
Dvouměsíčník      Číslo 45 – 25. června 2013

Zpravodaj Městské části Praha 19

www.praha19.cz

www.kbelak.cz

Pasování Prvňáčků na čtenáře 2013

skaUt - s.s.v. kbely v lidicích

Materiální sbírka
Prostředků Pro Pražské občany 
zasažené Povodní

Neprodejné - ZDARMA



Ordinace všeobecného 
praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Petr Bouzek

Lékaři:
MUDr. Petr Bouzek
MUDr. Yvonne Kolanová

Zdravotní sestry:
Marie Ševečková
Zdeňka Rybínová 

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

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

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

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

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

Ordinace: Praha 9 - Kbely, Bakovská 4

Registrujeme nové pacienty. 
Pacient nebude obtěžován nadbytečnou administrativou.
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S ohledem na aktuální události, šetříme prostor pro obsáhlé 
zprávy z Rady. Ve středu 26. 6. 2013 se koná 12. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 19, kde bude předkládána 
podrobná zpráva o činnosti Rady, kterou budete mít k 
dispozici přímo na místě od 17 hodin na sále Lidového 
domu. Následně pak bude zpráva v elektronické podobě 
na našich webových stránkách, kde si ji v klidu budete 
moci pročíst. Stručnou rekapitulaci přineseme příště.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Vážený pane starosto,
rád bych Vám touto cestou za sebe, celou Radu 
Městské části Praha 15 a i za všechny postižené 
obyvatele naší městské části, poděkoval za Vaši 
vstřícnou pomoc při odstraňování následků 
povodní na Botiči na území MČ Praha 15.
Jako poděkování, prosím přijměte symbolický 
klíč k naší městské části.

Ing. Pavel Klega
starosta MČ Praha 15
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Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, která začala platit dne 1.1.2013 a vyšla ve 
Sbírce zákonů dne 22.10.2012 pod číslem 350/2012 Sb., 
změnila také 13 navazujících zákonů a mezi nimi i zákon 
o správních poplatcích a to konkrétně přílohu k tomuto 
zákonu, položky 17 – 20,  které stanovují poplatky za 
jednotlivé úkony prováděné stavebním úřadem. Zatím co 
do doby této novely byly poplatky spíše symbolické, dnes 
již tomu tak není. Poplatky se nejenom zvýšily, ale některé 
se i zcela nově zavedly. Ale i tak v porovnání s celkovou 
cenou vlastní stavby – dokumentace, inženýring, stavební 
práce a další, to není nárůst nijak dramatický. Opravdu 
hodně velký nárůst je za vydání územního rozhodnutí 
pro, řekněme, ostatní stavby (tedy např. komunikace), 
které však stavebník, jako soukromá fyzická osoba, 
zpravidla stavět nebude. Za takové územní rozhodnutí 
zaplatí stavebník 20 000,- Kč. Pro srovnání uvedu několik 
zajímavostí a změn:

Vydání územního rozhodnutí pro novostavbu domu pro 
bydlení s nejvýše 3 byty (rodinný dům) nebo změnu takové 
stavby nebo stavby pro rodinnou rekreaci
2012  1000,- Kč    
2013   1000,- Kč
Ale rodinný dům do 150 m² zastavěné plochy v roce 2012 
nevyžadoval vydání územního rozhodnutí.
Vydání územního rozhodnutí pro stavbu pro bydlení s více 
než 3 byty 
2012  1000,- Kč    
2013   5000,- Kč

Za vydání územního souhlasu, který je třeba získat např. 
pro stavbu plotu, se v roce 2012 neplatilo. Dnes se platí 
½ sazby poplatku za vydání územního rozhodnutí, tedy 
zpravidla 500,- Kč. Polovina sazby se také vybere za uzavření 
veřejnoprávní smlouvy (v roce 2012 se nevybíralo nic) a 

dále za změnu územního rozhodnutí nebo za prodloužení 
jeho platnosti. V roce 2012 a v letech předchozích se za 
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve 
sloučeném, spojeném nebo společném řízení vybíral 
poplatek pouze ve výši sazby pro stavební povolení, dnes 
se obě sazby sčítají.

Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s nejvýše 
3 byty
2012  300,- Kč   
2013  5000,- Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s více 
než 3 byty
2012  1000,- Kč    
2013  10000,- Kč
Povolení ke stavbě vyžadující ohlášení
2012  0,- Kč     
2013   1000,- Kč

Sazebník stanovuje několik zcela nových 
položek, z nichž nejzajímavější je poplatek 
za vydání rozhodnutí o povolení výjimky 
z obecných technických požadavků na stavby (v 
Praze vyhláška hl.m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl.m. 
Prahy) nebo z obecných technických požadavků 
na bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 
389/2009 Sb.). Za každou povolovanou výjimku 
se vybere poplatek ve výši 5000,- Kč. Tento úkon 
byl v roce 2012 a v letech předchozích zcela bez 
poplatku. Také byl upraven poplatek za místní 
šetření, který je stanoven za každou započatou 
hodinu. Z původních 100,- Kč byl zvýšen na 500,- 
Kč.

Několik příkladů stanovení poplatků:
Novostavba rodinného domu do 150 m² 

zastavěné plochy s povolením jedné výjimky:
Povolení výjimky  5000,- Kč
Územní souhlas   500,- Kč
Ohlášení stavby   1000,- Kč
Celkem    6500,- Kč

Novostavba bytového domu s více než 3 byty:
Územní rozhodnutí  5000,- Kč
Stavební povolení  10000,- Kč
Celkem    15000,- Kč

Novostavba nesloužící pro bydlení ani pro rodinnou 
rekreaci a nijak s těmito stavbami nesouvisí: 
Územní rozhodnutí  20000,- Kč
Stavební povolení  10000,- Kč
Celkem    30000,- Kč

Členy komise výstavby a rozvoje městské části Praha 19 jsou 
p. Olmr st. p. Žďárský, Ing. Olmr, Ing. Štrof, Ing. Knotek, Ing. 
Aschenbrenner, Mgr. Majtner a tajemnicí komise je Ing. 
Peterková. Komise se schází pravidelně, vždy první středu 
v měsíci a dále dle aktuální potřeby. Na svých jednáních 
se zabývá posuzováním stavební činnosti jednotlivých 
stavebníků na pozemcích, které jsou ve vlastnictví městské 
části Praha 19 (přípojky, stavební úpravy komunikací, …) 
nebo s těmito pozemky sousedí (rodinný dům, oplocení, 
…). Dále pak stavbami, které připravuje sama městská 
část (v poslední době to bylo veřejné osvětlení v parku 
u rybníka a u hřiště za Erkem, výstavba knihovny, 
rekonstrukce hřbitovního domku, výstavba multifunkčního 
srubu v parku …), ale i věcmi obecnými, jako jsou například 
Územně analytické podklady či Územní plán. Stanoviska a 
doporučení k jednotlivým stavebním záměrům předává 
komise, jako poradní orgán, radě městské části ke 
konečnému rozhodnutí. V roce 2013 se komise sešla již 
na celkem 5 jednáních. Jednání se konají samozřejmě 

zpravidla v kanceláři, ale podle potřeby i na stavbách. 
Členové komise se na místě seznámili s přístavbou 
základní školy, se stavbou mateřské školy v Albrechtické 
ulici a nyní navštíví kompostárnu, která je nedaleko 
Prahy, aby se seznámili s jejím provozem. V současné 
době se velmi intenzivně komise zabývá nově vznikajícím 
územním plánem, který je také nazýván metropolitní plán. 
Pro tento plán se nyní  projednává zadání, které bude 
následně schvalovat zastupitelstvo hl.m. Prahy. Do začátku 
září letošního roku má městská část možnost předat 
zpracovateli územního plánu, kterým je Útvar rozvoje 
hl.m. Prahy, rozvahu o budoucí podobě městské části – 
např. představu o charakteru veřejných prostranství, o 
maximální podlažnosti zástavby v jednotlivých lokalitách, 
o dopravním napojení, o stabilizaci či rozšíření zeleně, … . 

Ing. Ivana Peterková
 tajemnice komise výstavby 

a rozvoje  

PoPlatky stavebníMU úřadU od 1.1.2013

zPráva o koMisi výstavby a rozvoje

Kombinací sazeb je samozřejmě mnoho a další kombinace 
přinášejí poznámky k jednotlivým položkám, které sazby 
upravují, tedy zpravidla je snižují. Kompletní sazby jsou 
uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
v platném znění, v části I. sazebníku pod položkami 17 – 
20. Za úkony, které provádí stavební úřad Úřadu městské 
části Praha 19, můžete po stanovení částky zaplatit buď 

hotově v pokladně úřadu na adrese Semilská 45/1 v Praze 
9 – Kbelích nebo převodem na bankovní účet č. 19-
2000932309/0800. 

Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu
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Upozorňujeme držitele „Zvláštního 
označení vozidla přepravujícího 
osobu těžce zdravotně nebo těžce 
pohybově postiženou“, že tyto jsou 

již od konce roku 2012 neplatné. Od 
1.1.2013 je toto označení nahrazeno 
dokladem „Parkovací průkaz 
označující vozidlo přepravující osobu 

těžce zdravotně postiženou“ (viz. 
níže).  
 Výměna je možná na Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, 

Železnobrodská 764.
K výměně je třeba doložit: 
průkazové foto o rozměru 
35x45mm, odpovídající současné 
podobě žadatele, platný OP, 
platný průkaz ZTP, ZTP/P. Neplatné 
zvláštní označení vozidla je třeba 
vrátit našemu odboru. 
odbor osvz dále zajišťuje: 
rozhodování o ustanovení 
zvláštního příjemce dávky 
důchodového zabezpečení  v 
případě, že oprávněný nemůže 
ze závažných zdravotních 
důvodů přejímat výplatu dávek 
důchodového zabezpečení.
Funkci  veřejného opatrovníka - 
plně zastupuje osoby částečně, 
nebo zcela zbavené způsobilosti 
k právním
úkonům
Funkci kurátora pro dospělé 
občany  - poskytuje poradenskou 

činnost při řešení sociálních a 
rodinných problémů občanům 
společensky nepříspůsobivým, 
občanům propuštěným z výkonu 

trestu odnětí svobody a výkonu 
vazby.
agendu péče o dítě -  poskytuje 
zejména sociálně právní poradenství 
a pomoc dětem a rodičům při řešení 
rodinných problémů, zajišťuje funkci 
kolizního opatrovníka  nezletilých 
dětí.  
Vykonává agendu náhradní rodinné 

péče v plném rozsahu.
spolupráci s klubem seniorů  - 

zajišťuje volnočasové aktivity 
seniorů. 

spolupráci s Farní charitou 
neratovice – úzce spolupracujeme 
s pečovatelskou službou při řešení 
konkrétních  problémů jednotlivců.
informační činnost o možnostech a 

způsobech poskytování sociálních 
služeb.  

V případě potřeby se můžete obrátit 
na náš Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, Železnobrodská 764, 
Praha 9- Kbely a to buď přímo na 
vedoucí odboru na tel. 286 01 01 40 , 
nebo na příslušné pracovnice. 

Informace naleznete také  na  
www.praha19.cz.

 
Kučerová Jaroslava

  Vedoucí OSVZ

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz 
odpovídající vzoru Evropského společenství je stanovena 
§ 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou 
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy 
pozbývají platnosti. Nově vydávaný řidičský průkaz podle 
vzoru Evropských společenství je dokument typu plastové 
polykarbonátové karty o velikosti 54 mm x 86 mm; vydává 
se zpravidla na dobu 10 let. Výměnu provádí úřady obce 
s rozšířenou působností. V Praze lze provést výměnu 
pouze na pracovišti odboru dopravně správních činností 
MHMP, Jungmanova 29, Praha 1. Na toto pracoviště je 
možné se objednat přes internet, čímž se vyhnete frontám 
jak na podání žádosti, tak na vyzvednutí oprávnění. Přinést 
si musíte jednu barevnou či černobílou průkazovou fotku 
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající řidičský průkaz, doklad 

totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“. Lhůta 
pro vydání je 20 dní od podání žádosti a výměna není 
zpoplatněna. Pět set koru ale zaplatíte v případě, že chcete 
průkaz mít do 5 pracovních dnů. Řidičský průkaz lze převzít 
osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, na základě plné 
moci. V současné době zbývá v Praze vyměnit ještě 70 
procent průkazů. Ten kdo nechá výměnu na poslední chvíli, 
zcela určitě musí počítat s frontami na pracovišti odboru 
dopravně správních činností MHMP, v horším případě mít 
od 1. 1. 2014 neplatný řidičský průkaz a vystavit se tak 
sankci ve formě pokuty podle zákona č. 200/1990 Sb. O 
přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný 
formulář je možno vyzvednout  na recepci MČ Praha 19, 
Semilská 43. Ostatní úkony spojené s výměnou průkazu je 
nutné řešit pouze na pracovišti MHMP. 

