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Naše očekávání ohledně změny tras linek autobusů č. 185 
a 302 se nenaplnilo. Bezprostředně po spuštění změny 
jsme začali shromažďovat naše i vaše připomínky, které 
vyústí nejen v jednání s Ropidem, ale také bude provedeno 
šetření a na základě těchto výsledků budeme chtít provést 
adekvátní úpravy, které povedou ke skutečnému zlepšení. 
V této souvislosti vedení radnice navrhlo variantní řešení 
obratiště u kbelského hřbitova a nyní prověřuje možnosti 
realizace.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy protahuje 
ralizaci úseku komunikace Mladoboleslavská u přechodu 
k ulici Košařova a spojila akci do řešení celého úseku 
této frekventované komunikace v rámci jejího zklidnění 
a bezpečnosti. Rada žádá po TSK prioritně řešit zmíněný 
přechod, tak jak bylo požadováno.
V rámci schválené dotace na zametací vůz proběhly tři 
prezentace techniky, která by byla k tomuto účelu vhodná. 
Nyní shromažďujeme podklady pro výběrové řízení.
V oblasti dotačních programů na životního prostředí jsme 
také zažádali o příspěvek na nákup sběrných kontejnerů na 
biodpad spolu s dopravním návěsem.
Proběhlo jednání nad zpracovanou studií variant srubu 
k využití pro návštěvníky Centrálního parku a další 
volnočasové aktivity. Důraz klademe na široké využití a 
efektivitu. Nyní bude probíhat projednání stavebního 
řešení a dalších vazeb, tak abychom realizaci zahájili 
nejpozději o letních prázdninách.
Rada rozhodla o výběru jiného dodavatele zemního plynu 
pro oba domy seniorů z důvodu dosažení zlevnění a tím 
úspory pro její obyvatele. 
Rada se zabývala zprávou z kontrolního dne dotčených 
orgánů v objektu bývalého PALu na řešení ekologických 
zátěží a čerpání záchytných drénů. Rada uložila odboru 

životního prostředí porovnat výstupy z ročních zpráv 
včetně výkladu naměřených hodnot a jejich zmapování.
S ohledem na velký zájem o letopisecká setkání z řad 
našich obyvatel, pan starosta rozhodl o změně místa a času 
na první pondělí v měsíci v prostorách zasedací místnosti 
radnice, což se setkalo s velkým povděkem.
Na těchto setkáních svou činnost prezentuje Komise pro 
kroniku a historii, jejíž členky jezdí po archivech s cílem 
komplexně zmapovat kbelskou historii a kontext dějin. 
Jejich poznatky vám postupně přinášíme na stránkách 
Kbeláku. Dalším cílem těchto aktivit je vydání jak textové, 
tak obrázkové reprezentativní publikace o Kbelích.
Vzhledem ke spuštění platnosti novelizovaného 
Občanského zákoníku od 1. 1. 2014 Rada uložila oslovit 
majitele nemovitostí stojících na pronajatých pozemcích 
od MČ, aby zvážili jejich včasné odkoupení s ohledem na 
stále se zvyšující cenu pozemků v Praze.
Vedení radnice je rozladěno jednáním ředitelství pošt, 
jelikož po neustálém protahování a odkládání námi 
navrhovaného řešení vedoucí ke zlepšení bezbariérového 
přístupu na kbelskou poštu, opět řešení odložilo s tím, 
že nejsou majiteli objektu. Jednání se tedy vrací opět na 
začátek s jiným subjektem.
Pan starosta svolal jednání se zástupci politického spektra 
v našem zastupitelstvu ohledně řešení kapacit školských 
zařízení, zejména pak potřeby zdvojnásobení počtu kapacit 
v základní škole. Byly diskutovány varianty stavebního 
řešení, ale především pak na zajištění zdrojů finančních. 
V této souvislosti pan starosta spolu s místostarostkou 
navštívili Klub ODS při Zastupitelstvu hl. m. Prahy a tak 
jak předtím informovali primátora, předestřeli problém 
tomuto fóru. Odnesli jsme si odtud úkol ke zpracování 
zprávy o potřebách školních kapacit na severovýchodě 
Prahy a příslib zapojení se do řešení této problematiky v 
rámci hl. m. Prahy.
Rada rozhodla o provedení tzv. chemického vyčištění 
výměníků tepla pro bytové domy v ulici Luštěnická a 
Katusická, a to z důvodu špatného režimu cirkulace ohřevu 
vody.
Rada schválila účelovou dotaci na financování platů dvou 
učitelek mateřské školky, jejíž kapacitu jsme rozšířili, avšak 
ministerstvo poskytne prostředky až po schválení kapacity 
v následujícím školním roce.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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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.

Tenis nejen
pro děti

Nově otevřené kurzy tenisu pro děti a 
dospělé

Nové tréninkové místo na Praze 9-Kbelích v 
areálu Hotelu Marie-Luisa, Krnská 350 

Další informace:

www.tshradecka.cz
603 514 994

Mechanické, klempířské a lakýrnické práce · Opravy a generální opravy motorů a hlav válců · 
Rychlo-servis - �ltry, oleje, brzdy, diagnostika, klimatizace, geometrie · Pneuservis · Laserová 
geometrie · Diagnostika elektronických systémů vozů - pokrytí 90% vozového parku ČR  ·  Klimatizace 
- opravy a plnění, čištění a dezinfekce ozonem (O 3) · Mytí vozů + čištění interiérů mokrou cestou · 
instalace vyhledávacího zařízení GPS (kniha jízd) pro auto, moto, lodě · Instalace zabezpečení - zámky 
řazení, pískování autoskel Cebia · Odtahová služba, náhradní vozidlo · Příprava a zajištění STK + emisí 
· Oprava havarovaných vozidel, výměna autoskel + vyřízení pojistných událostí · Pojištění vozidel - 
havarijní, povinné ručení, čelní sklo · Řešení problémů s �ltry pevných částic, takzvaných DPF,FAP 
�ltrů · Airport servis - viz odkaz · ZDARMA odvoz vašeho vozidla na servis · Výběr a nákup vozidel na 
zakázku, dovoz ze zahraničí, přihlášení v ČR, STK + emise, převody · Po dohodě servis o víkendu.
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TAKTO SE ChOVAJÍ NAšI SPOLuOBČANé …

JaRNÍ haRMONOGRaM sVOZU
přistaveny kontejnery v 9 hodin a odvezeny 
po naplnění (nejpozději ve 12 hodin)

BŘEZEN
30.3.      Benecká x Hanušova 
DUBEN
13.4.      Hůlkova
20.4.      Železnobrodská x Libichovská
27.4.      Sojovická
27.4.      Sovenická 

KVĚTEN
  4.5.      Železnobrodská x Pelnářova
18.5.      Nymburská x Mladějovská

KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE 
FYZICKÝM OSOBÁM, BYDLÍCÍM NA ÚZEMÍ 
NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI (KBELY). PODNIKATELÉ 
MAJÍ POVINNOST ZE ZÁKONA Č. 185/2001 
SB. ZAJISTIT SI ODVOZ ODPADU VZNIKLÉHO 
SVOU ČINNOSTÍ NA VLASTNÍ NÁKLADY

B IOODPAD 2013

Komise školství a vzdělávání MČ Praha 19 zve srdečně občany a zástupce sdružení
a organizací působících na území Kbel na své otevřené zasedání na témata:

,,DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19 A JEHO STRUKTURA”  a ,,BUDOUCNOST KBELSKÝCH ŠKOL”

které se uskuteční 11. 6. 2013 od 18.30 v Lidovém domě

Cílem setkání je kromě hlavního tématu - prezentace výsledků demografické studie - také představení nového
ředitele ZŠ Albrechtická, který vzejde z právě probíhajícího konkurzu. 

Účastníci budou mít příležitost pokládat dotazy nejen novému řediteli a k tématu demografické studie,
ale samozřejmě k čemukoliv, co se tématu školství a vzdělávání ve Kbelích týká.

Předpokládaný konec zasedání v 20.00. 

Těšíme se na Vaši účast!

Již od 1.4. probíhá individuální svoz bioodpadu.

K dEMOgRAfICKé STudII A šKOLSKé PROBLEMATICE
Jak jsem vás již v minulém čísle informovala, intenzivně se zabýváme problematikou školství, a to nejen v závislosti na 
výsledcích demografické studie. Plníme příslib a zveme vás na veřejné setkání k této problematice – viz níže pozvánka. 
Na tomto setkání si probereme důkladně, jak frekventovanou demografickou studii, tak i výsledky právě probíhajícího 
konkurzu na ředitele/ku základní školy. Vzhledem k probíhající intenzívní práci, jak na řešení kapacit, tak i na velký zájem 
uchazečů, to bude velmi zajímavé setkání.

Ivana Šestáková
zást. starosty

Hřbitove, hřbitove, zahrado přesmutná,
Co z našich pokladů v tobě se ukrývá.
Důstojné ticho naše kroky provází,
Stojíme mlčky a myslíme na vás,
Naši pozůstalí drazí.

Ve Kbeláku č. 41 je podrobný článek paní e. Krupičkové 
z ekonomického odboru MČ Prahy 19 s velmi pěknými 
srovnávacími fotografiemi různých částí kbelského 
hřbitova.
Čtenáři tohoto dvouměsíčníku jsou tedy dobře informováni 
o velkých změnách, které přibližně před půl rokem 
probíhaly na zdejším hřbitově.
Pro nezasvěcené připomenu rekonstrukci přední obvodové 
části hřbitova, budovy márnice s moderním sociálním 
zařízením, pietní rozptylové loučky, vsypové loučky, dlažby 
u kolumbária, opravu pomníku a další úpravy. Jak vidíte, 
nebylo toho málo. Chtěla bych tímto příspěvkem velmi 
poděkovat Místnímu úřadu ve Kbelích a všem, kteří se o 
zvelebení hřbitova zasloužili.
Děkuji i správcům hřbitova, kteří se denně starají o 
pořádek.

Děkuji také městské policii za častou kontrolu hřbitova.
Výsledkem součinnosti všech výše jmenovaných je 
vytvoření důstojného prostředí pro odpočinek našich 
drahých pozůstalých, kteří si zaslouží naši lásku a úctu. 
Ráda bych zakončila starým rčením, uvedeným již dříve 
v časopise Kbelák: „Podle hřbitova se pozná úroveň obce.“ 

Anna Vlachová

KBELSKý hřBITOV – POděKOVÁNÍ

POZVÁNKA NA VEřEJNé SETKÁNÍ



hLEdÁME BRIgÁdNÍKA
Nabízíme drobnou brigádu pro šikovného, 
odpovědného, náctilétého kameramana a střihače 
videí nejlépe ze Kbel.

Můžeme slíbit možnost realizace, která je vidět, 
slušné pracovní vybavení a příležitost k rozvoji.

