamětníků. téma setkání bylo: slavní a známí kbeláci, 
spolky a sdružení v době před válkou, za války a krátce po 
válce a doplnění údajů z předešlých setkání.
Mezi slavné kbeláky se řadí rod nekvasilů. Úspěšným 
zakladatelem firmy byl václav nekvasil. založil cihelnu a 
stavební podnik. Po jeho smrti se vedení ujaly jeho děti. 
otakar byl statkářem, Jan vedl cihelnu a František byl 
stavitelem.
Pan Josef vágner bojoval v boce kotorské. Po válce se vrátil 
domů a jako letecký odborník se dostal do kbel. zde se 
i oženil a měl děti. Jeho velkou láskou byla také hudba. 
založil ve kbelích orchestr a vedl Mužský pěvecký sbor 
dalibor. Manželka pana vágnera zpívala ve sboru.
Přítelem pana vágnera, byl pan Matěj taufer, se kterým 
prošel válkou. také on jako letecký mechanik začal pracovat 
na letišti ve kbelích, kam se i s rodinou přestěhoval. Po 
skončení 2. světové války pracoval v československých 
aeroliniích.
dne 14. října 2009 byly slavnostně po těchto dvou kbelácích 
pojmenované ulice: vágnerova a tauferova.
Pan kliment Štěpánek byl písařem a tajemníkem 
spisovatele Jaroslava haška. Pan Štěpánek měl úhledný 
rukopis, a proto si jej hašek vybral a diktoval mu knihu 

„dobrý voják Švejk“. sám pan Štěpánek napsal knihu 
„vzpomínky na poslední léta Jaroslava haška“.
Mezi známé kbeláky patří také pan Jaroslav veselý. Jako 
lodní kuchař procestoval celý svět. byl úspěšným boxerem, 
ale jeho velkou sportovní láskou byl běh. v této sportovní 
disciplíně byl velmi úspěšný a běhal až do vysokého věku.
ve kbelích bylo i několik spolků. Mezi první se řadí 
divadelní spolek, kdy první jeviště bylo v hostinci na růžku 
(nynější kavárna). Pak se začalo hrát v lidovém domě, v 
sále hospody U suldovských a v sokolovně. ochotnické 
divadlo vedl pan František veit, který zařídil přejmenování 
spolku na název Josef kajetán tyl, aby spolek mohl hrát i v 
době protektorátu.
dále zde působil pan Josef venta jako dirigent a ochotníci 
horník, Fukal, vojáček. z prvních divadelních her se hrál 
„Jánošík“ a „Jízdní hlídka“.
velkou tradici má sbor dobrovolných hasičů, který byl 
založen 1. 5. 1881. zařazen byl do karlínské župy. krátce 
po svém založení pomáhali kbelští hasiči hasit národní 
divadlo v Praze. První hasičská zbrojnice byla v místech 
dnešní benzinové pumpy. velitelem hasičů byl pan karel 
černý, který byl umučen v koncentračním táboře.
spolek baráčníků vedl praporečník pan rejzl. více o tomto 
spolku není známo.
dále zde působil spořitelní a záložní spolek, založen z 
podnětu tehdejšího starosty adolfa soukupa 27. 2. 1910. 
v roce 1923 měl spolek šedesát členů.
ve kbelích byl také oddíl skautů.  vznikl dne 17. června 
1936 jako První chlapecký, katolický, skautský oddíl číslo 
14. Jeho zakladatelem byl Pavel vilém Škoda. oddíl se 
krátce před zákazem v roce 1940 rozšířil o dívčí družinu. 
Po osvobození v roce 1945 se ve kbelích skautská činnost 
obnovuje a vzniká středisko skautské výchovy Maják, které 
se rozpadlo v roce 1948. další činnost byla obnovena v 
roce 1968 do roku 1970. a znovu se začíná až v roce 1990. 
Údaje zaznamenal v historickém almanachu vydaném k 
75. výročí založení skautingu ve kbelích současný vedoucí 
oddílu vodních skautů kamil Podlaha.
děkuji všem pamětníkům za jejich krásná vyprávění a 
vzpomínání při setkáních. těším se, že budeme i v příštím 
roce doplňovat dějiny kbel pro další generace. setkání 
budou opět první pátek v měsíci v knihovně místního 
úřadu. 
rovněž bych chtěla poděkovat vedení Místního úřadu 
zejména panu tajemníkovi za pomoc a podporu při 
pořádání letopiseckých setkáních.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