                    Vladimír Bílek
ved.odd.dopravy

Dne 7.5.2013 schválila Rada hl.m. Prahy podporu projektů 
přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů 
energie v bytech a v rodinných či bytových domech (dále 
jen byt) na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá 
energie Praha 2013.
Dotace slouží jako motivace fyzických nebo právnických 

osob k realizaci změn 
topných systémů ve prospěch 
ušlechtilých paliv (topný 
plyn, elektřina) nebo k využití 
obnovitelných zdrojů energie 
(např. tepelná čerpadla) v trvale 
obývaných bytových objektech 
nevyužívaných k podnikání.
Možnost získání dotace se týká 

všech fyzických osob s trvalým pobytem na území České 
republiky a právnických osob se sídlem na území České 
republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy 
byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj 
v termínu od 1.9.2012 do 30.9.2013.
Další informace o pravidlech programu, formulář pro 
podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi 
žadatelem a hl.m. Prahou, jsou k dispozici na webových 
stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP. 
Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové 
adrese dotace.topeni@praha.eu.

Mgr. Daniel Majtner
Odbor životního prostředí, dopravy 

a místního hospodářství

PrograM čistá energie Praha 2013

výMěna řidičských Průkazů

Náš klub se v zimním období, kdy nám nepřálo počasí, 
zabýval např. procvičováním paměti (záměna písmen a 
vytváření nových slov, logickým doplňováním čísel nebo 
vyhledáváním čísla, které do skupiny nepatří), velmi 
se  líbilo promítání fotografií ze zasněžené Prahy, ale i 
zajímavosti o lidském těle.  Bavili jsme se též vyprávěním 

vtipů i různých pranostik.
Také k nám zavítal příslušník policie ČR, který nás seznámil 
s nekalými praktikami zlodějů, které využívají zejména vůči 
seniorům a kterým by se měli senioři jakkoli vyvarovat.
Koncem května jsme si naplánovali výlet do Roudnice nad 
Labem, při kterém jsme si chtěli prohlédnout pštrosí farmu 
v nedalekých Židovicích. O historii a památkách Roudnice 
n. L. jsme seznámili účastníky již v autobusu. 
Autobus, který jsme si objednali, nám ale zkomplikoval 
naplánovaný program, poněvadž nás vyložil na náměstí 
a řidič sdělil, že odpoledne pro nás přijede další autobus. 
Rozdělili jsme se  na skupiny, rodáci navštívili příbuzné, 
pan Tůma další skupině poutavě vyprávěl o tom, co zde 
prožíval s maminkou po německé okupaci pohraničí, další 
se zde sešli s bývalými kolegy ze zaměstnání a výletu využili 
k návštěvě. Jedna skupina si nenechala ujít ani pštrosí 
farmu, kam dojela linkovým autobusem. Zde se nám 
pštrosi „předváděli“, cestou jsme obdivovali i stáděčko 
černých koz, perličky, husy a další zvířata. Pěkného počasí 
využila větší část k návratu pěšky – přírodou - kolem řeky 
Labe, další se vrátili opět linkovým autobusem k místě 
srazu s ostatními. Při procházkách jsme pořídili i několik 
fotografií, které přikládám.
Před odjezdem se většina posilnila dobrým jídlem místních 
restauracích, ani kafíčko a zákusky nechyběly.
Tímto velmi děkuji kbelské radnici za možnost zúčastnit se 
zajímavých výletů a jiných činností, které nám financuje.

                                                                 

     Za výbor Klubu důchodců 
zapsala Z. Ježková

Procházka podél Labe k Roudnici

aktivity a výlety klUbU důchodců kbely
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kbelské kachny

V letošním roce byl opět zaznamenán přírůstek na Kbelském rybníku o dvě nové rodinky Kachny divoké 
(Anas platyrhynchos), zvané březňačka.

Text a foto: Michal Marel

zelené kbely

 Dobrý den, 
moc mě potěšilo vstřícné jednání vedoucí odboru životního 
prostředí, dopravy a místního hospodářství, paní Blanky 

Pokorné. Šla jsem v březnu za ní zkusit štěstí. Požádala jsem 
jí o nějakou výsadbu na „trávník“ před vchodem do domu, 
protože se pomalu proměňoval v udusaný plácek země. 
Přišla na místo, prohlédla si prostor, o který se jednalo, a 
vyslechla mé nápady. A pak jsem čekala, jak naše setkání 
dopadne.              
Po dvou týdnech se před domem objevili zahradníci a 
dali se do práce. Výsledek je nad mé očekávání. Mám ze 
stromků i keřů velkou radost společně s dalšími obyvateli, 
kterým není osud zeleně kolem nás lhostejný. Opravdu 
moc a moc paní Pokorné děkuji a vážím si její ochoty i 
práce.
Pro ilustraci krásného výsledku přikládám foto.

Přeji Vám hezký den                                                                                           
Libuše Tomšíčková

                    Herlíkovická 1021/21
                                                   Praha 9 - Kbely

letňansko-kbelský Pahorek 2013 

aneb domácí mistrovství 
Unie amatérských cyklistů

Cycling Team Sokol Kbely ve spolupráci s MČ Praha 18 
děkuje všem milovníkům horských kol za jejich účast na 
druhém ročníku amatérského závodu Letňansko-kbelský 
pahorek, který se uskutečnil v neděli 16. června 2013.

Letošní kbelský závod horských kol předčil mnohá očeká-
vání a podruhé slavil úspěch. Zásluhu na tom mělo nejen 
slunné počasí, ale i nebývalá účast závodníků dospělých i 
dětských kategorií, skvělá organizace produkčního týmu, 
hojná podpora partnerů i nejedna trofej na kontě Cycling 
Teamu Sokol Kbely. Ten si v konečném zúčtování odnesl 1 
zlatou, 1 sříbrnou a 2 bronzové medaile ve čtyřech kate-
goriích.

Do závodu se přihlásilo celkem 136 dospělých borců, mezi 
kterými startovali například ředitel Unie amatérských cyk-
listů Petr Škrabal, cyklistická legenda Míra Pek nebo Mirek 
Svoboda, ředitel závodu a nejstarší účastník. Navzdory vy-
rovnaným silám a neúprosnému souboji vystoupal v celko-
vém hodnocení na stupně nejvyšší Josef Holub, který se s 
časem 1 hodina, 3 minuty a 8 sekund stal rekordmanem 

letošní 25, 5 kilometrů dlouhé tratě.

Dětské kategorie, do kterých se rozdělilo více než sto dětí, 
odstartovali a konečným vítězům poblahopřáli starosta 
MČ Praha Kbely Pavel Žďárský, místostarostové Ivana Šes-
táková a Ing. Vladimír Olmr  nebo Franta Kučera, hokejová 
legenda z olympijského Nagana.

Vedle významné podpory MČ Praha Kbely, bez které by se 
závod jen stěží uskutečnil, patří velký dík především do-
davateli občerstvení, společnosti Globus, partnerovi Praha 
sportovní a společnosti Auto Elso, dealeru tuzemské znač-
ky Škoda.

Všem závodníkům, nejen vítězům, gratulujeme, děkujeme 
za jejich účast a nemůžeme než doufat, že se za rok na Let-
ňansko-kbelském pahorku 2014 opět setkáme.

Výsledky všech kategorií, galerie fotek i další informace o 
závodu Letňansko-kbelský pahorek naleznete na

 www.pahorekmtb.cz

Robert Veverka
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vítání občánků
ve dnech 16. 4. a 17. 4. 2013 proběhla 
oblíbená akce vítání občánků, které se 
zúčastnilo 53 dětí, nerozených v druhém 
pololetí roku 2012. 
Všechny přítomné přivítal místostarosta naší městské části, 
pan ing. Vladimír Olmr. Děti dostaly  upomínkový dárek a 
rodiče se podepsali do pamětní knihy. Velmi pěkné bylo 
vystoupení dětí z mateřské školy Letců s paní učitelkou 
Lenkou Srbovou, za které děkujeme.
Před zahájením akce přivítala rodiče paní ing. Alena 
Hradilová z Občanského sdružení CoByDup, která 
seznámila rodiče s činností Kulturního a rodinného centra 
CoByDup a předala dětem upomínkové knížky. I za tuto 
přítomnost zástupce  CoByDupu děkujeme.
Za rok  2012 se narodilo a bylo přivítáno v naší městské 
části 110 dětí.

Příští vítání občánků bude na podzim, kdy budou přivítány 
děti narozené v 1. pololetí 2013.

Libuše Ložková
vedoucí odboru občansko správního

závěrečný koncert dětí
závěrečný koncert dětí kurzů hry na klavír, zobcovou 
flétnu a kytaru k příležitosti ukončení školního roku 
2012/2013
Jak se již stalo kbelskou tradicí, spolu s očekáváním závěru 
školního roku se děti navštěvující kurzy hry na výše uvedené 
hudební nástroje pilně připravovaly na dlouho očekávaný 
závěrečný koncert. Ten se uskutečnil ve středu 29. května 
2013 od 17,30 hod. v sále Lidového domu Kbely pod 
patronátem MČ Praha 19 ve spolupráci s provozovatelem 
Lidového domu Kbely p. Jiřím Tomanem, který hladký 
průběh koncertu zajišťoval po technické stránce.  
Slavnostní večer zahájila pí. Ivana Šestáková, zástupkyně 
starosty Městské části Praha 19 přivítáním všech 
přítomných. Ve svém úvodním slově pí. Šestáková 
zdůraznila společenskou potřebu podpory volnočasových 
aktivit určeným co nejširšímu okruhu dětí, kterými pořádání 
kurzů hry na klavír, kytaru i zobcovou flétnu bezpochyby 
je. Sálem zazněly v hojném počtu nejen lidové písně a další 

jednoduché skladbičky v podání svátečně vyšňořených 
začátečníků, ale i např. flétnové provedení Barcarolly Petra 
Iljiče Čajkovského či Vyznání Frederika Chopina, které všem 
přítomným předvedla Anička Mihulková, Preludium rovněž 

od F. Chopina v podání Gabriely Pechrové nebo Ragtime 
E. Hradeckého ve čtyřručním podání Bětky Liberdové a 
Davida Kříže. Děti si svátečního odpoledne skutečně užily 
a koncert tak byl příjemnou tečkou za celoroční prací dětí 
i lektorů.

Níže uvádíme přehled účastníků, kteří v průběhu koncertu 
vystoupili: 
Kataryna Packunová, Dany a Kevin Kalousovi, Kristýna 
Konigová, Claudia Anna Janoušková, Jáchym Tůma,  Anna 
Koblihová, Adam Lehký, Anna Menšíková, Claudia Anna 
Janoušková, Ellie Mária Shove, Gabriela Bednářová , 
Denisa Urbanová, Anna Nováková, Barbora Nováková, 
Ondra Zeman, Karin Molinková, Adéla Výborná, 
Romča Ulrichová, Anna Mihulková, Tereza Kozáková, 
Tereza Veselá, Ondřej Novák, Jakub Pechr,  David Kříž, 
Magdalena Knotková, Jakub Matěna, Alžběta Liberdová,  
Jan Lafek, Jan Lafek, Daniel Dungl,
Gabriela Pechrová, Pavla Nováková

Bc. Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství, kultury a personální 

informace o zájmových kurzech pořádaných Mč Praha 19 
ve školním roce 2013/2014 
Od září 2013 budou opět zájmové kurzy, jejichž 
pořadatelem je MČ Praha 19, probíhat na dvou místech – 
jednak v učebnách Lidového domu Kbely, jednat k budově 
základní školy Praha – Kbely.   
Podrobnosti o kurzech v Lidovém domě, přihlášky na kurzy 
včetně pokynů pro placení kurzovného sdělí případným 
zájemcům pí. Ulrichová, tel. 284 080 850: 

♦	 kytara (pondělky a úterky), klavír (úterky, středy a 
čtvrtky), zobcová flétna, příp. klavír (čtvrtky, pátky) 

Podrobnosti o kurzech v ZŠ Praha – Kbely sdělí případným 
zájemcům pí. Taťána Martinková/kancelář školy, tel. 
286 852 209. 