Informace o brigádě na telefonu 775 590 149 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 
 
Tel: 284 08 08 31 
email: hrubcik.martin @kbely.mepnet.cz 
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NÍZKOPRAhOVé CENTRuM AKTIVIT MČ PRAhA 19

PLÁN AKCÍ COOLKBELy.CZ
01.04.2013 - 31.05.2013

duben 2013
22.04. Klub deskových her
23.04. Karetní klub hry Magic 
24.04. Klub deskových her
24.04. Šachové tréninky 
25.04. Žurnalistický klub
26.04.  Otevřený Krajský přebor      
družstev SŠS v bleskovém šachu
26.04. Klub on-line her
26.04.  7. ročník NOČNÍhO 
PůLMARATÓNU
27.04.  Šachové tréninky 
28.04. Paintball - Střelecký klub
29.04. Klub deskových her
30.04. Karetní klub hry Magic

Květen 2013
01.05. Klub deskových her
01.05. Šachové tréninky 

02.05. Žurnalistický klub
03.05. Klub on-line her
04.05. Šachové tréninky 
06.05. Klub deskových her
07.05. Karetní klub hry Magic
08.05. Klub deskových her
08.05. Šachové tréninky 
09.05. Žurnalistický klub
10.05. Klub on-line her
11.05. Šachové tréninky 
12.05. Paintball - Střelecký klub
13.05. Klub deskových her
14.05. Karetní klub hry Magic
15.05. Klub deskových her
15.05.  Šachové tréninky 
16.05. Žurnalistický klub
17.05. Klub on-line her
18.05. Šachové tréninky 
19.05. Turnaj ve stolním fotbálku
20.05. Klub deskových her
21.05. Karetní klub hry Magic
22.05. Klub deskových her
22.05. Šachové tréninky 

23.05. Žurnalistický klub
24.05. Klub on-line her
25.05. Šachové tréninky 
27.05. Klub deskových her
28.05. Karetní klub hry Magic
29.05. Klub deskových her
29.05. Šachové tréninky 
30.05. Žurnalistický klub
31.05. Klub on-line her

Nízkoprahové centrum aktivit Městské části Praha 19
Toužimská 244/42  197 00  Praha 9 - Kbely (vchod z ulice Bakovská)

www.coolkbely.cz

S NCA NA PAINTBALL
Střelecký klub NCA připravuje na neděli 28.4.2013 
organizovanou účast veřejné paintballové akce 
pro začátečníky v paintballovém areálu kasárna 
hájek. Odjezd od NCA ve 12:30 návrat okolo 20:00. 
Z kapacitních důvodů povinná předchozí registrace 
účasti na e-mailu hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

Více informací o paintballovém areálu i veřejných 
paintballových akcích naleznete na webu www.
hrabarev.cz 

Informace o Střeleckém klubu NCA na webu www.
coolkbely.cz či na níže uvedených kontaktech 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 
 
Tel: 284 08 08 31 
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 

Valentýnská partie se 
superbleskovým 
šachovým Mistrem ČR
Prostor ve svém programu si 14. února 
na žádost MeNSy ČR a Nízkoprahového 
centra aktivit MČ Praha 19 udělal FM 
Jan havlík, aby sehrál dvoukolovou 
šachovou simultánku.

Simultánka neboli simultánní partie 
je exhibiční vystoupení šachového 
mistra nebo velmistra, který hraje 
současně na dvou a více šachovnicích 
proti vícero hráčům. Při větším počtu 
šachovnic bývají tyto umístěny v kruhu 
a mistr k nim postupně přistupuje, 
provede svůj tah a pokračuje k další 
šachovnici. 

Jan havlík, řazený 
mezi nejtalentovanější české hráče, 
je 25letý šachista s mezinárodním 
eLO hodnocením 2335 bodů, kdy 
se letos stal mistrem České republiky 
v partiích, které musíte odehrát do 
jedné minuty.

Se svými soupeři v kbelské 
simultánce se ale nejednou i posadil 
a podle jeho vlastních slov mělo v 
simultánce několik partií zajímavý 
průběh. 

Jak se dělá proti mistru republiky 
remízový úspěch si můžeme ilustrovat 
na níže uvedené partii: Jan havlík - 

Martin hrubčík

V druhém kole šachové simultánky, 
hrál FM Jan havlík s bílými figurami. 
V partii proti Martinu hrubčíkovi, 
kterou přinášíme, zvolil havlík po 1. e4 
e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 ne úplně běžné 
pokračování 4. e5, kterým napadl 
soupeřova jezdce. hrubčík stáhl 

Vytáhni se na WWW.COOLKBELy.CZ
Webová adresa WWW.COOLKBeLy.CZ teď umožňuje 
všem mladým Kbelákům, aby zde umístili odkazy na 
své blogy a osobní weby.

Pošli odkaz na svůj blog či web na 

e-mail hrubcik.martin @kbely.mepnet.cz 

Veškeré zákonně i morálně bezproblémové weby 
mladých Kbeláků budou zdarma zveřejněny na webu 
WWW.COOLKBeLy.CZ 

Využij příležitost a ukaž se všem.

KBELSKÁ šAChOVÁ REPREZENTACE
hledáme kbelské šachisty pro KBeLSKÉ RePReZeNTAČNÍ 
DRUŽSTVO, které se bude účastnit Šachového přeboru 
Prahy. 

Různá výkonnost není na škodu. hrajeme pro radost a 
pro ještě větší slávu Kbel. 

Informace o KBeLSKÉ ŠAChOVÉ RePReZeNTACI na 
telefonu 775 590 149 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 
 
Tel: 284 08 08 31 
email: hrubcik.martin @kbely.mepnet.cz 

jezdce do bezpečí 4. ... Jfd7 a havlík naopak vyvinul svého 
druhého jezdce 5. Jf3. Soupeř odpověděl útočným tahem 
5. … c5, který do značné míry předznamenal další průběh 
partie. havlík po 6. Se3 Jc6 v dalším tahu vzal nabízeného 
pěšce 7. dxc5, po čemž následovala série výměn 7. ... 

Jdxe5 8. Jxe5 Jxe5 9. Sd4 
Nc6 10. Sb5 Sd7 11. Sxc6 
Sxc6 12. b4 Se7, až se český 
mistr odhodlal vzít pěšce 
na g7 a zároveň napadnout 
soupeřovu věž - 13. Sxg7. 

V této chvíli se rozhodovalo 
o osudu partie, jež ale 
pokračovala už jen pouhými 
čtyřmi tahy, protože po 13. 
... Vg8 14. Se5 Vxg2 15. Sg3 
nabídl Jan havlík remízu, 
kterou Martin hrubčík přijal 
– 1/2-1/2.

Je otázkou, jak by 
utkání dopadlo, kdyby 
pokračovalo. Pokud by 
následovaly tahy 15. ... 
Vxg3 16. hxg3 d4, mohl 
mít hrubčík dokonce lepší 
pozici, jenže pokud a kdyby 

jsou v šachu leckdy velmi ošemetné pojmy.

Nezbývá, než se přijít přesvědčit o síle kbelských šachistů 
přímo na jejich trénink, který probíhá každou středu a 
sobotu od 18:00 v Nízkoprahovém centru aktivit Městské 
části Praha 19, a jenž je otevřen každému, kdo by si chtěl 
třeba jen přátelsky zahrát tuto královskou hru.

Jaroslav Kvapil, žurnalistický klub

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3ahrubcik%2emartin%40kbely%2emepnet%2ec
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3ahrubcik%2emartin%40kbely%2emepnet%2ec
mailto:hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz
http://www.hrabarev.cz
http://www.hrabarev.cz
http://www.coolkbely.cz
http://www.coolkbely.cz
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3ahrubcik%2emartin%40kbely%2emepnet%2ec
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3ahrubcik%2emartin%40kbely%2emepnet%2ec
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3ahrubcik%2emartin%40kbely%2emepnet%2ec
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3ahrubcik%2emartin%40kbely%2emepnet%2ec
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3ahrubcik%2emartin%40kbely%2emepnet%2ec
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Na našich pravidelných 14 ti denních setkáních v Klubu 
seniorů Mladoboleslavská 20 byl zajištěn MČ Praha 19 dne 
3.4.2013 ve   14 hod.  malý koncert operní zpěvačky paní 
Markéty Dvořákové s klavírním doprovodem pana Pavla 
Voráčka.
Mohu vyjádřit tímto za všechny přítomné seniory STP 
upřímný obdiv této umělkyni, která nám zazpívala několik 
árii ze známých oper.
Děkujeme MČ Praha 19, že nám umožňuje přiblížením 
umělců  naše pravidelná setkání povýšit na kulturní zážitek. 

za výbor STP K.Kubátová

STP MO PRAhA 19  KBELy

díky finanční podpoře kbelské radnice 
uspořádá naše sdružení tělesně 
postižených tyto akce:

17.4. přednášku o Vyšehradu - zajištěna p. Bauerem
24.4. výlet - Polsko
25.4. Farní Charita Neratovice - setkání přátel v Libiši
 8.5.  v ycházka na Vyšehrad  ood cca 10 hod.
22.5. výlet na vodní zámek Blatná

 5.6.   výlet do ZOO
19.6.  výlet do ZOO
22.6.  - 28.6.  rekondice  Luhačovice
od 1.6. -  9.6.     rekondice Spálené Poříčí
od 9.9.- 15.9.     rekondice  Třeboň
I v době prázdnin  jsme navrhli možnost schůzek dle 
jejich požadavků / a dle počasí /, protože ne každý náš 
senior má možnost odjet za rodinou mimo Prahu. 

VýROČNÍ SChůZE MÍSTNÍ ORgANIZACE STP

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)
24. 4. a 29. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin

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

Dne 6.3.2013 se uskutečnila výroční schůze 
místní organizace STP Kbely, které se zúčastnili 
přizvaní hosté z Klubu seniorů a ostatní veřejnost. 
Akce se zúčastnilo vedení radnice. Členové STP 
mj. ocenili spolupráci s radnicí a poděkovali za 
příspěvek na činnost ve výši 150 tis. Kč. Pan 
starosta ve svém vystoupení pochválil aktivitu 
členů a zejména předsednictva místní organizace 
STP Kbely. Tato výrazná aktivita místní kbelské 
organizace je známa u nadřízené obvodní 
organizace pro Prahu 9 (která řídí 6 místních 
organizací) a proto dosavadní předsedkyně pí. 
Kamila Kubátová, je navrhována na předsedkyni 
obvodní organizace. Na výroční schůzi byl 
zvolen nový výbor STP ve složení: předsedkyní 
byla zvolena pí  Jitka Pelikánová , zástupkyní 
paní Věra Svárovská a hospodářkou paní helena 
Poldová. V revizní komisi jsou paní havlenová 
Jaroslava a Irena hantáková.  K aktuálnímu datu 
skýtá Svaz těl.postižených Kbely 116 členů.  
 