na prvním setkání v novém roce 2013 se sešlo několik 
kbelských občanů a zavzpomínali na další historii a 
historické události týkající se kbel.
Povídali jsme si o nejstarších domech a ulicích. 
Pravděpodobně nejstarší ulicí ve kbelích je ulice 
vrchlabská, která se dříve jmenovala Palackého a ještě 
před tím Švehlova. Po návštěvě archivu, kde jsou údaje od 
r. 1850, budu moci napsat o starých domech více. nyní ze 
vzpomínek pamětníků.
nejstarším stojícím stavením bude stodola ve dvoře 
Šedivých ve vrchlabské ulici, která je z roku 1713. většina 
domů na vrchlabské ulici patří mezi nejstarší ve kbelích. 
dále domy na ulici Mladoboleslavské a Železnobrodské. 
Mezi další staré domy patří nejstarší školní budova na 
Mladoboleslavské ulici, nyní přestavěna na dům seniorů. 
za zmínku stojí i Gočárovy domy, které stávaly v objektu 
kbelského letiště. dosud se zachovaly pouze dva a v 
sedmdesátých letech minulého století byly přestěhovány 
do areálu zoologické zahrady, kde stojí doposud.
rovněž významnou stavbou je maják, který sloužil i jako 
vodárna. byl postaven před 85 lety. v roce 2006 byl 
prohlášen za kulturní památku a ještě v témže roce proběhla 
rekonstrukce vnějšího pláště objektu. byla obnovena 
fasáda podle nálezové situace původní barevnosti fasády, 
byly odborně opraveny plastiky na vodárenské věži. k 
dokonalosti obnovy byl návrat čirého zasklení všech 
výplňových prvků. slavnostní představení opravené věže 
bylo 15. února 2007 v areálu vojenského letiště v Praze-
kbelích. za další kulturní památku byl prohlášen v roce 
2011 soubor budov areálu aero kbely. soubor 5ti hangárů 
dokumentuje vývoj letištního stavitelství od období 1. 
světové války po konec 40. let dvacátého století.
Pro zajímavost uvádím ještě dvě kulturní památky. v 
roce 1934 sochař ladislav Šaloun vymodeloval sousoší 
rozum a srdce. Jeho pozměněnou variantu rozum a cit v 
boháňském pískovci zakoupila v roce 1940 národní galerie 
v Praze. sousoší bylo v roce 1951 umístěno v růžovém sadu 
na Petříně, pak v zahradě trojského zámku a od roku 1975 
je v parku u kbelského rybníka. další kulturní památkou 
ve kbelích je socha svatého vojtěcha, která pochází z dílny 
sochaře Františka ignáce Platzera. stojí ve vrchlabské ulici 
asi od druhé poloviny 18. století. kulturní památkou je od 
roku 1958.
 Mezi staré objekty, které již nestojí, patří Pivovar 
postavený v roce 1758 a velký dvůr. stával nad rybníkem, 
kde se nyní nachází nová zástavba s billou. další budovou 
byla thérovna. v roce 1863 (je to 150 let) založil václav 
nekvasil další cihelnu a o rok později továrnu na výrobu 
dehtové střešní krytiny. dům se boural až před výstavbou 
pošty v semilské ulici.
na místě dnešního kostela stávala kaple sv. alžběty 
durynské zřízena ze staré stodoly.
dalším tématem byly svatby a pohřby. vzhledem k tomu, 

že kbely neměly kostel, byla matrika na faře kostela ve 
vinoři. tam se konaly i svatby a křtiny. ve kbelích v té 
době nebyl ani hřbitov, tak se pohřbívalo rovněž hlavně ve 
vinoři. ze kbel šel smuteční průvod za doprovodu hudby 
dnešní Mladoboleslavskou ulicí do vinoře.
na jedné z fotografií jde smuteční průvod a v pozadí je 
objekt thérovny. Prosíme spoluobčany, zda někdo pozná 
někoho na fotografii a z které doby může být, budeme za 
tuto informaci moc rádi. děkujeme.  
Pro doplnění  historických i zajímavých  údajů prosím 
všechny, kdo bydlí ve starém domě a zná jeho historii, co 
se týče stavby i přestavby i jeho obyvatel, podělte se s námi 
o tyto skutečnosti. Můžete písemně na e-mail kronika@
kbely.mepnet.cz nebo přijít na letopisecká setkání, která 
se konají každý první pátek v měsíci nebo každou středu na 
místní úřad za kronikářkou.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel    