Bc. Monika Ulrichová, DiS.
Úsek školství, kultury a personální 

zájMové kUrzy Pořádané Mč Praha 19
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Pokud jste se v minulém roce účastnili promítání filmů s muzikou v amfiteátru kbelského parku, určitě se rádi 
necháte pozvat opět od Dopravního podniku Praha na další  3 dny v termínech od 1-3.8.2013, kdy do Kbel přijíždí 
KINOBUS.
Seznam promítaných filmů se nyní tvoří a bude v nejbližší době zveřejněn na www.praha19.cz v kalendáři akcí.

http://www.praha19.cz
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Již popáté proběhla velice úspěšná 
každoroční akce - Pasování prvňáčků 
na čtenáře. Ve slavnostní atmosféře, 
která zavládla v krásně vyzdobeném 
gymnastickém sále ZŠ Albrechtická, 
byli všichni žáci prvních tříd přijati 
do „Řádu obce čtenářské“.  Pasovací 
ceremoniál provedla paní královna 
– místostarostka Ivana Šestáková 
a kulturním programem celé dění 
doplnilo divadelní sdružení Prima den. 
Děti obdržely za své velké čtenářské 
výkony pamětní šerpy, knižní odměny 
a záložky. 

Iveta Novotná
knihovnice

Pasování Prvňáčků na čtenáře 2013
tentokráte s tématem: 
co bUdU, až vyrostU
Svátek dětí jsme oproti minulým rokům uspořádali s ur-
čitými obavami neboť nám veškerou organizaci na-
rušovalo dlouhodobě nevlídné deštivé počasí, které 
postupně ústilo až do kalamitní situace. 
Opět jsme vybrali další z atraktivních témat – děti se měli 
seznamovat se všemi všemi možnými pracovními pozicemi 
od kominíka, kuchaře či farmáře až po kosmonauta.  Měli 
jsme připravených 20 soutěžních disciplín a tvořivých dílen 
– ovšem jen některé se daly uspořádat v suchu úřadových 
stanů. Přes mokré a šedé počasí byla účast 120 dětí.
V amfiteátru probíhal od rána zábavný program 
s divadélkem, tanečky, soutěžemi a zajímavým povídáním 
s různými osobnostmi.  
Aby se dětem i dospělým z vinořské zumby za deště lépe 
cvičilo, mělo moderátorské duo Prima den s sebou krásně 
vymalované sluníčko z kartonu. Snad díky stále dobré 
náladě, snad díky všem fandícím návštěvníkům, se vše 
zvládlo až do chvíle největší průtrže mračen. 
Zbytek programu se tudíž přesunul do suchých prostor 
Lidového domu, kde jsme ještě shlédli moc krásně 
připravené zpívající děti z Dětského hudebního souboru 
Čmelda. Kapela Jam Band přivedla zajímavé hosty, od 
kterých jsme vyslechli známé písně z muzikálů a tím jsme 

ukončili celou tak náročnou akci. 
Děkujeme všem pomocníkům,  kteří se tento den 
„obětovali“ právě z důvodu, abychom společně vykouzlili 
úsměv na dětských tvářičkách. 
Doufejme, že se dětem a rodičům i tak s námi líbilo a 
budeme se na všechny těšit opět příště.

Fotodokumentace z akce: 
http://marel.praha19.cz/1_6_2013.html

Šárka Egrtová
public relations ÚMČ Praha 19

dětský den 
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den zeMě

V pořadí druhá akce zaměřená tématicky na naše psí 
kamarády se uskutečnila v sobotu 25.5.2013. Na PSÍ 
DEN byl připraven poutavý program spolu se soutěžemi 
i zajímavými ukázkami. Již od rána byly představovány 
psí útulky, které do Kbel přijely za účelem, aby pomohly 
najít všem nalezeným a opuštěným pejskům hodné 
majitele (páníčky). Hned zrána jsme příchozí návštěvníky 
přivítali muzikou. Zástupci OS Helppes předvedli ukázky 
canisterapie a hned poté následovalo vystoupení psích 
obranářů připravené zaměstnanci městské policie. Další 
program pokračoval soutěžemi, ukázkami asistenčních 
psů, povídáním odborníků od Pet Medic k záchraně - první 
pomoci u našich zvířátek. Taktéž bylo velmi zajímavé, 
dozvědět se něco o trojském útulku, kde mají velké 
množství opuštěných někdy i exotických zvířat. Opět přijel 
pan Zdeněk Srstka, aby pomohl umístit alespoň některé z 
útulkových psů, což se povedlo a našlo svou novou rodinu 
5 pejsků. Bohužel pro nás všechny nám počasí připravilo 
nemilé překvapení a začal prudký déšť. Naše letňanská 
sousedka - slečna  Klepalová ještě stačila předvést s 
její fenkou Jassinkou ukázku dogdancingu a pak jsme v 
rychlosti předali všem zúčastněným útulkům veškerou 
materiální sbírku pro pejsky. Díky tomu, že se nevlídné 
počasí neumoudřilo, návštěvníci se rozutekli do svých 
domovů. Přestala hrát muzika, útulky odjely a to byl důvod 
k předčasnému ukončení celé akce. 

Rádi bychom tímto poděkovali všem sponzorům akce, 
kteří obětavě a zdarma pomohli k uskutečnění této akce: 
OS Helppes, firma Husse-pan Řeřicha, Pet Medic, 
Městská policie hl.m.Prahy+Útulek Troja, Řeznictví Radka 
Černého, Květiny K-Kateřina Strnadová (prodejna u Billy), 
VET-SERVIS, Veterinární služba Kbely - MVDr.Lukáš, sl. 
Klepalová z Letňan. 

Fotodokumentace: 
http://marel.praha19.cz/25_5_2013.html

 Šárka Egrtová, public relations ÜMČ Praha 19

Psí den

Vážení návštěvníci,
Den Země 2013 je opět za námi tentokráte s tématem 
klimatických změn.  Děkujeme všem, kteří projevili 
zájem o veškeré ekologické aktivity zde ve Kbelích a 
taktéž děkujeme všem spoluorganizátorům za přípravu 
enviromentálních soutěží, ekodílen, výtvarných prezentací 
s ekotématikou. Věřím, že se znovu setkáme na dalším 
ročníku akce Den Země 2014. 

Šárka Egrtová, public relations ÜMČ Praha 19

ke dni země byl Mč Praha 19 nainstalován nový moderní 
cyklostojan u billy, který neničí výplety kol.Fo
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jsme na kopci, povodně nám nehrozí. to 
ale neznamená, že si dáme ruce do kapes 
a budeme se tvářit, že se nás to netýká. 
naopak. jeden z prvních úkolů, který vyšel 
z kbelského krizového štábu, zněl: „zajistit 
materiální sbírku“. jak prozíravé to bylo, 
ukázaly následující hodiny.

již 5. 6. byl první tranzit s materiální pomocí směrován 
Praze 16 -  radotínu. 
následovala Praha 7, Praha 15, zoo Praha, 
Praha 10 – záběhlice…

děkUjeMe za PoMoc v Materiální sbírce

Přispěli: pan Macháček, paní Chrubasíková, paní Gregorová, manželé Zídkovi, paní Zouplnová, manželé Nyklesovi, paní 
Halbychová, občanské sdružení KBELÁCI.COM, paní Sajfrtová, paní Ďurovcová, pan Zelenka, paní Vavřičková, Kbelští 
divočáci, paní Šestáková, paní Pechová, paní Milkusová, manželé Petrnouškovi, paní Kozáková, manželé Miclíkovi, pan 
Soukup, paní Vinčová, pan Dvořák, paní Brodacká, paní Kraťková, pan Pospíšil, paní Tulingrová, paní Fialová, manželé 
Olmrovi, paní Jáchimová, paní Maloušková, paní Veselá, paní Vnuková, paní Hopianová, paní Mazanová, paní Cízová, 
paní Štrajtová, paní Jelínková, manželé Vrbovi, pan Hlaváček, pan Kolář, paní Limburská, paní Pumprová, pan Špaček, 
paní Kronbauerová, manželé Novákovi, paní Moravcová, paní Povolná, paní Pohánková, paní Pawlovská, pan Smolon, 
paní Gašparová, paní Lacinová, paní Moravcová, paní Dendaní, paní Adámková, paní Švecová, paní Srbový, pan Menšík, 
paní Čermáková, paní Kotrabová, paní Blahutová, Sportovní klub Kbely, paní Belejová, paní Šíbová, pan Mládek, manželé 
Weberovi, pan Koutník, paní Engelová, manželé Ježkovi, pan Linke, pan Šmíd, paní Zaružencká, pan Rohan, paní 
Vašáková, paní Kadlecová, manželé Šemíkovi, pan Bobr, paní Volfová, paní Benáková, paní Želásková, pan Svoboda, paní 
Fukalová, paní Radostivá, paní Janíková, paní Čermáková, zaměstnanci drogérie Cyan, paní Ručníková, paní Slavětínská, 
paní Crhová, paní Jeřábková, paní Pěkná, pan Hornych, paní Chýlívá, paní Josková, paní Nýdrlová, paní Svobodová, paní 
Samková, pan Žďárský, paní Stříšková, pan Dvorský, fa. Lafek, paní Pytlová, kbelský klub důchodců, zaměstnanci Úřadu 
městské části Praha 19 a mnoho dalších, kterým všem patří velké poděkování za jejich lidství.

„K povodňové materiální sbírce mohu říci jen to, že jsme počítali i s variantou, že se sejde jen desetkrát 
savo, pár lopat, hadrů a nějaký ten kýbl, ale protože jsou KBELÁCI úžasní lidé, dokázali naložit pět velkých 
tranzitních vozů materiální pomoci, která v mnoha částech Prahy ohromně pomohla. Budete-li se chtít i 
nadále ve sbírce angažovat připojuji níže uvedenou prosbu k uvážení. Nepopsatelně si VÁS všech vážím 
a jsem nesmírně šťasten, že mohu dělat starostu v takové skutečně báječné městské části.“ 

Pavel Žďárský, starosta MČ Praha 19
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přinášíme vám stručný přehled práce našeho Sboru 
dobrovolných hasičů při letošních povodních, zpracovaný 
z podkladů velitele Leoše Biskupa : 
Již v sobotu 1. 6. byli členové SDH Kbely v pohotovosti a od 
neděle to již frčelo.
2. 6. 2013 čas 12:40 až 18:20 - jednotka povolána ke stavbě 
protipovodňové stěny pod Havrankou - Povltavská, stavbu 
provádí s dalšími jednotkami a posilou z JM kraje. 
účast : Leoš  Biskup, Jiří Hýbl, Michal a Ladislav Horáčkovi.
3. 6. 2013 čas 10:40 až 20:10 - jednotka povolána k 
odčerpávání vody z podzemních prostor trafostanice, 
ulice Mezi Vodami nasazen stojatý ejektor a čerpadlo 
Robin, vzhledem k vysoké hladině spodní vody po dohodě 
s majitelem objektu v 19:40 čerpání pro neúčinnost 
ukončeno.