Martina Pavlátová, DiS.
Odbor kanceláře starosty ÚMČ Praha 19
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Do letošního třináctého ročníku Noci s Andersenem se kbelská 
knihovna, za spolupráce s družinou při ZŠ Albrechtická, zapojila 
již počtvrté. Pro 30 přihlášených dětí byl připraven pestrý 
(a nejen  literární) program, který byl v tomto roce věnován 
převážně výtvarné tvorbě naší přední ilustrátorky dětských 
knih – paní heleně Zmatlíkové, jejíž 90. výročí narození si letos 
připomínáme. 
V pátek 5. 4. 2013 se v 17.00 hod. sešly děti prvních až čtvrtých 
tříd ke společnému „nocování“. Prvním bodem programu 
byla návštěva budovy Radnice MČ P-19 , kde jsme navštívili 
paní místostarostku Ivanu Šestákovou (patronku této akce),  
která nám krátce popovídala o svojí práci a seznámila děti s 
chodem celého úřadu. Poté spolu s dětmi přešla do prostor 
školní družiny, kde jsme si společně vyprávěli o tvorbě paní 
Zmatlíkové, četli ukázky z oblíbených dětských knih a i přítomné 
paní vychovatelky zavzpomínali na knížky jejich mládí. 
V 19.00 hod. nás navštívilo kbelské divadelní sdružení Prima 
den,  které pro nás nachystalo překrásně ztvárněnou pohádku 
h.Ch. Andersena – Sněhová královna. Všichni diváci se výborně 
bavili a děti nadšeně odměnily herce dlouhým potleskem. 
Pak už byl čas na večeři. Připravené řízečky od řezníka pana 
Černého se staly dalším hitem večera a za malou chvilku po 
nich nezbyl ani drobeček. 
Notně posilnění jsme se vydali plnit různé soutěžní úkoly, 
nejprve ve vnitřních  prostorách družiny, poté se všechny 
děti přesunuly na zahradu v rámci - „Nočního putování za 
Ooooobludou“. Malí dobrodruzi byli velice stateční  a stezku 
odvahy prošli bez vážnějších úskalí. Po odvyprávění si všech 
dojmů, byl pomalu čas připravit se na spánek. Ve 23.00 
hod. už jsme měli připravené ležení, a tudíž mohli mezi nás 
zavítat poslední hosté večera, a to opět šikovné dámy z Prima 
dne – Bára Marysková a Markéta Kilingerová, které coby 
pohádkové tety přečetly dětem příběh na dobrou noc. Pak 
už byla téměř na všech účastnících vidět značná únava, a 
proto se šlo do spacáků. Noc proběhla úplně klidně, nikoho 
ve snech „Ooooobluda“ nestrašila a ráno se všichni těšili, jak 
budou své zážitky líčit rodičům. Po snídani byly dětem předány 
knižní odměny a pohlednice, jako vzpomínka na letošní Noc s 
Andersenem 2013. Ohlasy dětí, které se ještě před rozchodem, 
hlásily na další nocování, svědčí o tom, že tato akce má opravdu 
úspěch. Tudíž Noci s Andersenem 2014 – zdar!!!!
Za Místní knihovnu Kbely  zpracovala Iveta Novotná

Velké poděkování patří: Úřadu MČ P-19 (za organizaci a 
financování celé akce), ZŠ Albrechtická a vychovatelkám 
školní družiny (za neocenitelnou pomoc a poskytnutí prostor), 
souboru Prima den (za výborný kulturní program), podnikateli 
Radku Černému (za úžasně připravenou večeři) a dvěma 
maminkách dětí (za dobroty, které nám donesly). 

Fotografie z této akce naleznete na : www.praha19.cz
Iveta Novotná

knihovnice
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dva týdny před Velikonocemi jsme stejně 
jako v minulých letech uspořádali velikonoční 
jarmark. 

Byli pozváni všichni, co mají šikovné tvořivé ručičky na 
přípravu velikonočních dílen, přijeli k nám muzikanti, 
zajímaví prodejci chlubící se klasickými staročeskými 
řemesly či dobrotami, odborníci na tradice a zvyky, 
farmáři, divadélko Na konečné, dětské sbory, učitelky 
i  kejklíři a další baviči. Ti všichni se podíleli na tom, 
abychom se co nejvíce přiblížili k oslavě jara, sluníčka, 
probouzející se přírody a abychom se konečně rozloučili 
s dlouhou a mrazivou zimou. Téměř ke konci akce se 
vypravil průvod všech zúčastněných na rozloučení s 
tzv. Moranou (Mařenu, zimou), která se měla utopit 
vhozením do rybníka a konečně mělo nastat alespoň 
trochu vlídnější počasí. Jak překvapivé bylo po dvou 
dnech zjištění, že tento den na jarmarku byl ze všech 
nejslunečnější a hned poté začala „ladovská zima“.
Opět bych ráda poděkovala všem, kteří pomáhali, 
ať už s tvořivkami, programem či ukázkami tradic a 
řemesel. Také učitelkám ZŠ Albrechtická za perfektní 
přípravu dětí na vystoupení i jejich krásně vyzdobený 

stánek, učitelkám MŠ Albrechtická, SŠ a MŠ Aloyse 
Klara, paní vedoucí pěveckého sboru Kamarádi 
-Veronice Dvořáčkové-Žofákové a všem zaměstnancům 
a přátelům úřadu.

Fotodokumentace z akce: http://www.praha19.cz/
fotogalerie/michal_marel.html

Šárka Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19

VELIKONOČNÍ JARMARK
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Za mrazivého rána v sobotu 2. 3. 2013 se okolo 
hřiště Spartaku, radnice a Centrálním parku 
pohybovali, jak amatérští, tak profesionální 
běžečtí nadšenci a připravovali se na start ve 
své kategorii k běžeckému závodu Kbelská 
desítka. 
Tak jak přibývá postupně proběhlých ročníků, tak postupně 
přibývá i běžců. Proto pro tentokrát byla opět provedena 
změna a start hlavní trasy se uskutečnil mezi kbelskou 
radnicí a hřištěm Spartaku, kde měli účastníci zázemí. 
hlavní závod odstartoval pan starosta Pavel Žďárský spolu 
s tradičním čestným hostem paní Danou Zátopkovou, 
která při pohledu na nekonečně valící se dav právě 
odstartovaných, který trval téměř tři minuty, pronesla 
památnou větu: „Mé srdce atleta jásá!“ Není divu, vždyť 
registrace účastníků musela být pořadatelem VOŠ Palestra 
ukončena při počtu 1200 přihlášených.
Jestliže chcete znát podrobnosti či výsledky jednotlivých 
kategorií závodů nebo přímo reportáž ČT4 více naleznete 
na stránkách VOŠ Palestra, odkaz Kbelská 10.

Ivana Šestáková
zást. starosty

Dne  27. března za podpory MČ Praha 19 proběhla v Li-
dovém domě ve Kbelích exhibice poolbiliardu.
Své dovednosti předvedl rodilý kbelák honza Meisner. 
Vedle stolního tenisu a fotbalu, které hrál na slušné úrov-
ni si   zkusil zahrát ve svých 12ti letech biliard. Po prvním 
tréninku, který absolvoval se svým pozdějším trenérem a 
několikanásobným mistrem ČR panem halamkou zjistil, že 
mu to docela jde. To potvrdil i pan halamka a nabídl mu 

členství ve svém klubu BC harlequin Praha. Přibližně po 
dvou letech se probojoval do nejvyšší české extraligové 
soutěže ve všech disciplínách (8ball, 9ball, 14.1 nekonečná) 
a v nich se pravidelně umísťuje na předních pozicích. Od 
té doby také získal několik cenných mistrovských titulů. 
V nynější době musí upřednostnit školu a vynechává 
tak sezonu a i přes neúčast na hlavních soutěžích se drží 
v první desítce hráčů ČR. Po absolvování školy se určitě 

zase vrátí k naší užší špičce.
honza Meisner je čtyřnásobný juniorský mistr 
ČR v poolbiliardu. Na juniorském Me týmů 
2010 v Polsku se umístil na 3.místě. Účastnil se 
na Me jednotlivců 2011 v holandsku a dalších 
zahraničních turnajích v Polsku, Německu a 
na Ukrajině a na nespočtu velkých domácích 
turnajů s výborným umístěním.
honza je ochoten v herně místního Lidového 
domu nebo u sebe doma seznámit kohokoli s 
tímto sportem, poradit a případně po dohodě 
vést tréninky. 
Tel: 604317349 

Michal Marel

PALESTRA - KBELSKÁ 10 - PRVNÍ SILNIČNÍ ZÁVOd SEZóNy

ExhIBICE POOLBILIARdu
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PLES hASIČů

Začátkem studeného jara se konal ples hasičů, který byl 
tentokráte organizačně spojen s druhým plesem kbelské 
radnice. hasiče i zaměstnance úřadu nejde jinak než 
pochválit za perfektně zvládnutý ples včetně muziky, 
očekávané fajn zábavy i bohaté tomboly, to vše na 1*. 
Celý květinami vyzdobený sál nám v rámci sponzoringu 
připravila paní Kateřina Strnadová ze kbelského květinářství 
„Květiny M“ u Billy, za což jí tímto velmi děkujeme stejně 
jako všem dalším významným sponzorům za pestré ceny v 
tombole. Těšíme se na další plesové setkání s vámi!

Šárka Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19

Pěvecký sbor CAMERATA PRAhA byl založen 
v roce 1992 pod vedením paní prof. Jany 
Žofákové. 
V současnosti je sbor veden sbormistryní Mgr. Veronikou 
Dvořáčkovou Žofákovou, která vystudovala hru na varhany 
a dirigování na KJJ v Praze a sbormistrovství na PedF-
UK Praha. V současnosti má sbor 4 oddělení: Broučci, 
Kamarádi, Smíšený pěvecký sbor Camerata a Komorní 
sbor Camerata. Ve sboru jsou zpívány písně lidové i umělé. 
Vcelku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po 
současnost. Camerata Praha se účastní mnoha koncertů 
doma i v zahraničí a spolupracuje s mnoha dalšími sbory 
a orchestry.

Broučci jsou dětský přípravný sbor určený pro zpěváčky 
ve věku od 4 do 7 let. Celkem má oddělení ve Vinoři a 
v Čakovicích  44 členů a z toho kbelských je 6 členů. Děti se 
učí základům intonace a rytmu. Ke zpěvu hrají na Orffovy 
hudební nástroje a tančí. Výuka probíhá formou hry. 
Broučci se účastní koncertů v okolních městských částech.

Kamarádi jsou pěvecký dětský sbor určený pro děti ve 
věku od 7 do 14 let. Oddělení Kamarádů má ve Vinoři a 
v Čakovicích celkem 38 členů a  z toho kbelských je 14 
členů. Děti z Kamarádů zpívají písně vážné i veselé od 
autorů z minulosti až po současné skladatele. Účastní se 
mnoha koncertů po České republice.

Smíšený pěvecký sbor Camerata je sbor určený pro lidi ve 

věku od 11 až do neomezeno let. Sbor má 35 členů z toho 
kbelských je 5 členů. Zpívají písně lidové i umělé. Jedná se 
o díla zahrnující období od renesance až po současnost. 
Camerata se účastní mnoha koncertů doma i v zahraničí. 
Dále spolupracuje s dalšími sbory a orchestry a natáčí CD. 
Členové sboru se pravidelně účastní 5ti denního letního 
soustřední, kde mimo jiné nacvičují nový repertoár.

Komorní sbor Camerata vznikl v roce 1997 jako vybraná 
část smíšeného pěveckého sboru Camerata Praha. Je 
složen převážně ze zpěváků, kteří mají zkušenost se 
sólovým zpěvem. Repertoár je zaměřen především na 
renesanční a barokní, ale i soudobou hudbu.

Pěvecký sbor Camerata Praha velmi rád přijme mezi sebe 
každého, kdo rád zpívá.

V případě zájmu je možno se informovat na  webu: 
ww.cameratapraha.cz,
e-mailu: info@cameratapraha.cz nebo se přijít podívat 
na pravidelné zkoušky sborů dle rozvrhu pro školní rok 
2012/2013 na adresách:
Vinoř, Vinořské náměstí, sál farního úřadu
Čakovice, Sál zámku Čakovice, Cukrovarská 1

Pondělí 16.00-16.45 Broučci Vinoř (pro děti 4 – 7 let)
16.45-17.45 Kamarádi Vinoř (pro děti 7 – 14 let)
  
Čtvrtek 15.30-16.30 Kamarádi Čakovice 
(pro děti 7 – 14 let)
16.30-17.15 Broučci Čakovice 
(pro děti 4 – 7 let)  
18.00-20.00 CAMERATA Čakovice 
(smíšený sbor pro věk od 11 až do neomezeno let)

Hana Růžková, Odbor kanceláře starosty

KBELSKé děTI ZPÍVAJÍ V PěVECKéM  SBORu CAMERATA PRAhA

mailto:info@cameratapraha.cz


20 21

V hradci Králové vystudovala 
Floristiku a splnila si svůj dětský 
sen.  