9.  letoPisecKé   setKání  Konané  dne  4. ledna 2013
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leden 2013
Pro dospělé:
chalupa Pavel – bohuslav reynek (monografie)
Mercier Pascal – noční vlak do lisabonu
kepler lars – svědkyně ohně
Wagnerová Magdalena – tajemství zřícenin v čechách a na 
Moravě
Wagnerová Magdalena – tajemná historie hradů v čechách 
a na Moravě
klimek hynek – vládcové našich hor. nejkrásnější pověsti
Štráfeldová Milena – co mě naučilo listí
reinerová lenka – adiós, Španělsko
Šmahel Fr.-bobková lenka - lucemburkové. česká koruna 
uprostřed evropy

Pro děti:
Fučíková renáta – antonín dvořák
collinsová suzanne – hunger games 1.-3.
roddaová emily – deltora (Údolí ztracených, návrat do 
del)
Martini Manuela – Mrazivé léto
bicker veronika – Motýlí křídla

Šplíchal antonín – traktor 
jede na pole
bořek stavitel – knížka na 
rok 2012
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nejzajíMavější KniŽní PřírůstKy

Místní knihovna Kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – iveta novotná

e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz
on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz

Provozní doba: 
Po, st   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.

čt, Pá  9.00-11.45 hod.  

v průběhu školních jarních prázdnin ve dnech 18. 2. – 22. 2. 2013 
bude knihovna uzavřena. 

nejpilnější čtenáři kbelské knihovny za rok 2012
Pořadí Kategorie: dospělí

Počet 
vypůjčených 

titulů
Kategorie: děti a mládež

Počet 
vypůjčených 

titulů

1. samková Marie 289 Polcer dominik 126

2. brisbane-Webb vlasta 233 Matušů vojtěch 94

3. MUdr. klánová ivana 225 Jünglingová tereza 67

našim nejlépe umístěným čtenářům v obou kategoriích věnuje knihovna malou pozornost. 
všem čtenářům a návštěvníkům kbelské knihovny děkujeme za trvalou přízeň a těšíme se na 

další vzájemné příjemné setkávání.

v rámci rozšíření a zkvalitnění nabídky 
knihovnických služeb, byl pro letošní kalendářní 
rok zajištěn pravidelný odběr některých 
zajímavých periodik.

např.:
Moje země – vše, co 
bychom se ještě chtěli 
dozvědět o krásách a 
zajímavostech naší republiky                                                                                                                                
revue extra válka – se 
zaměřením na události 2. 
svět války 
Živá historie a tajemství 
české minulosti – se zaměřením na poutavá historická 
témata. 
časostroj: zábavná cesta do historie – časopis pro mládež 

doufáme, že toto oživení knihovního fondu potěší mnohé 
čtenáře. 

rozšíření odběrU PeriodiK

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.

markýzy, garnýže, šití záclon, čalounění dveří, 
shrnovací dveře, silikonové těsnění do oken a dveří,
malování, lakování, kompletní renovace oken
Petříček 606 350 270, 286 884 339

ŽalUzie, rolety, Plisé, sítě Proti hMyzU, 

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

vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep,nemovitost. 
odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
tel:777 227 840

vyKlidíMe váš byt

4342

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

Zveme kbelské děti
na dny otevřených dveří a zápisy
 do předškolní přípravné třídy se speciálním rozvíjejícím 

programem v Satalicích a na Ládví pro školní rok 2013/2014

 na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Černém Mostě 
a na Ládví

 do MŠ a jeslí na Ládví pro školní rok 2013/2014

Vašim dětem nabízíme laskavý a individuální přístup 
v malém kolektivu, rozvoj tvořivosti a talentů, prostředí 
respektu a úcty, výuku angličtiny a další.

Více informací a přihlášky na www.prorodinu.cz, 
na e-mailu info@prorodinu.cz nebo na tel. 724 692 085.

Praha 8-Ládví
Rajmonova 1199/4
(blízko metra C Ládví)
20. 3., 24. 4. a 29. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin

Praha 9-Černý Most
Vybíralova 969/2
(blízko metra B Černý Most)
19. 3., 23. 4. a 28. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin
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