Jednotka povolána ke koordinaci výstavby pytlové 
hráze před obytným objektem v ulici Papírenská. Na 
místě zjištěno, že se jedná o okna do sklepních prostorů 
obytného domu, na místě nedostatek pytlů i osob k 
výstavbě, navíc jediná příjezdová cesta pod viaduktem 
z ul. Mlýnská neumožňuje dopravu pytlů nákladním 
automobilem (podjezd z ul Podbabská je zaplaven) na 
místo přivoláni členové krizového štábu Praha 6, kteří 
rozhodli, že vzhledem k tomu, že okna vedou do sklepních 
prostor, stavba nebude prováděna. Jednotka povolána k 
odčerpávání vody prosakující protipovodňovou zábranou 
v ul. Za elektrárnou nasazena 2 plovoucí čerpadla, 
provádíme odčerpávání vody zpět do Vltavy.
V průběhu dne vystřídáni 2 členové jednotky
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Jiří Hýbl, Michal 
Horáček, Miroslav Šťastný, Zdeněk Janoušek, Josef 
Mikšovský, Ondřej Hryzák, Michal Hladík.
4. 6. 2013 čas 02:30 až 18:50 - pokračování čerpání v ulici 
Za elektrárnou se stejnou technikou jako předchozí den. 
V 10:10 provedeno střídání 4 členů jednotky. Ve 13:04 
příjezd SDH Zličín, nasazeno další 2x plovoucí čerpadlo. V 
16:30 SDH Zličín odjíždí, v 17:58 čerpání ukončeno.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Jiří Hýbl, Ladislav 
Horáček, Ondřej Hryzák.

5. 6. 2013 čas 09:00 až 21:50 - Držena pohotovost na 
stanici v hasičské zbrojnici, prováděna údržba techniky, 
čištění a příprava.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Jičí Hýbl, Michal 
Horáček, Miroslav Šťastný, Zdeněk Janoušek, Josef 
Mikšovský, Ondřej Hryzák.
6. 6. 2013 čas 14:20 až 21:52 - jednotka povolána k 
odčerpávání lagun vody ze zaplavených pozemků v 
Radotíně čerpání v ulici Šárovo kolo a Výpadová.
účast : Leoš Biskup, Jiří Hýbl, Michal Horáček, Ladislav 
Horáček, Miroslav Šťastný, Ondřej Hryzák.

7. 6. 2013 čas 09:00 až 19:41 - Čerpání v Radotíně ve 
stejném rozsahu jako předchozí den.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Michal Horáček, 
Ladislav Horáček, Zdeněk Janoušek, Josef Mikšovský, 
Ondřej Hryzák.
8. 6. 2013 čas 08:45 až 18:35 - Jednotka povolána k 
odčerpávání zaplavených prostor domů v Radotíně 
mytí ulic, zpevněných pozemků domů a čerpání v ulici 
Šárovo kolo dále č.p 981, 2259, 2260 a tenisové kurty. 
Spotřebováno 104m3 vody.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Jiří Hýbl, Michal 
Horáček, Ladislav Horáček, Miroslav Šťastný, Zdeněk 
Janoušek, Josef Mikšovský, Ondřej Hryzák, Michal Prajer.
9. 6. 2013 čas 18:00 až 24:00 - V ul. Hůlkova nad souborem 
3 bytových domů laguna vody cca 100m2, která stéká z polí 

dále děkujeme římskokatolické farnosti u kostela sv. alžběty Praha – kbely, která zveřejnila na svých webových 
stránkách informaci o materiální pomoci pořádané kbelskou radnicí.
řada farníků svou materiální pomoc na radnici přinesla.

Dobrý den paní Šárko,
na včerejším zasedání  KD v domově seniorů jsme se dohodli na tom, že ještě přispějeme na povodně tím, že od 
dobrovolníků vybereme příspěvek. Podařilo se získat necelých 900,00 Kč, za které jsme dnešního rána zakoupili v 
drogerii pana Dvořáka 22 párů gumových rukavic, 6 lahví desinfekčního prostředku a 3 košťata. Tyto prostředky 
jsme bezprostředně předali do recepce vašeho úřadu.

Srdečně zdravím a přeji krásný víkend
Zdenka

za budovami, hrozí zaplavení vstupních a sklepních prostor 
budov přivolán traktorbagr, který vyhloubil jímací jímku na 
hranici pole, voda odčerpávána pomocí kalového čerpadla 
do kanalizační vpusti v ul. Košařova. Údržba, pohotovost.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Jiří Hýbl, Michal 
Horáček, Ladislav Horáček, Miroslav Šťastný, Ondřej 
Hryzák, Michal Prajer.
10. 6. 2013 čas 00:00 až 14:30 - pohotovost, údržba, 
příprava, odpočinek.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Jiří Hýbl, Michal 

Horáček, Ondřej Hryzák, Michal Prajer.
11. 6. 2013 čas 09:00 až 15:00 - Čištění silnic Radotín, 
údržba.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Jiří Hýbl, Michal 
Horáček, Josef Mikšovský, Ondřej Hryzák.
12. 6. 2013 čas 09:00 18:50 - Holešovice, demontáž 

protipovodňových zábran.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Jiří Hýbl, Michal 

Horáček, Miroslav Šťastný, Josef Mikšovský, Ondřej Hryzák, 
Michal Prajer.
13. 6. 2013 čas 09:00 17:00 - Holešovice, demontáž 
protipovodňových zábran.
účast : Leoš Biskup, Jan Malovaník, Michal Horáček, 
Ladislav Horáček, Josef Mikšovský, Ondřej Hryzák.
Naši hasiči odpracovali celkem 726,5 hodiny. Průběžně 
se střídali, tak aby byla zajištěna jejich akceschopnost, a 
to i v podobě velitele zásahu. Přesto jejich nasazení bylo 
neskutečně obětavé a vždy byli připraveni k okamžité akci. 
Velký dík !!

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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kbelští hasiči oPět v První linii

Materiální sbírka pro Farní charitu neratovice 
na pomoc obětem povodní – poděkování 
Dne 5.6.2013 vyhlásilo občanské sdružení CoByDup mate-
riální sbírku pro Farní charitu Neratovice na pomoc obětem 
povodní. Nasbíraly se nejen sanitární čisticí prostředky, ale 
také oblečení, povlečení, hadry a dětské pleny. Pomoc jsme 
přijímali v rodinném centru KRC CoByDup až do pondělí 
11.6.2013, kdy jsme všechny věci osobně předali ředitelce 
Farní charity Neratovice paní Miloslavě Machovcové, která 
všem moc děkuje za poskytnutou pomoc. 

Alena Hradilová, předsedkyně rady CoByDup o.s.
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nedaleko  silnice mířící do Prahy-vinoře 
na sebe upozorňuje prosklenou výlohou 
autosalon pana Přemysla güttla.

Položili jsme majiteli několik otázek.
Vaše firma patří ve Kbelích k  těm, které mají hodně 

dlouhou tradici.
  Ano, máte pravdu. Založil jsem ji v roce 1992. 
V listopadu  bude  mít jednadvacáté narozeniny.
Vy jste zdejší rodák?
 Vlastně ne. Přistěhoval jsem se sem s rodinou v 
roce 1986 z nedaleké Podolanky.  Ale Kbelákem se cítím 
daleko delší dobu. Nastoupil jsem sem totiž v roce 1964  
do učení  v Leteckých opravnách a tam jsem byl až do 
toho roku 1992. Spolupracoval jsem  se závodníkem 
Antonínem Charouzem, který byl prvním dealerem 
ČR firmy Ford, a  když se později vytvořily podmínky, 
dohodli jsme se, že založím v Kbelích autosalon  Ford.
Prodáváte jenom nové  vozy?
 Zákazníci mají možnost koupit si u nás také 
referenční a ojeté.

Pokud jde o typy, jak  je nabídka  široká?
 Dostanete u nás všechno, co nabízí hlavní 
importér Ford Motor Company. Ten působí po celém 
světě a pro nás jsou důležité konkrétní standardy, které 
můžeme posuzovat my a nás zase na jejich základě  
mohou posuzovat zákazníci. Nabízíme osobní i užitkové 
vozy.
 
Přece jenom: Můžete  nabídku konkretizovat?
 Z těch prvních  rád vaši pozornost obrátím na  
Ford Focus, jeden z technicky nejvyspělejších vozů na 
dnešním trhu. Disponuje širokou paletou moderních 
systémů, které se starají o to, aby vaše jízda byla 
bezpečnější, hospodárnější, příjemnější a zábavnější. A 
pak nový Ford B-MAX, speciálně  vyvinutý  do městského 
provozu. Má sice úsporné rozměry, ale důmyslný systém 
otevírání dveří  vytváří vstupní otvor o šířce 1,5m, čímž 
umožňuje pohodlný přístup do prostorného,  do detailů 
propracovaného interiéru, který nemá v této třídě 
konkurenci.
Nabízíte také financování vozů?
             Nabízíme i výhodné financování od společnosti 
Ford Credit, například úvěr bez navýšení  
Chtěl byste ještě něco dodat? 
Pokud vás zajímají další podrobnosti, máte možnost 
navštívit přímo náš salon, kam si Vás dovoluji pozvat, 
kde vám velice rádi poskytneme veškeré informace.

Michal Marel a Ivo Vaculín 

kbelští Podnikatelé

Přemysl güttl Ford gűttl 

otevírací doba:
Po-Pá: 8:30 - 18:00

So: 9:00- 13:00   

www.ford-guttl.cz

kontakt:
Přemysl güttl

Mladoboleslavská 746
197 00 Praha 9 – Kbely

Tel: 286 851 708
GSM: 602 226 751

kbelští Podnikatelé

ivo dvořák a Miroslav válek cyan

www.cyan.cz

otevírací doba:
Po-Pá: 8:00 - 18:00

So: 8:00- 12:00   

Kontakt:
Cyan s.r.o.

 Železnobrodská 148
197 00 Praha 9 – Kbely

Drogerie
Tel: 286 854 353

GSM: 606 829 159
Autolaky

GSM: 602 815 409Fo
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nově otevřená drogerie – barvy – laky a speciální prodejna na autolaky.

Nápad na otevření drogerie –barvy laky dostal Ivo Dvořák se svým otcem po revoluci, kdy vzpomínal na již zavřenou 
drogerii (Drobné zboží  – státní podnik) 
kdy takový obchod ve Kbelích začal 
postrádat.
V přízemních prostorách svého rodinného 
domu v roce 1992 svůj nápad realizoval. 
I přes to, že nejprve v obchodě prodával 
sám se svým otcem, snažil se hned od 
začátku nabízet co nejširší sortiment a 
snaha se vyplatila. Postupně jak stoupala 
poptávka, začal zaměstnávat další lidi a 
v roce 1994 rozšířil sortiment o míchání 
interiérových a exteriérových barev a 
autolaků.  V roce 1996 začala spolupráce 
s p. Miroslavem Válkem, který měl vlastní 
lakovnu. 
Následně přišla nabídka na zastoupení 
firmy na míchání autolaků pro celý 
region. V roce 2003 vyústila spolupráce v 
založení firmy Cyan s.r.o., která měla na starosti míchání a distribuci 
autolaků MOBIHEL pro celou republiku.
V roce 2013 se všechny aktivity převedly pod firmu CYAN s.r.o.. V té 
době nedostatek prostoru donutil firmu vyhledat nové prostory, a 
proto vznikla v ulici Mladoboleslavská 843 nová prodejna DROGERIE 
– BARVY – LAKY na ploše 180m2 a speciální prodejna na autolaky na 
dalších 80m2. V prodejně vás obslouží odborníci s dlouholetou praxí, 
kteří vám poradí s výběrem a doporučí vhodný výrobek.

Firma nabízí míchání 
vnitřních a venkovních 
barev od firem TIKURILA, 
PRIMALEX, COLORLAK 
a průmyslových barev 
pro automobily firem 
MOBIHEL, BODY, 
DYNACOAT a BARIL.
Dále má své školící 
středisko pro autolakýrníky 
a také dováží a montuje 
lakovací kabiny.