Tři roky získávala praxi v květinářství 
Květiny Michaela v horních Počernicích. 
Po nové výstavbě v centru Kbel si 
otevřela v roce 2010 naproti Bille 
květinářství „Květiny K“, kde naleznete 
království barev.  Květiny voní celým 
obchodem a doplňky dotváří příjemný 
interiér. Na nesčetných květinářských 
školeních a seminářích se snaží nasbírat 
co možná nejvíce poznatků, které 
následně předává dál svým zákazníkům. 
Spolu s dalšími floristy pod dohledem 
odborníků se podílí na aranžování květin 
na hradech a zámcích (Státní zámek 
Telč, hrad Rožmberk) při příležitosti 
květinových výstav, které jsou většinou 
tematicky zaměřená na určitou dobu.
Zajišťuje i výzdoby interiérů hotelů, 
restaurací pro pořádání různých oslav. 
Velice ráda poradí, jak se o květiny starat 
a které se do určitého prostoru hodí. Na 
rady můžete přijít i s výběrem květin, 
stromků a keřů pro svoji zahrádku. 
Spolupracuje i s ÚMČ Praha 19, pro který 
bezplatně vyzdobila tradiční hasičský 
bál, nebo pro kbelské důchodce pořádá 
přednášky o pokojových květinách.
Také zde máte možnost si květiny 
objednat. O doručení se zde již postarají 
a to i ve večerních hodinách. 
Pokud chcete potěšit své blízké 
darováním pěkné květiny, určitě 
navštivte toto květinářství.

Michal Marel

KBELšTÍ POdNIKATELé

Kateřina Strnadová Květiny K 

Otevírací doba:
Po-Pá: 8:30 - 18:30

So: 8:30- 17:00  
Ne: 9:00- 15:00  www.kvetinyk.cz

Kontakt:
Kateřina Strnadová

Tauferova 1041/2
198 00 Praha 9 – Kbely

tel: 777017088
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ve středu 13. 3. 2013 se uskutečnila vernisáž 
výstavy z tvorby fotografa a kbeláka Vladislava 
Vrby. 

Vladislav Vrba, nar. 1946,  první pokusy o fotografii 1964, 
Pražská fotografická škola v 80.letech, poté člen fotoklubu 
Praha 8. Následovala asi desetiletá pauza a v roce 1987 
obnovil činnost. V roce 1994 se na výzvu zakladatelky 
stal členem skupiny Fotokamzíci. V roce 2008 se skupina 
rozpadla. Od té doby členem 1.ČFKA Nekázanka.
Ve Kbelích výstava v Lidovém domě se skupinou Vyznání 
(1984), v knihovně Kbely (2008).
Účast na výstavách v loňském roce - knihovna Kolovraty 
- samostatná, KD Vltavská - klubová, Turnov - klubová, 
Knihovna Kolovraty - inspirováno Kamilem Lhotákem, 
Sokolov - 2 české plus 5 německých klubů, respirium 
VŠChT,  poslední od 11.3.2013 Faustův dům - klubová.
Preferovaná témata - především krajina, krajinný detail. 
Používaná technika-digi, v poslední době čím dál častější 
návrat ke klasice.
Výstava bude v knihovně ke zhlédnutí do 10. 5. 2013.   

Iveta Novotná
knihovnice

fOTOgRAfICKÁ VýSTAVA V KNIhOVNě 

15. května 2013 se koná

KVĚTINOVÝ DEN
JUNÁK KBELY se připojí k 17. ročníku celonárodní sbírky
 Český den proti rakovině. Připojte se i Vy.

ve středu 15. května 2013 budou skauti 
z 15. rodinného oddílu Poljana prodávat ve Kbelích 
žluté kytičky na podporu boje proti rakovině.

Výtěžek z prodeje poputuje na konto Ligy
proti rakovině. Tématickým zaměřením
letošního ročníku sbírky je rakovina tlustého střeva.

Kde a kdy bude možné si kytičku koupit:

   7.30 - 9 hodin u zastávky MHD Bakovská a Kbely
   9 -10 hodin u úřadu městské části Praha 19
  10 -12 hodin u Billy a v Centrálním parku
  od 15 hodin v Centrálním parku nebo u Billy
  (do vyprodání kytiček)

Skauting pro život...

http://kbely.athabaska.org

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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Chtěli bychom vám představit 
jednoho z letošních sponzorů 
Psího dne v Centrálním parku.
VeT-SeRVIS, veterinární 
převozová a odchytová služba. 
hlavní činností jsou neurgentní přepravy zvířat, odborné 
odchyty zvířat a etologické konzultace. Dále také například 
asistence po napadení psa jiným psem. Pokud se chcete 
o VeT-SeRVISU dozvědět více, přijďte 25. 5. 2013 na II. 
ročník Psího dne!

Barbora Andělová
referent OŽPD

PSÍ dEN

5140 VW LNF 032013_Tukas 186x262.indd   1 11.04.13   13:12



KRC CoByDup se v letošním roce připojí do celorepublikové 
kampaně Křídla a kořeny naší rodiny, kterou každoročně 
organizuje Síť mateřských center v ČR. Cílem kampaně 
je upozornit na důležitost rodiny v současné době, kdy 
požadavky na výkon, spotřebu a individuální potřeby 
neprávem zastiňují hodnoty rodiny a vztahů jejích 
jednotlivých členů rodičů – matek a otců, dětí i prarodičů.
Název kampaně vychází z parafráze citátu „Děti by měly 
dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla“ (Johann 
Wolfgang Göthe). Kořeny směřují do minulosti k našim 
prarodičům a křídla upozorňují na zodpovědnost, která 
zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství, tedy matek 
i otců.
A jak se do této kampaně můžete zapojit vy? Přijďte se 
podívat na některou z připravovaných akcí.

Akce pořádané KRC CoBydup v Praze ve Kbelích v rámci 
této kampaně od 1. 5. do 30. 6. 2013:

- Výstava v místní knihovně „Než vypukne požár“ od 15.5. 
do 30.6.2013, VeRNISÁŽ výstavy bude 15.5.2013 v 17:00 
hod. za účasti presidentky Sítě MC  v ČR paní Rút Kolínské. 
- Závody na dvou až čtyřech kolech v pátek 17.5.2013 
od 16.00 hod v CP. Pro děti ve dvou věkových kategoriích 

předškoláci (3-
5) a školáci (6-8) 
budou připraveny 
dvě dráhy pro 
jízdu zručnosti na 

dvou až čtyřech kolech. Systém závodu bude vyřazovací. 
Všechny děti, které dorazí do cíle, dostanou sladkost, první 
tři nejrychlejší jezdci v obou kategoriích dostanou navíc 
drobný dárek.
- Čtení pro rodiče i děti v knihovně Kbely ve čtvrtek 30. 
5. 2013 od 16.00 hod do 17.00 hod. Bude se jednat o 
prezentaci krátkého příběhu pro děti, který budou malí 
čtenáři dále ztvárňovat výtvarně. Pro jejich rodiče bude v 
té době připraveno „čtení s poučením“. 
- den dětí v sobotu 1.6.2013, tradiční akce pořádaná MČ 
Praha 19 v  CP Kbely, letos na téma „Čím budu, až vyrostu?“.
- DeN OTeVŘeNÝCh DVeŘÍ v KRC CoByDup ve středu 
19.6.2013 spojený s výstavou prací a obrázků dětí, které 
nás navštívily a přehledem aktivit občanského sdružení 
CoByDup od roku 2009
- Rozloučení se školním rokem v KRC CoBydup ve středu 
19.6.2013 od 16:00 do 18 hod. Pro rodiče s dětmi bude 
připravená stopovaná po Kbelích. Start bude v KRC 
CoByDup, kde účastníci obdrží plánek trasy se stanovišti 
s úkoly. Jedním z těchto míst bude i knihovna. Cíl bude 
v CP u krbu, kde budou všichni drobně odměněni a akci 
zakončíme opékáním buřtů.

Všechny akce jsou pořádány za podpory MČ Praha 19 a 
hl.m. Praha.

Za KRC CoByDup vás srdečně zve Alena Hradilová, 
koordinátorka KRC CoByDup 

Křídla a kořeny naší rodiny - celorepubliková kampaň Sítě mateřských center 
1. 5. – 16 .6. 2013

Když se člověk stane rodičem, na začátku je plný 
radosti z toho uzlíčku, který si přivezl domů. Časem 
euforie vyprchá a začnou se vynořovat menší či větší 
mráčky. Každý nastávající rodič si vyslechne spousty 
rad těch zkušenějších. Tak nějak dopředu víme, že 
se asi už nevyspíme, tak jak jsme byli zvyklí. Tušíme, 
že se nám posunou priority, přibude plánování a 
ubude spontánních akcí. Přesto je tato zkušenost 
nepřenositelná a se změnou své role se musí každý 
vyrovnat sám.

Každý k tomu přistupuje jinak. Někdo načte hory 
odborných knih o výchově, jiný vyhledá na internetu 
tematické diskuze. Přesto se asi každému stane, že 
odpověď na otázku: „Co mám dělat, když…?“ nemůže 
najít nebo ho neuspokojí. Nebo jich najde tolik, že neví, 
kterou vybrat a na vyzkoušení všech možných řešení 
nemá čas a kolikrát ani nervy. 

Proto Kulturní a rodinné centrum CoByDup již druhým 
rokem pracuje na projektu s příznačným názvem „Co 
dělat, když…?“. V rámci ROdINNé PORAdNy pomáhají 
odborníci nacházet odpovědi na vaše otázky z oblastí 
výchovy. Otázky týkající se financí řeší zase fINANČNÍ 
PORADNA. 

Své dotazy k oběma okruhům témat můžete posílat na 
e-mail poradna@krc-cobydup.cz. Sem můžete zasílat i 
návrhy témat pro pravidelné besedy a workshopy nebo 
se objednat na individuální schůzku s našimi odborníky. 
Díky získané dotaci od MPSV ČR můžeme tyto služby 
poskytovat za SyMBOLICKé CENy a jsou dostupné 
opravdu pro každého. Výhodou je i možnost hLÍdÁNÍ 
děTÍ, které mají v průběhu akce možnost přijít za svými 
rodiči. 

Nejbližší program naleznete na internetových stránkách 
www.krc-cobydup.cz pod heslem ROdINNÁ A fINANČNÍ 
PORAdNA „CO děLAT KdyŽ…?“. Budeme rádi, když i 
vám pomůžeme najít dopovědi na vaše otázky.

Ing. Daniela Chovancová, členka CoByDup o.s.

Aktivity projektu Co dělat, když…? jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 

PřÍMěSTSKý TÁBOR v KRC CoBydup – letní Ježkův Klubík 2013

Letos o prázdninách jsme pro vás v KRC CoByDup nově 
připravili příměstský tábor, aneb letní Ježkův Klubík s 
Ivetou Pikovou a to ve dvou termínech:
1. Týden: 29.7. – 2.8.2013 na téma: „Cestou necestou 
kolem světa“
2. Týden: 5.8. – 9.8.2013 na téma: „Z pohádky do pohádky“
Příměstský tábor bude probíhat vždy od pondělí do pátku 
mezi 8:30 - 12:30 hod. v KRC CoByDup. Je určen pro děti ve 
věku 3 – 5 let, cena za celý týden je 1200 Kč / dítě včetně 
svačiny a pitného režimu.
Na děti bude čekat prázdninový program a celotýdenní 
„táborová hra“ na dané téma. Schéma dne bude podobné 
jako v celoročním Ježkově Klubíku - v malé skupince 
budou děti, za podpory lektorek, rozvíjet svou obratnost, 
zručnost, představivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť 
a kulturně-estetické dovednosti. Ale hlavně, aktivně a v 

přátelském prostředí stráví chvíle bez rodičů.
Pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 28. 6. 2013 
na adresu: centrum@krc-cobydup.cz. Do předmětu zprávy 
uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte.