Michal Marel
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Zima byla letos opravdu vytrvalá, nicméně děti z lesního 
klubu Cestička ji prožily s radostí a se spoustou různoro-
dých zážitků.
Cestička již třetím rokem nabízí dětem ze Kbel a okolí 
předškolní výchovu zaměřenou na 
přírodu, ekologii a respektující mezi-
lidskou komunikaci. Děti mohou na-
vštěvovat dopolední program po celý 
týden a ve čtvrtek je pro ně připraven 
i celodenní provoz. Většinu času trá-
ví děti se svými průvodci v přírodě. 
V zimních měsících, které jsme právě 
prožili, jsme využívali částečně i naší 
klubovny v kulturním centru Vincent 
ve Vinoři.
Co tedy přinesly dlouhé zimní měsíce 
dětem z Cestičky?
Velkou část času jsme trávili již osvěd-
čeným způsobem vedení programu. 
Část dne děti prožívají s vedenými čin-
nostmi. Vybíráme vždy aktivity, které 
celostně rozvíjejí jejich osobnost. 
Snažíme se, aby v malém kolektivu 
získávaly impulsy k rozvoji vlastních emocí, komunikace, 
inteligence, představivosti a kooperace.  Každý týden se 
věnujeme jednomu tématu, které děti zpracovávají výtvar-
ně, skrze povídání, divadlo, práci s pomůckami, případně 
skrze návštěvu konkrétního pořadu. Důležitou součástí 
programu Cestičky je vytvoření prostoru pro rozvoj jejich 
vlastní imaginace skrze volnou hru, v prostředí, které ne-
nabízí žádné předem připravené pomůcky nebo hračky. 
Pro současné předškoláky je nesmírně důležité, aby zaží-
vali chvíle ticha, prodlevy, „otevřeného“ prostoru. Jsou to-
tiž v běžném životě často atakováni až příliš velkým množ-
stvím informací, možností a touto cestou jim paradoxně 
hrozí, že zapomenou sami na sebe. Děti zavalené progra-
mem jsou ve chvíli, kdy nemají žádné intenzivní podněty, 

těkavé, nervózní a neví, co se sebou. Vyžadují naopak stále 
silnější a intenzivnější zážitky a běžná každodennost jim 

přestane stačit. V Cestičce se proto snažíme dětem vytvo-
řit prostor i pro ztišení a hledání vlastních nápadů. Jakmile 
tedy někdo vstoupí do své fantazie, nebo konkrétní činnos-
ti a přizve do ní i své kamarády, snažíme se s velkou péčí 

tvořit bezpečný rámec jejich aktivitám a necháváme, aby 
maximálně rozvíjely tvůrčí energii podle svých možností. 
Jak už bylo zmíněno výše, Cestička se někdy za zážitky vy-
dává i za hranice svého „lesního teritoria“. Děti v průběhu 
zimy pravidelně navštěvovaly Veletržní palác Národní ga-
lerie v Praze a absolvovaly zde sekvenci pořadů Národní 
galerie pro předškolní mládež. Tyto pořady je postupně 
zasvěcují do vnímání umění a to nejen díky povídání s prů-
vodkyní a ukazování výtvarných děl, ale i přes přímou zku-
šenost. Každý program totiž v sobě zahrnuje i malou dílnu, 
ve které děti pracují s odstíny a vytvářejí koláže, rozvíjejí 
vnímání různých smyslů přes frotáž, vytvářejí světlo skrze 
nálepky na temný papír, hledají, jak nejlépe zachytit vý-
tvarně vlastní podpis dlaní. Způsob, jakým v dílně pracují, 
pak koresponduje s vystavenými díly českých současných 
umělců.  
Kromě Národní galerie navštěvujeme pravidelně divadelní 
představení, ať už v centru Vincent, nebo v divadle Kobyli-
sích či v divadle Gong v pražských Vysočanech. Děti rovněž 
navštívily kbelskou knihovnu s programem zaměřeným na 
zimní a jarní tematiku, pražské Planetárium s programem 
Anička a nebešťánek a plánujeme rovněž navštívit hvěz-
dárnu v Ďáblicích.
Každý takovýto „výjezd z lesa“ se posléze snažíme zužit-
kovat v následujících dnech a týdnech během běžného 
programu. Děti si například vytvořily vlastní materiály s te-
matikou vesmíru, četli jsme si v encyklopediích o černých 
dírách a sluneční soustavě, o fázích měsíce a mléčné dráze. 
K dalším novinkám Cestičky patří nákup montessori po-
můcek pro práci v klubovně. Tyto pomůcky jsou navrhnu-
ty tak, aby dítěti umožnily rozvíjet jednotlivé dovednosti 

– smyslové vnímání, schopnost sčítat, porovnávat množ-
ství, rozpoznat tvar, rozvíjet jemnou motoriku pomocí nej-
různějších kuchyňských pomůcek. Dítě je vedené k tomu, 
aby se soustředilo na jednu jím zvolenou činnost a po do-
končení úkolu pomůcku dalo do původního stavu, uklidi-
lo, případně předalo kamarádovi. Kromě samostatnosti a 
pozornosti tedy rozvíjí trpělivost a schopnost dotáhnout 
činnost do konce. Nesnažíme se děti úkolovat, ale inspi-
rovat. Chceme je motivovat, ale nikoli přetěžovat, rozvíjet, 
ale vždy jen v přirozeném tempu každého dítěte.
Během zimy jsme také prožili několik krásných společných 
slavností. Martinská slavnost se odehrála s divadlem, lam-
pióny a dělením martinských rohlíčků, v adventní slavnos-
ti rodiny procházely vánoční spirálou za světlem v jejím 
středu. Při vánoční besídce jsme zpívali, zdobili strom pro 
zvířátka a vzájemně se obdarovávali. Během slavnosti rov-
nodennosti rozdávala dětem Matička Země semínka v ru-
kavicích a obklopená sněhem. Nyní nás už ale les každým 
dnem vítá s širším nádechem, začínáme pozorovat první 
jarní kytičky a sázet semínka. Také děti a jejich průvodci se 
doširoka nadechují, odkládají zimní bundy a začíná doba 

kuliček, povídání o mláďatech, jarních říkadel a nové ra-
dosti.
Další výraznou novinkou Cestičky je od září připravovaný 
program pro školní děti. Půjde o podpůrný program pro 
děti na individuálním vzdělávání  (tzv. domácí škola) a pro 
děti v posledním roce před nástupem do standardní školy. 
V rámci tohoto programu by si děti měly především užívat 
sociálních vazeb a přírody, zároveň však bude přihlíženo 
k jejich rozvinutějším zájmům a zálibám v učení.
Díky neúnavné a skvělé práci ředitelky Cestičky, Janě Kul-
hánkové, se Cestička neustále rozvíjí, a snaží se o udržení 
vysokého standardu péče o nám svěřené děti. Stejně tak 
se ale snažíme o přátelskou a otevřenou komunikaci s ro-
diči a o osobní a profesní rozvoj našich průvodců.  
Podrobné informace najdete na naší inovované webové 
stránce http://lkcesticka.webnode.cz. Případné zájemce o 
docházku od září 2013 zveme na zápis, jehož datum bude 
uveřejněno na webových stránkách.

Alice Koubová
O.s. Cestička

lesní klUb cestička

DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Již druhým rokem se semináře, workshopy i individuální 
poradna projektu „Co dělat když…?“ těší Vaší přízni. Děku-
jeme Vám za Váš zájem, otevřenost a aktivitu. 
Jeho základní témata se nemění – máma, táta, děti a vše, 
co se jich dotýká - výchova, vztahy, práce, zdraví i finance.
Semináře a workshopy pro Vás připravujeme INTERAKTIV-
NÍ FORMOU vždy s cílem dát prostor pro nové možnosti ře-
šení problému, jiný úhel pohledu a konzultování problému 
i s někým, kdo má podobné zkušenosti. Ceníme si Vašich 
zážitků a názorů, které chcete sdílet, a jejichž hodnocení 
náleží pouze Vám. Nejprve si povídáme o tom, co to vlast-
ně je, kdy se to objevuje a proč to patří do života. Na zá-
kladě Vašich otázek je téma rozšířeno o nové informace od 
lektora. Často si spolu uvědomíme, že jsme téma poznali 
z jiného úhlu, seznámili se s novými možnostmi řešení, ale 
hlavně jsme si potvrdili, že jednáme správně, že se nám 
daří, ale prostě jen jinak než těm ostatním. Zjišťujeme, že 
nemusí být vše 100% a že doporučení přečtená v časopisu 
nebo na internetu nebo dobře míněné rady nemusí být to 
nejlepší pro nás. Tím získáváme podporu, o kterou je pod 
tlakem někdy těžké si říct. 
Individuální osobní poradna je založená na naprosté ml-
čenlivosti a důvěře. Komunikujete face to face pouze s od-
borníkem, který nabízí možnosti, nasměrování a podporu 
při řešení zátěžových a nepříjemných situací. Díky kvalitní 
spolupráci s dalšími odborníky Vám je rádi doporučíme. 
Internetová poradna je doplňkovou službou. Touto cestou 
Vám dokážeme předat kontakty na odborníky nebo i jed-
norázově potvrdit vaše vlastní rozhodnutí, kde máte pocit, 
že potřebujete „něčí“ oporu. Svoje dotazy pište na porad-
na@krc-cobydup.cz. 

V životě nás lidí se stává, že se dostaneme do situace, kdy 
prostě „nevíme“, protože současný svět je pro nás někdy 
nepochopitelný. V dnešní době máme příliš mnoho infor-
mací, které nám znesnadňují výběr řešení, ale zároveň 
máme i spoustu možností, které nám jsou oporou. Jednou 
z těchto opor ve chvíli, kdy prostě a jednoduše „nevím“, je 
i služba projektu „Co dělat když…?“.
VÍTE, ŽE… 
vstUPné na všechny akce je syMbolické, protože je pro-
jekt financován KRC CoByDup a podpořen dotací MPSV?
během aktivit nabízíme hlídání dětí ve vedlejší místnosti 
a děti můžou kdykoliv za rodiči?
na léto a podzim 2013 pro Vás připravujeme nové lek-
tory s novýMi téMaty dokonce i v průběhu prázdnin? 
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
Příprava na návrat do práce: JAK NAPSAT POUTAVÝ ŽIVO-
TOPIS, JAK SE PŘIPRAVIT NA PRACOVNÍ POHOVOR, JAK 
SLADIT RODINNÝ A PRACOVNÍ ŽIVOT, JAK PRODAT SVŮJ 
RŮST BĚHEM RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, apod. 
Osobní rozvoj: KOMUNIKACE, JAK USKUTEČNIT ŽIVOTNÍ 
ZMĚNY, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI RODIČŮ, STANOVENÍ 
OSOBNÍ VIZE, atd.
JAKÉ BY TO BYLO, KDYBYCHOM ŘEŠILI NĚJAKÝ „OŘÍŠEK“, 
KTERÝ VÁM OSOBNĚ NACHYSTAL ŽIVOT? Jsme schopni za-
jistit odpovídajícího odborníka a vyjít Vám vstříc časově. 
NÁVRH TÉMATU NÁM ZAŠLETE NA centrum@krc-coby-
dup.cz.
Mgr. Lucie Levitová, speciální pedagog, garant projektu 

„Co dělat když…?“ 
Mgr. Lenka Baťková, koordinátor KRC CoByDup

Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., vedoucí a odborný garant 
projektu „Co dělat, když…?“

„co dělat když…?“

http://lkcesticka.webnode.cz
mailto:poradna@krc-cobydup.cz
mailto:poradna@krc-cobydup.cz


krc cobydup se zapojilo do celorepublikové kampaně křídla a kořeny naší 
rodiny

kroužky a kurzy otevírané v krc cobydup na 1. pololetí – školního roku 2013/214

za příjemné atmosféry se ve čtvrtek 30. 5. 2013 uskutečnilo 
v Místní knihovně Kbely Čtení pro rodiče i děti, které bylo 
připraveno ve spolupráci s Kulturním a rodinným centrem 
Co By Dup, v rámci celorepublikové kampaně - „Křídla a 
kořeny naší rodiny“.   Knihovnice Iveta Novotná přečetla 
dětem pohádkový příběh z dětské knihy Pohádky skřítka 
Medovníčka. Poté měli malí posluchači prostor pro 
výtvarné ztvárnění toho, co je z příběhu zaujalo. V tomto 
čase si maminky vyslechly povídku z knihy autorky Zdeňky 
Jordánové . Odměnou dětem za jejich díla byla nejen 
sladká dobrota, ale také to, že obrázky budou vystaveny 
v knihovně.

Za centrum Co By Dup koordinátorka Lenka Baťková 
Za knihovnu Kbely Iveta Novotná

česko čte dětem – četlo se i v kbelské knihovně

24 Informace z radnice  1125

V rámci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny pro Vás KRC 
CoByDup připravilo několik akcí. Dvě z nich – vernisáž vý-
stavy „Než vypukne požár“ a Závody na dvou až čtyřech 
kolech – máme již úspěšně za sebou, do prázdnin nás ještě 
další dvě čekají.
Vernisáž, která zahájila výstavu „Než vypukne požár“, se 
konala 15. května 2013 za účasti prezidentky Sítě mateř-
ských center v ČR Rút Kolínské a zastupitelů MČ Praha 19 – 
tajemníka Josefa Nyklese a místostarostky Ivany Šestákové 
- v Místní knihovně Kbely. Výstava připomíná 20. výročí 

vzniku prvního mateřského centra v ČR a upozorňuje na 
význam mateřských a rodinných center. Na jejich důleži-
tost poukázala také Rút Kolínská i zastupitelé naší měst-
ské části, kteří zdůraznili nezastupitelnost kbelského KRC 
CoByDup. Na vernisáži vystoupily děti z hudebně-drama-
tického kroužku pod vedením Lenky Šejbové. Výstava je 
zdarma a potrvá v Místní knihovně Kbely do 30. června 
2013. K vidění tu jsou také obrázky dětí, které navštívily 
KRC CoByDup v průběhu roku 2013. 
V Centrálním parku Kbely se 17. května 2013 uskutečnily 

Závody na dvou až čtyřech kolech, kterých se zúčastnilo 
celkem 61 závodníků. Systém závodů byl vyřazovací. Sou-
těžily nejen děti, které soupeřily o dobré umístění skuteč-
ně s maximálním nasazením na kolech, koloběžkách a od-

rážedlech všeho druhu, ale také maminky a tatínkové, a to 
v jízdě zručnosti s kočárkem. První tři nejrychlejší závodníci 
ve všech kategoriích dostali drobný dárek, ostatní jezdci 
však také nezůstali bez odměny a za svůj výkon v cíli 
získali medaili se sladkou odměnou. I když to vypadalo, 
že závodníkům nebude přát počasí, nakonec se nad nimi 
slitovalo a akce se vydařila ke všeobecné spokojenosti.
A na co se ještě můžete těšit? Ve středu 19. června 
2013 Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří v KRC 
CoByDup a Rozloučení se školním rokem v KRC CoByDup.

Více informací naleznete na našem webu 
www.krc-cobydup.cz.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

krc  cobydUP Tým Kulturního a rodinného centra CoByDup pro Vás a 
Vaše děti připravil na léto 2 týdny zábavy na příměstském 
táboře Letní Ježkův klubík. V případě, že přemýšlíte o účas-
ti Vašeho dítěte, nás co nejdříve kontaktujte. Podrobné 
informace o táboře naleznete na našich stránkách www.
krc-cobydup.cz.
Pro první pololetí nadcházejícího školního roku 2013/2014 
jsme pro Vás připravili spoustu zajímavých kroužků, kur-
zů a dalších aktivit jak pro dětí, tak pro dospěláky. zápisy 
budou probíhat v období od 24.6. do 8.9.2013. Přednost-
ní zápisy pro stávající návštěvníky kurzů budou v termínu 
24.6. – 30.6.2013, po té budou zápisy otevřeny pro všech-
ny zájemce.
V případě zájmu prosím pošlete e-mail na kurzy@krc-co-
bydup.cz do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo 
kurzu, jméno a příjmení dítěte / rezervované osoby. 

Přípravka do školky ježkův klubík:
Út 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez do-

provodu rodičů)
Čt 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez do-

provodu rodičů)
Pá 9:00-12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez do-

provodu rodičů)
rodiče s dětmi:
Po  9:00–9:45 hudebka-yaMaha rob (4 – 10 

měsíců)

Po  10:00-10:45 hudebka-yaMaha kkk i (1,5 roku 
– 2,5 roku)

Po 11:00–11:45 hudebka-yaMaha kkk ii (2,5 – 3,5 
roku)

Út 14:15-15:00 Mimi klub ( 4 měsíce – začátek 
lezení )

St   9:30–11:30 cvičení batolat + batole klub (za-
čátek lezení - 1,5 roku)

Čt   9:00-9:45 cvičení děti iii. ( 1,5 – 2,5 roku a 
rodiče ), zš kbely

Čt 10:00–10:45 cvičení děti i.( 1,5 – 2,5 roku a rodi-
če ), zš kbely

Čt 10:55–11:40 cvičení děti ii.( 2,5 – 4 roky a rodiče 
) , zš kbely

Čt 16:30–18:00 Šikulka – tvoříme s maminkou ( 
2  - 4 roky )

Čt 14:15–15:00 hudebka yaMaha kkk (18 měs. – 
2,5 roky)

Čt 15:15–16:00 hudebka-yaMaha kkk iii. (2,5.– 4 
roky)

děti (bez doprovodu rodičů):
Po 15:15 – 16:00 bubnování na drumbenech–před-

šk. děti (3–6 let)
Po 16:30–17:30 
střídavě 1x za 14 
dní 

koUzelná keraMika / výtvarka 
pro předškolní děti (3 - 6 let)

Út 15:15–16:00 Pohádková angličtina – začátečníci 
(4 - 6 let)

Út 16:15–17:00 Pohádková angličtina – pokročilí 
(4 - 6 let)

Út 17: 15-18:00 jóga pro děti  (4 - 6 let)
St 16:30–17:30 dramaticko-hudební kroužek (3 – 6 

let)
děti (bez doprovodu rodičů) - PřiPravUjeMe:
bude upřesněno dětský atletický klub cobydup 
bude upřesněno všestranný pohybový kroužek 
bude upřesněno anglické pohybovky – sportovní 

aktivity vedené v aj 
dospělí (bez dětí):
Po 19:30-21:00 hatajÓga s relaxací s Vidyou 

Ametovou
Út 18:15–19:15 gravid jóga  s Radhou 

Třešňákovou 

Út 19: 30–21:00 jóga pro ženy s Radhou 
Třešňákovou 

St 13:30 – 16:30 respektovat a být respektován – 
blok kurzů

Podrobné informace o kurzech a podmínkách zápisů nalez-
nete na našich webových stránkách 
www.krc-cobydup.cz.
Přejeme Vám krásné a slunné léto a těšíme se na Vás 
v novém školním roce 2013/2014

Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
mailto:kurzy@krc-cobydup.cz
mailto:kurzy@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz/


jaké bylo vítání ptačího zpěvu ve kbelích?
Ve středu 8. května jsme se v počtu více než třiceti lidí sešli 
v kbelském parku, abychom přivítali ptačí zpěv. Téměř 
polovinu účastníků tvořily děti. A není divu, neboť letošní 
Vítání bylo zacíleno na ty nejmladší. S akcí pomáhali 
skauti z 15. rodinného oddílu Poljana (Junák Kbely), kteří 

si připravili doprovodný program zaměřený - jak jinak - 
na ptactvo. A tak po ranní procházce za ptačím zpěvem 
následovaly skauty připravené dílničky a hry. Dětští i 

někteří dospělí návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se 
ornitologové dostávají do vysokých hnízd dravců s pomocí 
lana a průsíkovacích provázků, aby okroužkovali mláďata. 
Na „šplhouny“ na stromě ovšem nečekala mláďata, 
nýbrž košík s propagačními materiály ČSO. Na stanovišti 
sýkorka – praprasestřenice tyranosaura rexe si děti 
zahrály na paleontology, hledající v místním pískovišti kosti 
dávných praještěrů. Jinde si hrály na kukačky na hnízdě a 
vynášely vajíčka na lžičce z vymezeného území (hnízda). 
Hry byly prokládány ukázkami kroužkování a povídáním 
o odchycených a kroužkovaných druzích. Největší ohlas 
u publika měl samec strakapouda velkého. Před obědem 

jsme se rozloučili a přislíbili si opakování 
akce na podzim, tentokráte pod názvem 
Festival ptactva.
Rastislav Švec
Junák Kbely - http://kbely.athabaska.org

květinový den – poděkování
Rádi bychom poděkovali Vám, kteří jste si od nás ve středu 
15. května koupili žlutou kytičku a přispěli tak na boj proti 
rakovině. Ve Kbelích se nám podařilo prodat 470 kytiček a 

vybrat tak téměř 11 tisíc korun. Děkujeme!!! 
Vaši skauti z Junáka Kbely – http://kbely.athabaska.org
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rodinný skaUtský oddíl Poljana

Prosaz o.s. si Vás dovoluje informovat o volných kapacitách našich služeb, které poskytujeme na celém území 
města Prahy. Jedná se o pečovatelskou službu, osobní asistenci a domácí zdravotní péči, služba je poskytována 24 
hod. denně včetně víkendů a svátků. Podrobnosti na www.prosaz.cz nebo na tel: 251 614 469.

standardní závod v orientačním běhu se stovkami 
závodníků ve kbelích? ještě nedávno naprosto 
nereálná představa, 13. dubna 2013 skutečnost.

Používání elektronických čipů, s jejichž pomocí si závodníci 
označují průchod kontrolou, umožňuje uspořádat závody 
i v mnohem menším závodním prostoru. A díky relativně 
nové disciplíně, tzv. sprintu, se začaly v posledních letech 
typické oranžovo-bílé lampióny stále častěji objevovat i 
v městských parcích, příměstských lesích i v historických 
centrech velkých měst s cílem přiblížit orientační běh širší 
veřejnosti i televizním divákům.

Hlavní kbelskou překážku - železniční trať - pomohl překonat 
nový tunel, bezpečný přeběh závodníků v hlavních kate-
goriích přes Železnobrodskou ulici zajistila obětavě Policie 
Prahy 9. MČ Praha 19 závod podpořila postavením stanů a 
stařičká sokolovna místního Sokola zažila i díky intenzivní 
přeháňce před závodem větší nával než v dobách, kdy se 
v ní konaly taneční zábavy a filmová představení.

Pořadatelé z VŠTJ Ekonom Praha pro závod připravili 
speciální mapu v měřítku 1:4000 (1cm=40metrů) a v pro-
storu kbelských sídlišť, centrálního parku a lesoparku 
umístili 60 oranžovo-bílých kontrol. V 16 různých kate-
goriích se postupně v minutových intervalech na svoji trať 
vydalo celkem 308 závodníků, od těch úplně nejmenších 
doprovázených rodiči, přes velmi rychlé běžce až po trošku 
pomalejší veterány v kategorii nad 75 let. 

Podle názorů v cíli se jim závod 
velmi líbil a byl nad očekávání 
orientačně i běžecky dost 
náročný. Řada závodníků byla 
také mile překvapena pěkným 
parkovým prostředím ve Kbelích, 
které zatím znali jen z průjezdu 
autem. Jen nestor orientačního 
běhu, Richard Samohýl (85let), 
vyjadřoval určitou nespokojen-

ost s příliš lehkou tratí, ale nakonec uznal, že si za to může 
sám, protože po absolvování dopoledního Mistrovství 
Prahy a Středočeské oblasti v prostoru Ctěnického háje 
původně nepočítal se startem v odpoledním kbelském 
závodě a přihlašoval se až na místě do nejlehčí kategorie 
určené laické veřejnosti. 

A kdo vyhrál? Jako na všech podobných akcích každý, kdo se 
přišel proběhnout a udělal něco pro své zdraví. Absolutně 
nejrychlejší v hlavních kategoriích byla mezi 30 ženami 
Ivana Bochenková (reprezentantka ČR) a mezi 60 muži 
Jan Mrázek (mimochodem 5. nejlepší Čech na květnovém 
Pražském maratonu), oba z oddílu SC Jičín. 

Víte, že 
Orientační běh (OB) patří mezi nejrozšířenější ne-olympi-
jské sporty, závody se pravidelně konají ve všech evrop-
ských zemích, ale i v Číně, Brazílii, Kanadě, Austrálii i Jižní 
Africe?
První známé orientační závody se konaly v Norsku v roce 
1897, ale současnou podobu mají od 60. let 20. století?
Největších více-denních závodů ve Švédsku -   O´ Ringen se 
každoročně účastní více než 15000 běžců?
Český svaz orientačních sportů sdružuje 210 klubů a 9000 
závodníků?
Závodů v orientačním běhu se v polovině minulého století 
nepravidelně účastnili kbelští turisté, v 70. a 80. letech byl 
ve Kbelích dokonce aktivní oddíl orientačního běhu? 