Dále bychom vás rádi informovali, že od 3.6.2013 začnou 
zápisy do kroužků a kurzu otevíraných na 1. pol. školního 
roku 2013/2014. 

Podrobné informace jak k letnímu příměstskému táboru, 
tak k zápisům do kurzů naleznete na našich webových 
stránkách www.krc-cobydup.cz. 

Těšíme se na vás!
Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

Tohle nás ve škole nenaučili

POLICEJNÍ KONZuLTACE 
NyNÍ KAŽdOu PRVNÍ STřEdu V MěSÍCI
 Potřebujete radu, pomoc, vysvětlení právních 
souvislostí či hledáte efektivní řešení problému? 
Již nemusíte až na policejní oddělení do Čakovic! Městská 
část Praha 19 ve spolupráci s Místním oddělením 
Policie ČR Čakovice pro Vás připravila projekt zlepšení 
dostupnosti služeb Policie ČR, kdy každou PRVNÍ středu v 
měsíci od 15-17 hod. bude v budově kbelské radnice, 

na adrese Semilská 43/1, Praha 9, k dispozici školený 
policista připravený zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

 Mgr. Martin hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel

ÚMČ Praha 19 
Semilská 43/1 

Praha 9 – Kbely, 197 04 
Tel: 284 08 08 31

email: martin.hrubcik@kbely.mepnet.cz”

24 Informace z radnice  1125

KRC  COByduP

mailto:poradna@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
mailto:martin.hrubcik@kbely.mepnet.cz
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JARNÍ JARMARK 
„SPOLU DĚTEM“ 

probíhal v Mateřské škole Letců 
13.3.2013, od 12.-17.00hod pro rodiče a veřejnost 
15.3.2013 pro děti ze Základní školy Albrechtická 

 
Děti ze tříd – Žabiček, Broučků, Kočiček, Motýlků, Sluníček a Kytiček vyráběly s paní 

učitelkami jarní výrobky, které si mohli rodiče, prarodiče, ale i veřejnost zakoupit.  
Ceny byly dle uvážení. 

Výběr výrobků byl rozmanitý, k zakoupení byly magnetky, kraslice, jarní zápichy a kolíčky, 
osení, brože, jehelníčky, košíčky, korálky, přáníčka, svíčky, keramika a mnoho dalších…  

 
Úspěšnost projektu dokazuje cílová částka  

21.167,-Kč 
 

Finanční výtěžek byl 16.3. věnován               

NEONATOLOGICKÉMU ODDELENÍ 
 ( PÉCE  O  NOVOROZENCE ) 

NEMOCNICI  BULOVKA 
www.novorozencibulovka.cz 

                         
Tímto bych chtěla poděkovat za uskutečnění projektu paní ředitelce Kamile Kyralové,  

za realizaci všem paním učitelkám a za spolupráci rodičům. Velmi si této pomoci vážím… 
 

Jiřina Hamplová, autorka projektu 
 

 

JARNÍ JARMARK 
„SPOLU DĚTEM“ 

probíhal v Mateřské škole Letců 
13.3.2013, od 12.-17.00hod pro rodiče a veřejnost 
15.3.2013 pro děti ze Základní školy Albrechtická 

 
Děti ze tříd – Žabiček, Broučků, Kočiček, Motýlků, Sluníček a Kytiček vyráběly s paní 

učitelkami jarní výrobky, které si mohli rodiče, prarodiče, ale i veřejnost zakoupit.  
Ceny byly dle uvážení. 

Výběr výrobků byl rozmanitý, k zakoupení byly magnetky, kraslice, jarní zápichy a kolíčky, 
osení, brože, jehelníčky, košíčky, korálky, přáníčka, svíčky, keramika a mnoho dalších…  

 
Úspěšnost projektu dokazuje cílová částka  

21.167,-Kč 
 

Finanční výtěžek byl 16.3. věnován               

NEONATOLOGICKÉMU ODDELENÍ 
 ( PÉCE  O  NOVOROZENCE ) 

NEMOCNICI  BULOVKA 
www.novorozencibulovka.cz 

                         
Tímto bych chtěla poděkovat za uskutečnění projektu paní ředitelce Kamile Kyralové,  

za realizaci všem paním učitelkám a za spolupráci rodičům. Velmi si této pomoci vážím… 
 

Jiřina Hamplová, autorka projektu 
 



  28 29

Šachový oddíl SK Kbely 

Místo konání: Praha – Kbely, Lidový dům, Bakovská

Prezentace: pátek 26. dubna 2013 od 18.30 do 19.50 

Začátek turnaje:pátek 26. dubna 2013 v 19.59 

Ukončení turnaje:sobota 27. dubna 2013 v 7.30 (spíš dříve)

NOČNÍHO PŮLMARATÓNU
pořádá 7. ročník 

Místo konání: Praha – Kbely, Lidový dům, Bakovská

Prezentace: pátek 26. dubna 2013 od 18.30 do 19.50 

Začátek turnaje: pátek 26. dubna 2013 v 19.59 

Ukončení turnaje:sobota 27. dubna 2013 v 7.30 (spíš dříve)

Tempo hry: 5 minut na partii pro 1 hráče.

Systém turnaje: základní kolo - švýcarský systém  (minimálně 30 partií). Finále ve skupině každý s každým. 
Nasazení do desetičlenných skupin dle pořadí ze švýcarského systému

Vklad: 100,- Kč pro předem přihlášené, 150,- Kč na místě 

Ředitel turnaje: Mgr. Martin Hrubčík MBA tel. 775590149

Hlavní rozhodčí: Miloslav PARTL, tel. 602 316 155

e-mail: tisicesach@centrum.cz

Přihlášky: do 25. 04. 2013 mailem

Ceny: 3 finanční ceny: 1000, 750, 500 + dalších cca 20 věcných cen. 

+ vítězové finálových skupin

Právo účasti: Kapacita hrací místnosti – cca 100 hráčů. V případě vyššího zájmu mají přednost dříve 
přihlášení nebo zaprezentovaní hráči.

Pravidla: hraje se dle platných pravidel FIDE pro bleskový šach

Materiál: každý lichý hráč z oddílu přiveze kompletní šachovou soupravu včetně fungujících šachových 
hodin. Omezený počet souprav či hodin je možno zapůjčit za 50,- Kč.

Občerstvení: zajištěno v hrací místnosti (restaurace).

Tempo hry: 5 minut na partii pro 1 hráče.

Systém turnaje:základní kolo - švýcarský systém  (minimálně 30 partií). 
Finále ve skupině každý s každým. 
Nasazení do desetičlenných skupin dle pořadí ze švýcarského systému

Vklad: 100,- Kč pro předem přihlášené, 150,- Kč na místě 

Ředitel turnaje:Mgr. Martin Hrubčík MBA tel. 775590149

Hlavní rozhodčí:Miloslav PARTL, tel. 602 316 155, e-mail: tisicesach@centrum.cz

Přihlášky: do 25. 04. 2013 e-mailem

Ceny: 3 finanční ceny: 1000, 750, 500 + dalších cca 20 věcných cen. 
+ vítězové finálových skupin

Právo účasti: Kapacita hrací místnosti – cca 100 hráčů. 
V případě vyššího zájmu mají přednost dříve přihlášení nebo zaprezentovaní hráči.

Pravidla: hraje se dle platných pravidel FIDE pro bleskový šach

Materiál: každý lichý hráč z oddílu přiveze kompletní šachovou soupravu včetně 
fungujících šachových hodin. Omezený počet souprav či hodin je možno zapůjčit za 50,- Kč.

Občerstvení: zajištěno v hrací místnosti (restaurace).

TURNAJE JEDNOTLIVCŮ V BLESKOVÉM ŠACHU
KBELY, Z PÁTKU 26. NA SOBOTU 27. DUBNA 2013

 

ČAKOVICKÝ FESTIVAL 

  
 

Neděle  
12. 5. 2013 
18:00 hod. 

Mariella /Plzeň     Sbormistr: Marie Nováková 
Děti z Dobré Vody /České Budějovice  Sbormistr: Alena Veverková 
Kamarádi      Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Kostel sv. Alžběty, Praha 9 – Kbely 
 

Neděle  
26. 5. 2013 
18:00 hod. 

Imbus      Sbormistr: Vít Novotný 
A MY TAKY /Liberec    Sbormistr: Lukáš Trykar 
Camerata      Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Kostel Povýšení sv. kříže, Praha 9 – Vinoř 
 

Čtvrtek 
30. 5. 2013 
19:00 hod. 

MáTa      Sbormistr: Helena Velická 
Carmina Nova     Sbormistr: Lucie Hřebíková 

Camerata       Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Sál MČ Praha 9 - Čakovice, Čakovický zámek 
 

Neděle 
2. 6. 2013 
18:00 hod. 

VAGANTES Praha     Sbormistr: Martin Konvalinka 
Schola nejsv. Salvátora   Sbormistři: Michal Reiser a Vojtěch Jirsa 
Camerata      Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Kostel sv. Remigia, Praha 9 – Čakovice 
 

 
 

                                      

 

 
Kostel sv. Remigia 

SBOROVÉHO ZPĚVU  

     ROČNÍK     

W W W . C A M E R A T A P R A H A . C Z  
N A  V Š E C H N Y  K O N C E R T Y  J E  V S T U P N É  D O B R O V O L N É  

POŘÁDÁ SDRUŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU CAMERATA VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA - ČAKOVICE 

 

15.  
SBOROVÉHO ZPĚVU 

ZUBŘÍ TROFEJ
Zábavný den plný her + afterparty

DOPROVODNÝ PROGRAM

• Tvořivé dílny pro maminky s dětmi
• Soutěže o ceny
• Ukázka břišního tance
• Občerstvení z různých koutů světa

11:00 – 17:00 Vstup ZDARMA

AFTERPARTY
• Ochutnávka moldavského jídla a vína
• Soutěž v degustaci vína
• Taneční vystoupení skupiny Kodrjanka (Moldavsko)
• Hudební vystoupení: Zlaja Band (Balkan), Sound Chiefs DJ’s (Moldavsko)

18:00 – 22:00 Vstup ZDARMA

Teamstore Arena (domácí hřiště FK Spartak Kbely)

 Železnobrodská 961, Praha 19 - Kbely

Lidový dům Kbely
Toužimská 244, Praha 19 - Kbely

Tento projekt je spolufi nancován z 
prostředků Evropského fondu pro 
integraci státních příslušníků třetích zemí

Tento projekt je spolufi nancován
z rozpočtu hl.m Prahy

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY PRAHY 19 - KBELY PAVLA ŽĎÁRSKÉHO