Ing. Miroslava Šedivá

závody v orientačníM běhU ve kbelích

http://kbely.athabaska.org
http://kbely.athabaska.org


  28 29

75. výročí vznikU rychlých šíPů

nízkoPrahové centrUM aktivit Mč Praha 19

na prázdniny nca rozhodně nezavíráme.
Prázdninová nuda ve Kbelích? Zapomeňte!
Filmový klub Kbely  pro vás připravil v Nízkoprahovém 
centru aktivit MČ Praha 19 večerní promítání. 
Projekce bude probíhat každý prázdninový den, kdy v rámci 
akce shlédnete celkem 12 komerčních a 18 nezávislých 
snímků. Součástí této letní aktivity bude i pravidelné 
sobotní odpolední promítání pro děti.
Nechceme vás zavírat do potemnělých kinosálů. Užívejte 
sluníčka, koupání, prostě letních radovánek, a pak večer 
přijďte do NCA. Vstupné je dobrovolné a nealkoholický 
bar bude samozřejmě otevřen v průběhu celé projekce. 
Program KBELSKÉHO LETNÍHO KINA naleznete na www.
coolkbely.cz

Za Filmový klub Kbely zve
Mgr. Martin Hrubčík, MBA

„krásný konfliktní šachy“                                               
v nočním půlmaratonu
„Krásný konfliktní šachy nadoraz“ se hrály podle Jindřicha 
Nováka (hrajícího za Kostelec n. L.) při Krajském přeboru 
družstev v bleskovém šachu, který se uskutečnil 26. dubna 

v Lidovém domě ve Kbelích. Spolu se 7. ročníkem Nočního 
půlmaratonu v bleskovém šachu, jenž začal hned po turnaji 
družstev a trval až do ranních hodin v sobotu 27. dubna, 
jej uspořádalo Nízkoprahové centrum aktivit Městské části 
Praha 19 a Šachový klub Kbely. 

Turnaje čtyřčlenných družstev, se zúčastnilo 13 týmů z 
Prahy a Středočeského kraje a hrálo se systémem každý 
s každým. Vítězství se nakonec odneslo A družstvo Říčan 
(35,5 bodu ze 48 možných) před týmy Kutné Hory (34 bodů) 
a Pankráce (34 bodů), o jejich pořadí rozhodlo až další 

pomocné hodnocení (Sonneborn). 

Právě v bronzovém týmu hrál 
šachista Jiří Gregor (startující 
za TJ Neratovice), který potom 
s přehledem zvítězil v Nočním 
půlmaratonu. V něm se utkalo 25 
šachistů ve 30 dvoukolech s časovým 
limitem 5 minut na partii a po jejich 
skončení následovaly zápasy ve třech skupinách (finále A, 
B, C), vytvořených podle pořadí v základní části. Celkové 
druhé místo v půlmaratonu patřilo Peteru Baranovi (TJ 
Neratovice) a třetí právě autorovi výroku o konfliktním 
šachu Jindřichu Novákovi (ŠK Černý baron, O. S.). Finále B 
vyhrál, a tedy na 9. místě skončil Tomáš Buchcar (TJ Krásná 
Lípa). První ve finále C a tudíž 17. místo celkově obsadil 
Jaroslav Hadrava (SK Era Poštovní spořitelna).

Oba turnaje, kterých se zúčastnilo rovněž několik hráčů 
z domácího kbelského šachového oddílu, měly dobrou 
šachovou atmosféru, partie byly vesměs bojovné a 
nepostrádaly napětí, a tedy lze bez obav uvést, že se přebor 
družstev i noční půlmaraton v bleskovém šachu vydařily. 

Obrazovou reportáž z akce je možno shlédnout na webu 
Nízkoprahového centra aktivit Městské části Praha 19, a 
to na adrese http://coolkbely.cz/z-cinnosti/66-obrazem-
krasny-konfliktni-sachy-v-nocnim-pulmaratonu.html

Jaroslav Kvapil, žurnalistický klub

kbelské letní kino

Bohatý Prima školní rok 2012-13

Školní rok 2012/2013 byl v Prima dni bohatý. Bohatý 
na dětské úsměvy, na rodičovské radosti a na prima 
divadelní atmosféru pro všechny příchozí. Dětský 
divadelní soubor, který vznikl za vydatné podpory kbelské 
radnice v roce 2011, se jmenuje Kbellywood – podle 
slavného Hollywoodu.  Scházíme se jednou týdně v úterý 
v prostorách bývalé hasičské zbrojnice v Toužimské ulici. 
Děti jsou rozděleny podle věku na dvě skupiny.  Od 16,00-
17,00 zkouší mladší „herci“ ve věku 4-8let a od 17,15-
18,15 zkouší starší „herci“ od 9-13let. V letošním roce děti 
vyzkoušely spousty nových divadelních disciplín. 

   V 1.pololetí mladší děti nastudovaly známou pohádku 
„O Koblížkovi „, který utekl dědečkovi, babičce………milou 
odměnou pro všechny byly koblížky, které jedna babička 
malého herce připravila. Ve velké misce po malé chvíli 
nezbyl ani drobeček. Starší děti odehrály před nabitým 
sálkem Prima dne pohádku H.CH.Andersena Sněhová 

královna viz.foto níže.  Úsměvy, slzy dojetí  i krásné kytice 

-  to byla premiéra. 

  V 2.pololetí jsme s mladšími objevovali krásy poezie, 
nahlédli pod pokličku loutkového divadla, natočili krátký 
studijní film se studentkou PedfUK. Studentka dostala za 
svůj projekt jedničku a „naše“ děti velkou profesorskou 
pochvalu. Pohádka „Hrnečku, vař“ je už také téměř 
dovařena. V dubnu jsme se staršími dětmi v družině kbelské 
ZŠ na akci Noc s Andersenem odehráli Sněhovou královnu 
podruhé před nabitým hledištěm a podruhé s velkým 
úspěchem. Poté jsme se začali zabývat současnými 
tématy a nyní připravujeme natáčení filmu s „hororovým“ 
námětem. Samozřejmě nebude chybět velká dávka 
nadsázky a humoru. Těšíme se na natáčení v kbelských 
exteriérech.  Přejeme všem hercům, herečkám i ostatním 
kbelským dětem prima slunečné a pohodové prázdniny. 

Bára Marysková

PriMa den

Dovolte, abych i díky Skautskému oddílu ve Kbelích 
připomněl a i těm, kteří ještě pamatují minulý režim, 

75. výročí vzniku Rychlých šípů. 
Snad nemusím připomínat, 
když už jsem zmínil minulý 
režim, že to byl právě on, 
který takovým vlastnostem 
jako je čest, morálka, loajalita, 
pravdomluvnost a schopnost 
pomáhat těm druhým příliš 
nepřál. Těmito vlastnostmi 
právě pětice chlapců z pera pana 
Foglara oplývala. Zamysleme 
se sami nad sebou, zdali toto 
nejsou právě tyto hodnoty ke 
kterým se je třeba vrátit.

Pavel Žďárský, starosta MČ Praha 19
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klUb aktivních balÓnků Malé kUlaté Pro helPPes

Je nutno poděkovat kbelskému úřadu za přípravu a provedení „ Dnu čarodějnic „. Kromě práce na přípravě se i většina 
pracovníků zúčastnila osobně na tomto dni, a to od starosty až po ostatní 
zaměstnance, což také o něčem svědčí. O tom jakou má úroveň  je dokladem i to, že rodiče s dětmi přijíždějí i z  
širokého okolí a těší se na každou akci.  Na pečlivě provedený „ Den Čarodějnic „ a to na jejich atraktivnost, se těší jak 
dospělí, tak zejména děti. Pouze se dá dodat, kdyby se tato  akce hodnotila známkami, tak by asi dostala  1 + *. 
Děkujeme všem, kteří se o toto zasloužili.

ing. Vladimír Menšík
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celoroční zpráva ze sportovního „světa 
aktivnich balónků“   - cvičení se seniory

Již přes rok ve Kbelích se pravidelně setkávají v Domově 
seniorů na Mladoboleslavské ulici sportovní nadšenci 
seniorského věku v rámci Klubu aktivních balónků. Pojďme 
si připomenout, jak naše rehabilitační cvičení pro seniory 
začalo.

Rehabilitační cvičení financované Městskou částí Praha 19 
jsme spustili začátkem roku 2012, od té doby jej navštěvují 
místní občané starší 60ti let.
K činnosti jsme potřebovali i patřičné cvičební vybavení, 
které nám radnice také celé zaplatila včetně zapůjčení 
krásné zasedací místnosti. Za všechny členy klubu bych 
kbelské radnici vyjádřila naše vřelé poděkování. Dále bych 
také zmínila, že jsem v rámci reportáže v pražské televizi 
měla možnost hovořit s moderátorkou Evou Jurinovou 
o těch, pro něž je toto cvičení určeno: o seniorech, kteří 
nemají možnost si sami zacvičit a kteří se potřebuji uvolnit, 
zarelaxovat si a strávit čas společně s druhými lidmi. 
Velmi ráda jsem se těchto aktivit zhostila, protože zdravotní 
a rehabilitační cvičení pro různé věkové kategorie  je mojí 
specialiazací. Moc mne těšilo, že po celý rok se účastnili 
cvicenči, a to i s menší pohyblivostí a v kategorii nad 
osmdesát let nechyběli ani devadesátiletí! Cvičení patřilo 
hlavně jim. Pomáhaly nám overbally, masážní balonky, 
gumy a další náčiní. To vše jsme báječně zvládali. Proto byl 
založen „Klub aktivních balonků.“
Celý rok jsme byli aktivní. Stihli jsme oslavit Masopust 
v únoru hudbou a tancem, kde jsme se hravou formou 
navzájem poznávali. Nechyběli jsme ani u „jarní akce“ 
pořádané Městským úřadem, kde jsme se zúčastnili 
cvičení se speciálními holemi Nordic walking (určenými 
pro zdravou sportovní chůzi) a ukázali jsme, že lze s nimi 
nejen chodit po tůrách, ale dokonce i cvičit!
V dubnu 2012 jsme se doslova „staly čarodějnicemi“ a 
přiletěly opožděně na slet, při kterém jsme si pořádně 
zařádily. Několik našich členů se úspěšně zúčastnilo 
Olympiády (jako praví Olympionici) - a naši šášulové tančící 

s olympijskými kruhy na akci ve Kbelském parku rozdávali 
radost a veselí kolemjdoucím lidem.
Za pěkného počasí jsme hráli petanque, kuželky a trefovali 
se do koše - protože na podzim nás čekala Olympiáda.
Sešli jsme se v září a v krátkém čase se připravovali na 
Olympiádu pro seniory. Konala se na Proseku a pořádala 
ji tentokráte sousední městská část. Vše jsme zvládli na 
jedničku, řada z nás odcházela s báječnými úspěchy, ovšem 
- jak se říká - nejdůležitější je zúčastnit se!
Cvičili jsme dále v dobrém počtu: sešlo se nás 18 nadšenců. 
Na programu byly také masáže nebo občasné čtení s živými 
diskusemi.
Pro zpestření jsme v říjnu uspořádali výlet do našich 
dětských snů - konkrétně do Muzea Karla Zemana, který 
jsme zakončili (za pěkného počasí) procházkou Jelením 
příkopem.   
V roce 2013 jsme si procvičovali jógu, pilates, posilování, 
zdravotní cvičení, řecké tance, salsu. Přišly aktivní ženy 
milující cvičení, s nimiž lze provozovat cvičení s malým 
omezením. Chystáme se na vycházky s nordic walkingem a 
pohyb v přírodě. Na podzim bude Olympiáda v Čakovicích, 
na kterou se i nyní začneme pomalu připravovat. Tak se 
k nám pojďte přidat, ať jsme v hojném počtu a můžeme 
spolu zažívat další příjemné chvíle.
Nyní je doba zahrádkaření, wellnes pobytů, takže cvičení 
bude přes léto probíhat jen v omezené míře. Ale vy 
nezapomeňte, pohybujte se v rámci svých možností, ale 

šetřete se. Když vám bude smutno, přijedu za vámi a 
zacvičím si s vámi třeba i o prázdninách. Jsem tu pro vás a 
mám vás ráda.
Moc Vám všem děkuji za to, že jste a stejné díky patří i 
pomocnicím paní Egrtové, paní Juklové, paní Petrnouškové 
a paní Štikové.
Zdraví vás Jarmila Frančeová
cvičitelka a vedoucí Klubu aktivních balónků konajících 
se pravidelně každé úterý ve 14h v DS Mladoboleslavské 
20. Telefon na cvičitelku: 606687198 či další info na tel. 
284080882 – Šárka Egrtová.