VE SPOLUPRÁCI S                   

VÍCE INFORMACÍ NA PRAHA14@ICPRAHA.COM NEBO NA TEL. 775 553 188

20.4.2013
Praha 19 - Kbely

Sportovní 
klub česko-
moldavského 
přátelství 
ZIMBRU 
OLYMP

VÁS ZVOU NA AKCI

Tato akce je pořádaná na podporu integrace cizinců
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Na tomto setkání se sešlo 14 spoluobčanů ke společnému 
vzpomínání. hned na začátku se přišel podívat pan 
starosta Žďárský a byl překvapen velkou účastí. Nabídl, aby 
se již příští setkání konalo v zasedací místnosti 
ÚMČ, protože viděl, jak se všichni nemohou do 
vyčleněné části knihovny vejít. Bude to velký 
přínos pro další setkávání vhledem k tomu, že 
v zasedací místnosti jsou monitory a budou se 
moci různé fotografie a dokumenty ukazovat 
všem najednou.
Na dnešním setkání jsme si připomněli historii 
některých domů.
Dnešní hotel Marie-Luisa v Krnské ulici byla 
původně vila továrníka Ing. Vaníčka. Po válce 
byly pronajaty v přízemí 4 obytné místnosti 
pro dvě oddělení mateřské školy, přeložené 
sem ze staré školní budovy. Za roční nájem 
18.000,-Kčs (údaje převzaté z opisu staré 
kroniky). Později byla mateřská škola z celé 
vily. Po přestěhování mateřské školy do 
nových prostor, byla budova upravena na 
Dům pionýrů, kterou využívaly kbelské děti až do roku 
1990. Pamětníci uvádí, že dcera Ing. Vaníčka Marie-Luisa, 
byla ženou architekta, který navrhl kbelský kostel. Do vily 
se již nikdy nevrátila a zemřela ve Kbelích v nedobrých 
podmínkách.
Na křižovatce Mladoboleslavská-Krnská v domě dnešního 
Světa mazlíčků byla původně lékárna, potom obuv a 
drogerie. hned vedle obuvi byl původně řezník Mareš, 
později cukrárna u Bukovských, nyní je to jen obytný dům 
a z cukrárny je garáž. 
Rovněž na křižovatce na Mladoboleslavské ulici za Světem 
mazlíčků je nyní veterinář. Původně tam byl dřevěný 
domek, ve kterém byla galanterie. Dřevěný domek již 
nestojí.
Za přejezdem na Mladoboleslavské ulici stával hostinec a 
hotel Morschteinů. Později jej koupil pan Jelínek a říkalo se 
tam U Jelínků. Poté z objektu vznikl Motorest a v prvním 
patře sídlila Domovní správa. Po přestěhování domovní 

správy byly v prvním patře zase pokoje hotelového typu. 
Nyní je již Motorest několik let zavřen, pouze v zadní části 
se provozuje vinárna Útulek.

Z časových důvodů jsme vše podle programu neprobrali, 
proto budeme pokračovat příště.
Chtěla bych ještě opravit některé nepřesnosti ze Kbeláku č. 
43 z 8. letopiseckého setkání.
Pan Karel – obecní policajt ve Kbelích do roku 1945 - kdy 
byl převezen do koncentračního tábora v Terezíně a tam 
zemřel. Jeho syn také Karel Černý byl velitelem hasičů a 
zemřel devátého května 1945, kdy ho srazilo před Palem 
auto ruských vojáků.
Z 9. letopiseckého setkání - nejstarším stojícím stavením je 
stodola ve dvoře Bendlových (ne Šedivých) ve Vrchlabské 
ulici z roku 1713.
 Děkuji za upřesnění.
Těším se na další setkání a nezapomeňte, že bude vždy  p r 
v n í   p o n d ě l í  v měsíci od  
13 hodin v zasedací místnosti místního úřadu.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Na již 10. letopiseckém setkání se sešlo devět 
spoluobčanů a zavzpomínali na konec druhé 
světové války ve Kbelích.
V obci se konala řada sbírek: na Lidice, které 
byly nacisty vypáleny, na Slezsko a repatrianty. 
Byla státem nařízena sbírka ve prospěch 
slovenských krajů, ale vzhledem k velkým 
místním škodám při náletu 25. března se v naší 
obci sbírka nekonala.
V obci byl místní průmyslový podnik Vojenské 
telegrafní dílny, za války přejmenovaný na 
Ostmarkwerke, kde byl zbrojní průmysl. 
Závod zaměstnával asi 5.000 lidí. Po válce byl 
přejmenován na PAL (průmysl automobilový, 
letecký). Za květnového povstání stála před 
podnikem barikáda, ale musela být rozebrána, 
aby mohly projíždět sovětské tanky. Že obcí 
projížděly a lidé je vítali, dokladuje několik fotografií 
pořízených amatérskými fotografy.
Po skončení války byla v červnu v Sokolovně velká 
tancovačka.
Ve Kbelích byli němečtí a rakouští zajatci. Byli přidělováni 
statkářům a hospodářům, kde pracovali za stravu. Pan 
Jiří Kubeš vzpomínal na svého strýce Františka Kubeše, u 
kterého pracoval rakouský zajatec, který se později vrátil 
do Rakouska a on i celá jeho rodina byla panu Kubešovi 
vděčná ze jeho přístup k němu.
Od roku 1939 až do roku 1953 (do měnové reformy) byly 
přídělové potravinové lístky.
Potraviny k nám dovážela UNRA.
Na počest padlým za povstání a náletu bylo ve Kbelích 
několik pomníčků v místech, kde lidé zahynuli. Jeden byl 
v Jilemnické ulici směrem na Ctěnice před přejezdem 
po pravé straně. Další pomníček byl směrem na 
Satalice v souběhu ulic Nymburské a Xaverovské do 
hornopočernické. U závor po levé straně směrem do 
Vinoře na Mladoboleslavské ulici je pomník padlým druhé 
světové války, kam se každým rokem 5. května pokládají 
na uctění památky věnce. Pomník obětem druhé světové 

války je také v areálu bývalého podniku Pal.
Ve Kbelích žila rodina Albrechtova, která měla papírnictví 
na křižovatce Mladoboleslavská.
Paní Albrechtová byla jediná židovka ve Kbelích a zahynula 
v koncentračním táboře.

Toto smutné vzpomínání zaznamenala Ivana Engelová, 
kronikářka Kbel.
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Vážení čtenáři,
přinášíme vám opět pár zajímavostí z historie Kbel, a to konkrétně ze 17. století, kdy se paní evě Dvořákové podařilo 
v archivech vypátrat zatím nejstarší dostupné zmínky o majitelích Kbel. Zajímavé vyprávění z doby 30tileté války vám 
přineseme postupně ve třech vydáních časopisu Kbelák. Při podrobném čtení těchto článků každého z nás jistě překvapí, 
jaké významné osobnosti byli v minulosti majiteli Kbel.
U každého vyprávění jsme pro vás připravili i tzv. Slovníček pojmů, neboť ne každý si dnes umí představit, co se skrývá 
pod pojmy jako např. dvůr poplužní s poplužím, štěpnice, dvory a chalupy kmetcí a tak podobně.
Úvodní slovo: Ivana Zámyslická, odbor tajemníka

Píše se rok 1627, je devátý rok války. Války, která potrvá ještě dalších 21 let. Situace, v níž se ocitla celá země po bitvě 
na Bílé hoře, jakoby se zrcadlila i na osudu Kbel. 

Bělohorský vítěz Ferdinand II. habsburský začal s konsolidací poměrů v nábožensky různorodé zemi, v níž byl v roce 1619 
sesazen z českého trůnu. Veškeré jeho snahy o „narovnání“ poměrů v Českém království pak vyvrcholily vyhlášením tzv. 
Obnoveného zřízení zemského dne 10.5.1627 pro Čechy a o rok později, tj. 10.5.1628, pro Moravu. Tato zemská ústava 
upravovala zásadním způsobem dosavadní ustanovení státního, soukromého a trestního práva a zasáhla tak do života 
všech obyvatel království. Ovšem již před tím staronový panovník Ferdinand II. potrestal povstalce jak na majetku tak na 
hrdle. 27 představitelů „odboje“ bylo popraveno dne 21.6.1621 na Staroměstském náměstí. Zároveň se roztočilo kolo 
obrovských majetkových přesunů – „ti, kteří se vzpoury dočinili“1 byli osloveni a byla jim vyměřena individuální pokuta, 
kterou museli zaplatit královské komoře. Jen ze stavu vyššího se jednalo o 504 osob. Další majetkové přesuny nastaly 
po vyhlášení tzv. Rekatolizačního patentu ze dne 31.7.1627. Nekatolické stavy musely buď přestoupit na katolickou 
víru nebo do 6 měsíců odejít ze země, „své statky však aby byli povinni prodati svým příbuzným nebo jiným katolickým 
obyvatelům,“ 2 k prodeji byl určen další půlroční termín. Podle některých údajů odešlo na 185 šlechtických rodů a ¼ 
měšťanstva a přes zákaz i tisíce poddaných, ti totiž na výběr neměli, přestup ke katolictví byl pro ně povinností. Není tedy 
divu, že docházelo k zákupu majetku katolickou šlechtou převážně z ostatních částí habsburské monarchie a majiteli 
statků se často stávali i úspěšní císařští velitelé. A Kbely?

Nekatolík a katolička
Jejich majitelem byl v roce 1627 Jan Albrecht Slavata z Chlumu a Košumberka. Podle dosud zjištěných údajů nabyl statku 
Kbel dědictvím po matce Anně Salomeně, pocházející z rodu Smiřických,3 přičemž víme, že by případný nárok na část Kbel 
mohli vznášet i jeho příbuzní Jáchym mladší Slavata a Michal Slavata4. Ačkoliv byl Jan Albrecht bratrancem královského 
místodržícího Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka i bratrancem vojevůdce Albrechta z Valdštejna, nespoléhal se 
příliš na jejich pomoc. Na rozdíl od výše zmíněných nepřestoupil ke katolictví a musel tedy prodat svůj majetek a odejít 
ze země. Na přelomu května a června 1628 vkládá do desek zemských ujednání o prodeji svého statku Kbely.5 Ve shodě 
s nařízením prodává „dědictví své zpupné a svobodné“ manželce jednoho ze svých Slavatovských příbuzných – Anně 
Zuzaně Slavatové, rozené z Rappachu, a to za sumu 7000 kop „míšeňských dobrých stříbrných razu pražského.“ Ve 
smlouvě je přesně specifikován předmět koupě, tj. statek Kbely: „tvrz Kbel s dvorem poplužním s poplužím, ves Kbel 
s lidmi osedlými i neosedlými a neb z těch gruntův zběhlými, s dvory a chalupami kmetcími, s platy stálými i běžnými, 
štěpnicemi, s dědinami ornými i neornými, s krčmou výsadní, lukami, rybníčky, potoky, pastvištěm, porostlinami se vší 
zvůlí, s plným panstvím, i s jiným vším a všelijakým, k nadepsané tvrzi a vsi příslušenstvím v tom plném právě, v těch 
mezech a hranicích, přičemž se udává, že se prodává vše „i se všemi svršky a nábytky v tom statku zůstávající.“ Součástí 
kupní smlouvy je přesný rozpis splátek a na druhé straně i záruka Jana Albrechta, že zařídí vypořádání se svými příbuznými 
Jáchymem mladším a Michalem Slavatou, aby nevznášeli případné nároky na Kbely. Jan Albrecht Slavata vypořádal své 
majetkové záležitosti tady v Čechách a zamířil, jako stovky dalších nekatolíků, spolu s rodinou do saské Pirny. Jeho pobyt 
zde je zachycen několika písemnými prameny6, poprvé 23.6.1629 v tzv. Mladotově památníku. V roce 1631 bydlí  v Pirně 
u hanse Lindenerna, kde má k potřebě 9 služebníků a 2 koně. O pět let později se sice stále ještě vyskytuje v Pirně, 
1	 	Bílek,	T.	V.:Dějiny	konfiskací	v	Čechách	po	r.	1618.	Praha	1882.
2	 	Rekatolizační	patent	Ferdinanda	II.	ze	dne	31.7.1627.	
3	 	DZV	304	D	12,	Národní	archiv	Praha.
4	 	V	některých	pramenech	označovaní	přímo	jako	bratři	Jana	Albrechta	Slavaty,	někde	jako	jeho	bratranci.
5	 	DZV	303		D	12,	Národní	archiv	Praha.
6	 	Bobková,	L.:	Exulanti	z	Prahy	a	severozápadních	Čech	v	Pirně	v	letech	1621-1639.		Praha	1999.		Publikace	je	edicí	
soupisu	českých	exulantů	v	Pirně	z	let	1629,	1631	a	1636.	Další	informace	pocházejí	ze	Sborníku	jednoty	starých	českých	rodů	
v	Praze,	roč.VII.1936,	číslo	1.

tentokrát u doktora handtzschmana, kde mu jsou k službám již jen 3 služebníci, avšak jeho budoucnost směřovala do 
centra dění – do Drážďan. Slib věrnosti saskému kurfiřtovi složil v roce 1638. Patrně Slavatova stavovská příslušnost spolu 
s věrností církvi a osobní kvality způsobily, že 24.3.1644 byl zvolen představeným nově vzniklé exulantské církevní obce. 
Zde v Drážďanech pak také roku 1654 Jan Albrecht Slavata také zemřel. Víme, že Jan Albrecht často žádal o vydání pasů 
pro sebe a svou ženu pro cestu do Čech, kde se sám snažil řešit hlavně vymáhání finančních pohledávek a s tím vzniklých 
právních rozepří týkajících se jeho bývalých statků Mladějov a Kbely. Dlouho trvající válečný stav a s tím spojená i špatná 
hospodářská situace v zemi, to vše způsobovalo nedostatek hotových peněz (o snižování jejich hodnoty nemluvě) a 
komplikovalo jejich doručování za hranice. Veškeré obtíže spojené s prodejem Kbel pak dostoupily vrcholu, kdy kupující 
Anna Zuzana z Rappachu Kbely nezaplatila. Protože byl statek Kbely dle popisu „zanedbaný, zpuštěný, zpustlý a zničený,“ 
byla nucena ho Janu Albrechtovi 8.5.1645 dobrovolně vrátit.7

Pro MČ Praha 19 zpracovala
Eva Dvořáková

Slovníček pojmů
„7000 kop míšeňských dobrých razu pražského“ – tzv. míšeňské groše byly již od doby Jiřího z Poděbrad velmi oblíbeným 
platidlem, přičemž většinou platil tento přepočet: 2 kopy míšeňských grošů  = 1 kopa grošů českých (pražských). Pražské 
groše se přestaly razit roku 1547. Lidé se ale počtů na groše české a míšeňské vzdát nechtěli. Došlo tak ražbě tzv. 
bílého groše (od roku 1573), česká kopa jich obsahovala 60, míšeňská ale pouze 30. Aby však i míšeňská kopa čítala 60 
grošů, začal se razit (od roku 1577) v Praze (ale i dalších mincovnách) tzv. malý groš (odtud tedy „míšeňský dobrý rázu 
pražského“). Různé typy používaných  platitel v oběhu pak mohly vést ke specifikaci mince, které bude použito.
„dvůr poplužní s poplužím“ – panský (vrchnostenský) dvůr, k němuž patřila dominikální (panská) půda. Jak slovíčko 
popluží napovídá, jednalo se v podstatě o obdělávanou (pluhem) zemědělskou půdu. Dvůr byl provozován v režii 
vrchnosti a neplatila se z něho daň. Popluží je stará měrná jednotka plošného obsahu (od 20 do 60 hektarů).
„lidmi osedlými i neosedlými“ – osoba osedlá byla držitelem nemovitosti (statku, chalupy, či jen domku), osoba neosedlá 
nikoliv, ta pracovala většinou za byt a stravu například na selském statku. V obou případech, tj. jak osedlý i neosedlý, 
byli poddaní vrchnosti. V době tzv. Berní ruly v roce 1654 byl tzv. 1 osedlý brán za základní jednotku pro výpočet berně 
(daně). Jeden osedlý obdělával cca 18ha (ovšem výměra se dle krajů značně lišila) polí potahem. Za jednoho osedlého 
byli počítáni 4 chalupníci (ti obdělávali půdu většinou bez potahu, ručně), stejně tak za 1 osedlého bylo pak počítáno 8 
zahradníků (ti co měli při svém domku již jen zahradu/zahrádku, v pozdější době se jim říkalo domkáři). Na osedlé byli 
přepočítáváni i ti, co se zabývali řemeslem či měli živnost.  
„dvory a chalupy kmetcí“ – užívání těchto dvorů (statků) a chalup se dálo podle staročeského práva kmetcího, kdy kmeti 
(pův. jen sedláci, později i chalupníci) byli dědičnými nájemci nemovitého majetku za jisté poplatky, úroky či služby. 
Opakem je právo zákupní (emfyteutické), kdy se dotyčná osoba stává dědičným vlastníkem.
„štěpnice“ – ovocný sad
„výsadní krčma“ – krčma s výsadou (právem) dědičného vaření vlastního piva a výsadou šenku, přičemž mohla, ale také 
nemusela, být svobodná. Z poddanské se samozřejmě odváděly platy vrchnosti. Postupem času tyto krčmy postupně 
přestaly využívat svého práva na vlastní pivo a odebíraly ho ze vznikajících pivovarů.
„klasický deskový statek“ – šlechtic vlastnící svobodný statek (panství) dával své právo na něj vložit (vepsat) do desek 
zemských. Zde se jedná o tzv. Desky zemské vetší, v nichž se krom dalších záležitostí řešila evidence a převody majetkových 
záležitostí svobodných statků v Čechách. 

„Ceny a platy“ – orientační přehled za doby třicetileté války, je třeba poznamenat, že ceny se za války velmi rychle 
měnily.
Nádeník – 8 krejcarů denně (1 groš=3 krejcary)
Slepice  - 5 krejcarů
Kopa vajec – 15 krejcarů
Kůň k potahu – 16 kop míšeňských grošů
Vůz, pluh a brány – 15 kop grošů míšeňských
Chalupa na Brandýsku – 30 - 60 kop českých grošů
Statek na Brandýsku – 200 - 300 kop českých grošů 
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Přesně před 90 lety, 18. května 1923, začal na našem 
území vysílat rozhlas. Československo se tak po Velké 
Británii stalo teprve druhou evropskou zemí, kde mohli 
lidé vysílání pravidelně poslouchat. První pokusy o 
vysílání mluveného slova a hudby byly provedeny už 
krátce po konci první světové války z vojenské vysílací 
stanice, umístěné na pražské Petřínské rozhledně. Trvalo 
to ale ještě několik dalších let, než se rozhlas dostal do 
éteru opravdu pravidelně.

Regulérní rozhlasové vysílání bylo zahájeno z vojenského 
stanu ve Kbelích 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut. 
Vysílalo se hodinu na dlouhé vlně, součástí vysílání bylo 
krátké ohlášení a koncert. Posluchači mohli slyšet i tato 
slova z úst první hlasatelky Míly Kočové: „haló, haló. Zde 
vysílací stanice Radiojournal ve Kbelích u Prahy.“
Průkopníky rozhlasového vysílání byli novinář Miloš 
Čtrnáctý, člen Spolku českých žurnalistů, eduard Svoboda, 
podnikatel v oblasti radiotelefonie a Ladislav Šourek, ředitel 
firmy pro výrobu rozhlasových přijímačů Radioslavia. Tito 
muži dali vzniknout společnosti Radiojournal. hlavním 
zdrojem zisku společnosti Radiojournal byly koncese, 
poplatky z vlastnictví rozhlasových přijímačů. První koncese 
byla udělena v září 1923. K propagaci rozhlasového vysílání 
a získávání nových koncesionářů byly pořádány veřejné 
poslechy na různých místech v Praze. V roce 1923 také 
začal vycházet měsíčník Radiojournal, který informoval o 
rozhlasovém vysílání. 
Počátky vysílání ale nebyly nijak jednoduché. Kbelský stan 
rozhodně neposkytoval ideální podmínky pro technické 
zázemí ani pro účinkující. Navíc byl poměrně daleko od 
centra města, což komplikovalo účast prvních hostů ve 
vysílání.  
Na první působiště Radiojournalu vzpomínal i rozhlasový 
technik Karel Koníček: „Asi 10 metrů vedle dřevěného 
domku s vysílačem, si postavil tehdy Radiojournal plátěný 
velký stan, ve kterém bylo vlastně naše první studio. Bylo 

to několik beden, dvě židle a vypůjčený klavír. Když hrozilo 
nebezpečí, že by někdy silnější vítr nám odnesl celý stan, 
anebo stalo se, že například do stanu jsme slyšeli, jak kolem 
štěkají psi, což rušilo produkci účinkujících, dostali jsme 
bývalou montážní dílnu ve dřevěném domku vysílače.“
Jednoduchá, tehdy podle šéfa programu Miloše Čtrnáctého, 
nebyla ani samotná organizace vysílání:  „Zákonité úpravy 
pro všeobecné vysílání tenkrát ještě nebylo. A tak jsme 
vysílali ze Kbel tak říkaje na černo.“
V lednu 1924 byl odvysílán první pořad, určený posluchačům 
v zahraničí, vysílalo se anglicky a v esperantu. V květnu 
téhož roku se v českém tisku v Národních listech poprvé 
objevilo slovo „rozhlas“, do té doby se užívalo výrazů 
„radiofonie“, případně anglický výraz „broadcasting“. 
V prosinci 1924 bylo ukončeno vysílání ve stanu v Praze-
Kbelích, studio se přesunulo do budovy poštovní nákupny 
na Fochově třídě (dnes Vinohradská) v Praze.

Program tehdejšího vysílání tvořila hlavně hudba, 
přednášky a odborné pořady. Průkopnické se ale staly 
hlavně sportovní přenosy. Jedním z nejslavnějších 
reportérů byl v této době Josef Laufer. 3. října 1926 
reportoval první přenos z fotbalového utkání v evropě a 
to mezi Slavií a hungarií na pražské Letné. Tehdy byl ale 
Laufer mezinárodním tajemníkem Slavie a k reportování se 
dostal úplně náhodou.  
Laufer: „Vyhlédli si hlasatele, hlasatel nepřišel. A když nikdo 
z přítomných sportovních novinářů se nechtěl ujmout té 
opuštěné úlohy, nakonec to zbylo na mě. Přitáhli mě k 
mikrofonu, ačkoli jsem se bránil zuby nehty a odhlásil jsem 
šťastně asi půl zápasu. Druhou polovinu rozhlas nevysílal, 
takže posluchači se nedozvěděli ani konečný výsledek 
utkání a rozhlas vysílal nějakou hudbu. Posluchači se ale na 
věc dívali jinak, psali rozhlasu a vynutili si v pravém slova 
smyslu, že příští neděli se zase vysílala kopaná. A hlásil 
jsem to znovu.“

V roce 1925 společnost Radiojournal odvysílala první přímý 
přenos koncertu České filharmonie, první přímý přenos 
bohoslužby a první přímý přenos projevu prezidenta T.G. 
Masaryka. Vzhledem k tomu, že Československá republika 
byla národnostně smíšeným státem, bylo zahájeno vysílání 
pro německou, maďarskou a rusínskou menšinu. Příjem 
z koncesionářských poplatků na rozvoj vysílání nestačil. 
Proto se v roce 1925 stal majoritním vlastníkem společnosti 
Radiojournal stát prostřednictvím Ministerstva pošt. 
V roce 1926 bylo zavedeno několik novinek. Začal se 
vysílat časový signál, objevily se pravidelné zprávy, které 
pro společnost Radiojournal vyráběla Československá 
tisková kancelář. Vznikla také první rozhlasová hra. Vysílání 
zahájily stanice v Brně a Bratislavě. V roce 1926 byl založen 
orchestr Radiojournalu, který vytvořil základ dnešního 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Koncem 20. let 

zahájily provoz další dvě stanice - Ostrava a Košice. 

Rozhlasové vysílání zažilo za 90 let své existence 
hodně změn. Od třicátých let sídlí stanice na pražských 
Vinohradech. V průběhu let přibylo vysílacích okruhů, 
postupně vznikala síť regionálních studií a několikrát se 
také změnil samotný název instituce. K původnímu názvu 
Radiojournal se Český rozhlas vrátil až v devadesátých 
letech.  

Čerpáno z webových stránek Rádio Praha, Radiožurnál, 
fotografie Archiv ČRo.

Pro ÚMČ Praha 19
zpracovala Ivana Zámyslická, odbor tajemníka

Ve Kbelích se vysílalo ze stanu – r. 1923

Český rozhlas oslaví 18. května letošního roku 90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového 
vysílání ze Kbel. 
K této příležitosti je připravena celá řada zajímavých pořadů včetně speciálních webových stránek i mnoha kulturních 
akcí.
Rádi bychom Vás za MČ Praha 19 (Kbely) pozvali na některé z nich:
V sobotu 18. května se uskuteční tradiční den otevřených dveří, jak v historické budově Českého rozhlasu na 
Vinohradské třídě, tak ve většině budov regionálních stanic.  
V neděli 19. května v rámci „Výstavy 90 let společně“ bude na náměstí Míru umístěn historický stan s expozicí a 
kulturním programem, jako vzpomínka na první vysílání rozhlasu z vojenského stanu ve Kbelích 18. května 1923.

Vrcholem oslav bude Slavnostní večer v divadle na Vinohradech v neděli 19. května. Účinkovat budou známí umělci 
i rozhlasoví pracovníci.  

VýROČÍ
Dne 28.2.2013 se dožila věku 80 let naše maminka, babička, prababička a kbelská rodačka, 
paní Růžena Moulisová.
Jejím manželem nebyl nikdo jiný, než dnes již zesnulý, dlouholetý pracovník podniku PAL, 
funkcionář a velitel Kbelského hasičského sboru, náš tatínek, pan Ladislav Moulis.
Paní Moulisová byla sama činná v Kbelském hasičském sboru, kde se vlastně se svým 
manželem, tehdy jakožto svým cvičitelem, seznámila. I svatbu v roce 1951 jim kamarádi 
hasiči vystrojili, o čemž svědčí fotografie vystavené v nové hasičárně. A kdyby náš tatínek 
v roce 1986 náhle nezemřel, trvalo by jistě jejich šťastné manželství dodnes. 
Byla také dlouholetou členkou a funkcionářkou kbelské organizace červeného kříže. Jako 
školená dobrovolná zdravotní sestra také vypomáhala v ordinacích kbelských lékařů. Až do 
svého odchodu do důchodu pracovala, přes 30 let, také v podniku PAL, jako vedoucí balírny. A přesto, že dnes již 
ve Kbelích nebydlí, nedá na ně dopustit a my rádi posloucháme její povídání o dobách dávno minulých. Je dodnes 
vynikající maminkou, kterou moc rádi a často navštěvujeme. Se svým manželem vychovala dvě děti, má tři vnoučata 
a dvě pravnoučata.
Kdo naši maminku znáte, jejím jménem vám vyřizujeme její pozdravení.

Ladislav Moulis syn a Miluše Muzikantová dcera

3534

Bohužel koncem února to byl už rok,co nás navždy opustil kamarád  
p.VÁCLAV  SAJfRT, 
patriot,sportovec,dobrá duše kbelského fotbalu,…,ale především moc fajn člověk. 
V letošním roce by se dožil 55 let, všichni vzpomínáme a nikdy nezapomeneme !!!

VAšÍKu  děKuJEME .
FK Spartak Kbely

kamarádi a spoluhráči  

90 LET Od PRVNÍhO ROZhLASOVéhO VySÍLÁNÍ VE KBELÍCh
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KBELSKÁ KNIhOVNA
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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.  

Pasování prvňáčků na čtenáře

únor - Březen 2013

Pro dospělé:
James L.e. – Fifty Shades Darker Padesát odstínů 
temnoty
Bradford T.B. – Mosty osudu
Se šarmem pařížanky. Průvodce stylem od Ines de la 
Fressange a Sophie Gychetové
Vondruška Vlastimil – Osmanský tábor
Vondruška Vlastimil – Krev na kapradí
Robertsová Nora – Sedmé znamení
Clarková M.h. – Za bílého dne
Krumlovská Olga – Zóny zdraví a života. Místa, 
která léčí
erskinová Barbara – Úkryt před světlem
Pernes Jiří – Takoví nám vládli
Gavalda Anna – Prostě spolu 
Bittnerová Martina – Utajené životy slavných 
Čechů

Pro děti:
Frantová Zuzana – Vikinská princezna
Brezina C.Thomas – Klub čarodějek-Velká záchranná 
akce
Kühnl Daniel – Správná parta a tajemství přístavu
eislerová Jana – Biblické příběhy. 
Starý zákon
Svěrák Z.-Uhlíř J. – Písničky o 
zvířatech
Nesbo Jo – Doktor Proktor a konec 
světa. Možná…

Nejlepší čtenáři kbelské knihovny za rok 2012 – proběhlo 
ocenění a předání odměn nejpilnějším čtenářům.
Kategorie dospělí:                                                    Kategorie děti:
1.Samková Marie                                                1. Polcer Dominik
2.Brisbane-Webb Vlasta                                    2. Matušů Vojtěch
3.MUDr. Klánová Ivana                                      3. Jünglingová Tereza

Slavnostním ceremoniálem budou opět i v letošním roce přijati do „Řádu obce čtenářské“ žáci všech prvních tříd 
kbelské školy. Akce se uskuteční v úterý 4. června 2013 v prostorách ZŠ.

Beseda v knihovně - v rámci pořadu 
„ Čajování o šesté….“ 

Tentokrát se spisovatelkou,  
publicistkou  a redaktorkou ČRo 
Milenou Štráfeldovou se uskutečnila 
ve středu 10. 4. 2013 od 18.00 hod.  

Připravované akce v knihovně:
ve spolupráci s KRC CoByDup proběhne v období 15. 5. 2013 - 30. 6. 2013 v Místní knihovně Kbely výstava Sítě MC - 
„Než vypukne požár.“ 
http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/10-let-site-a-20-let-mc/celorepublikove-akce/)
Vernisáž plánujeme na 15. 5. 2013 v 17.00 hod.
Na uvedení výstavy jsme pozvali prezidentku Sítě MC paní Rút Kolínskou (zakladatelka 1. MC v ČR a Sítě MC, v roce 
2003 získala titul Žena evropy - uděluje mezinárodní Výbor pro cenu Žena evropy v Kodani).
Doprovodné akce k výstavě :
-  „Čtení pro rodiče i děti“ v knihovně Kbely ve čtvrtek 30. 5. 2013 od 16.00 hod do 17.00 hod.  Bude se jednat o 
prezentaci krátkého příběhu pro děti, který budou malí čtenáři dále ztvárňovat výtvarně. Pro jejich rodiče bude v té 
době připraveno „čtení s poučením“.
- rozloučení se školním rokem v KRC CoByDup“ ve středu 19. 6. 2013 od 16.00 do 18.00 hod., pro rodiče s dětmi bude 
připravená stopovaná po Kbelích. Start bude v KRC CoByDup, kde účastníci obdrží plánek trasy se stanovišti i s úkoly. 
Jedním z těchto míst bude i knihovna. 

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


INZERuJTE VE KBELÁKu ZA SKVěLé CENy
LEVNěJšÍ JINdE NENAJdETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

1 strana    A4      3.920,- Kč s DPh
1/2 strany A4      2.210,- Kč s DPh
1/4 strany A4       1190,- Kč s DPh
1/8 strany A4         790,- Kč s DPh

Ceny jsou uvedeny s DPh .
Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel, 
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení 
na 3 čísla je sleva 5%.

řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16  ze 
strany A4 za 390,- Kč včetně DPh.

- ČIšTěNÍ KOMÍNů
- REVIZE KOMÍNů
- OPRAVy
KONTAKT: Martin Němec 775 132 921

KOMINICTVÍ NěMEC

koberců, matrací, čalounění.
Nejnižší ceny v okolí. 
Využijte hromadné slevy a dopravy zdarma.
tel. 604 946 096
www.dopareal.cz

hLOuBKOVé ČIšTěNÍ A TEPOVÁNÍ

ve Kbelích za větší ( 3+1 nebo byt s větší podlahovou 
plochou).
V případě zájmu mne kontaktujte na e-mail: vymena.bytu.
p9@seznam.cz nebo telefon 777262414.

Výměním obecní byt 2+1 ( 54 m2 )

Cvičení s kočárky - to je Strollering!

Fit na mateřské, zábava i pro děti

Každou středu v 10.00 Lesopark Letňany, sraz u vstupní tabule, ul. Sychrovská

Začíname 5.6.

Více na: www.fitsmiminkem.cz

PROdÁME dRuŽSTEVNÍ ByT 
ve 3.nadzemním podlaží, 
typ 2+1 o velikosti 56,6 m2 se 3 balkony 
po celkové rekonstrukci v ulici Letců. 
Cena k jednání 2.390.000,-Kč.
Tel: 603848944

3938

d ě T I     N E Z A P O M E Ň T E
SOUTĚŽ  V KReSLeNÍ  RyBNÍKU  KONČÍ   30.  DUBNA 
2013.
VÝKReSy MůŽeTe ODeVZDÁVAT  Ve ŠKOLCe,  Ve ŠKOLe
NeBO  NA  INFORMACÍCh  MÍSTNÍhO  ÚŘADU  KBeLy. 



Letopisecká setkání 
v knihovně 
POZOR ZMěNA KONÁNÍ AKCE

Je to právě rok, co se již konají letopisecká setkání 
na Úřadě MČ Praha 19. Tato setkání mají velký ohlas 
a návštěvnost a velice nás těší, že přicházejí stále 
noví občané a pamětníci a to dokonce i ti, kteří již ve 
Kbelích nebydlí, ale o konání letopiseckých setkání 
se dozvěděli.

Pro velký zájem z řad občanů vedení radnice rozhodlo 
využít pro setkání větší prostor, a to zasedací místnost 
v prvním patře radnice.
POZOR! Nově se budou letopisecká setkání konat vždy 
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI, v zasedací místnosti 
v 1. patře ÚMČ Praha 19. Nebojte se přijít, k dispozici 
je výtah, bude na vás čekat i drobné občerstvení a 
také možnost promítat na obrazovce např. přinesené 
fotografie, ukázky z kroniky či dokumenty z archivů.

V roce 2013 nás ještě čekají tato společná setkání:
6. května
3. června
2. září
7. října
4. listopadu
2. prosince

Srdečně se na vás a vaše vzpomínání a fotografie 
těší zástupci radnice a paní kronikářka.
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příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakční rady. Za obsah příspěvků odpovídá jeho autor, redakční rada je nijak neupravuje.
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