V měsíci červnu bude sbírka 
víček předána sdružení Helppes 
na výcvik psů pro postižené.
Malé kulaté pro justýnu
Děkujeme všem sběračům víček. 
K dnešnímu dni jsme nasbírali 
22 pytlů cca 330 kg.
Sbírání víček pro Justýnku je 
ukončeno 31.5.2013. 
sbírka bude nadále pokračovat a bude předána dalším potřebným.
 

Sběrné místo na podatelně ÚMČ Praha 19 - Kbely 

Bíšková a Šťovíčková
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skaUt - s.s.v. kbely v lidicích

kbelští skauti se 15.června 2013 účastnili 
pietní vzpomínkové akce v lidicích. 

Ve spolupráci s místním oddílem Junáka z Buštěhradu, kte-
rý tradičně spoluorganizuje tuto velice významnou vlaste-
neckou akci, stáli naši členové čestnou stráž u hromadné-
ho hrobu lidických mužů. Připoměli jsme si tak 71. výročí 
brutálního vyvraždění obce Lidice německými fašisty. Ve 
velice parném dni, naše výprava obstála na jedničku, a se 
ctí jsme se navrátili domů . S organizací této akce nám ve-
lice pomohl pan starosta Pavel Žďárský, který zajistil od-

voz, děvčata z o.s. Prima den, 
která nám pomohla s čestnou 
stráží, a v neposlední řadě 
patří veliký dík SDH Kbely, 
jmenovitě p. Miroslavu Šťast-
nému za přistavení a báječné 
odřízení mikrobusu.

 
Se skautským pozdravem     

Kamil Podlaha

Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny jednotkami SS a německé policie a nikdo nesměl obec opustit. Organizační štáb celé 
akce už byl na místě a všemu velel.
Starosta byl přinucen vydat veškeré obecní cennosti a obyvatelé začali být po půlnoci vyváděni ze svých domovů. Muži starší 
15 let byli shromažďováni ve sklepě a chlévě Horákova statku. Všechny cennější věci, koně, dobytek, zemědělské stroje apod., 
byly shromažďovány a odváženy do sousedního Buštěhradu. Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby 
dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny 
kladenského gymnázia. Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi (proti odraženým 
střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve skupinách (zprvu po pěti, pak po deseti) na přilehlou 
zahradu a tam stříleni. Celkem jich na tomto místě bylo povražděno 173. Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy 
včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny.
V následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří, zničen hřbitov včetně exhumace zemřelých, 
vykáceny stromy (mimo jediné hrušně nedaleko potoka, která byla Němci považovaná za uschlou), sutí zavezen rybník a vše 
srovnáno k nepoznání. K odvozu suti byla na místě zbudována polní železnice.[1] Dokonce bylo na několika místech posunuto 
koryto potoka, aby nic nezůstalo na svém místě. Filmové záznamy, pořízené samotnými nacisty, dodnes vydávají svědectví o díle 
zkázy. Prostor, kde stávaly Lidice, měl být učiněn holým polem a jméno obce vymazáno z map.
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z deníkU bezPečnostního ředitele
informace, upřesnění, 

černá kronika
31.03.2013 – HOD SUŠÁKEM – V ulici 
Semilská došlo k vykázání muže ze 
společné domácnosti poté, co měl 
opakovanými údery otevřenou dlaní 
napadnout svoji družku a nad to po ní 
hodit sušák na prádlo i s oblečením. 
Ujma na zdraví naštěstí nevznikla, 
a tak policisté dospávajícího muže 
jen vzbudili, vykázali a věc poslali 
Bezpečnostnímu řediteli MČ Praha 
19 ke správnímu vyřízení ve kterém 
pachateli hrozí pokuta až 20 tisíc 
korun. 
05.04.2013 – ZASEDÁNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ KOMISE – Za účasti 
vedení místně příslušných policejních 
orgánů a odborných členů komise 
proběhla Bezpečností komise Městské 
části Praha 19, která hodnotila vývoj 
bezpečnosti v městské části. 
06.04.2013 – POLICISTKA UTÍKALA – 
V parku byla hlídkou Městské policie 
zjištěna majitelka dvou psů, kteří měli 
v rozporu s vyhláškou hl. m. Prahy 
volně pobíhat po parku, a u kterých 
nebylo prokázáno splnění přihlašovací 
a čipovací povinnosti. Žena i se psy se 
pokusila kontrole vyhnout útěkem, ale 
byla hlídkou dostižena. Vzhledem ke 
skutečnosti, že majitelka psů spadala 
pod policejní pravomoc, byla věc 
Bezpečnostním ředitelem MČ Praha 
19 zaslána ke kázeňskému řízení.
09.04.2013 – LYŽÍ DO HLAVY – 
Bezpečností ředitel obdržel oznámení 
o přestupku, kdy v kbelském 
restauračním zařízení měl jeden muž 
po slovní rozepři udeřit druhého 
muže lyží do hlavy. Vzhledem 
k nastávajícímu jaru je předpoklad, že 
takové věci se budou v následujících 
týdnech stávat stále méně často.
11.04.2013 – NAPADENÍ 
BEZDOMOVCEM – Bezpečnostní 
ředitel na podnět z bezpečnostní 
komise dokumentoval neoprávněné 
užívání železniční nemovitosti 
u železničního přejezdu na ulici 
Mladoboleslavská. Zde se nacházející 

muž, který byl již policií v předchozí 
době opakovaně policejními hlídkami 
z místa vykázán, a kterému za 
neuposlechnutí těchto výzev bylo i 
sděleno obvinění z trestného činu, se 
pokusil práci bezpečnostního ředitele 
přerušit, kdy se proti tomuto prudce 
rozeběhl s pěstmi připravenými 
k úderu. Tento útok byl úředníkem 
snadno odvrácen, kdy nikomu 
nevznikla újma na zdraví. Následně 
byl muž zadržen a eskortován před 
orgány činné v trestním řízení.
12. a 13.04.2013 – KONTROLA NA 
POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU MLADISTVÝMI 
– Na základě podnětů občanů 
svolal bezpečnostní ředitel dle 
pokynů Starosty MČ Praha 19 Pavla 
Žďárského víkendovou kontrolní akci, 
v rámci které byla v oblasti kbelského 
lesoparku a dětského hřiště u bývalého 
hotelu Erko provedena opakovaná 
večerní kontrola na požívání alkoholu 
mladistvými. Policejní orgány požívání 
alkoholu mladistvými v daném čase a 
místě nezjistily.
15.04.2013 – ÚMRTÍ 
POHŘEŠOVANÉHO – Z poznatků 
pracovníků restaurace Lidový dům 
vyvstala obava o život či zdraví muže 
důchodového věku, který dlouhodobě 
v rozporu se svými zvyky nedocházel 
na domluvené obědy. Profesionální 
prací strážníků kbelské služebny 
Městské policie hl. m. Prahy byla tato 
obava přenesena k Bezpečnostnímu 
řediteli MČ Praha 19, v jehož kanceláři 
byla zkoordinována rychlá akce 
Policie ČR a městských strážníků, 
jejímž výsledkem byl vstup do bytu 
pohřešovaného muže. V dané chvíli 
však již nebylo možno muži pomoci.
19.04.2013 – PSÍ PROBLEMATIKA – 
Fenoménem jara se je každoročně 
problematika soužití psů, pejskařů, a 
také nepejskařů. Bezpečnostní ředitel 
MČ Praha 19 proto připomíná, že před 
časem k této problematice uveřejnil 
článek „Pes a přestupkový zákon“, 
jenž má za cíl vysvětlit základní 
pravidla v této oblasti a přispět tak 
k bezproblémovému občanskému 
soužití. Zájemci jej naleznou v archivu 

Kbeláku, a to v č. 27 z března 2010, 
který je dohledatelný na http://
kbelak.cz/cisla/cisla.html
24.04.2013 - KONTROLNÍ AKCE NA 
UBYTOVNY – Na základě podnětů od 
občanů byla Bezpečnostním ředitelem 

MČ Praha 19 v koordinaci s Městskou 
policií hl. m. Prahy a Policií České 
republiky koncipována kontrolní 
akce, která měla za cíl prověřit 
lokalitu komplexu budov v ulici 
Hůlkova, kdy bylo dáno podezření z 
neoprávněné ubytovny. V noci 23. 04. 
2012 na 24. 04. 2013 provedla policie 
kontrolu dostupných objektů, avšak 
nebylo zjištěno žádných protiprávních 
deliktů. Do budoucna považuje 
bezpečnostní ředitel za prvořadý úkol 
získat co největší podíl informací od 
současných obyvatel ulic Hůlkova, 
Všejanská a Košařova, jenž by pro 
pozitivní vyřízení dané věci mohly být 
velmi důležité. 
26.04.2013 – SQUATTEŘI BEZ 
SQUATTU – Správa železniční 
dopravní cesty na základě urgentní 
žádosti starosty MČ Praha 19 Pavla 
Žďárského dokončila druhou fázi 
zabezpečení železniční nemovitosti 
u železničního přejezdu na ulici 
Mladoboleslavská. Opatření aktuálně 
brání neoprávněným osobám se 
na pozemku zdržovat.  Očekává se 
razantní úbytek přestupkových deliktů 

v blízkém okolí. Ve třetí fázi by daná 
nemovitost měla být odstraněna a 
místo plně rekultivováno.
27.04.2013 – TŘESKUTÝ POKER 
UZAVŘEL KBELY – Poklidný sobotní 
večer byl narušen nálezem 
podezřelého kufříku ve večerce na 
ulici Toužimská. Policejní pyrotechnik 
rozhodl o kompletním uzavření 

části Toužimské ulice, a to od ulice 
Semilská až k ulici Jilemnická. Ulicí 
Bakovská byl průjezd také omezen z 
důvodu ochrany života a zdraví všech 
občanů. Po dvouhodinové policejní 
akci pyrotechnik ve speciálním obleku 
zjistil, že kufřík obsahoval hrací 
sadu na poker. Aktuálně je kufřík, 
který voní ještě novotou uložen u 
bezpečnostního ředitele, a pakliže se 
majitel do lhůty šesti měsíců o kufřík 
nepřihlásí, bude tento dán k volnému 

použití klubu deskových her v NCA. 
30.04.2013 – NIKDO NEUHOŘEL 
– Veselice při tradičním „pálení 
čarodějnic“ organizovaná Městskou 
částí Praha 19 v centrálním parku 
Kbely proběhla z bezpečnostního 
pohledu opět téměř bez excesů.  
Záchranná služba zasahovala jen 
u případu nevolnosti mladé ženy. 

Nalezen byl 
jeden mobilní 
telefon, o který 
se později 
přihlásil jeho 
majitel. Tvrzení 
o tradiční 
p o c t i v o s t i 
kbeláků tak 
získává další 
důkaz, který se 
připojuje k sérii 
p ře d c h oz í c h , 
kdy třeba loni 
se stalo, že 

muž v hromadném veselí vytrousil 
peněženku s českou i evropskou 
měnou, kterou nalezla pracovnice 
radnice a obratem odevzdala. Nutno 
dodat, že tehdy radost majitele, 
který si tuto peněženku druhý den u 
bezpečnostního ředitele vyzvedával, 
byla nepopsatelná.
02.05.2013 – TOUŽIMSKÁ A OKOLÍ 
ZCELA BEZ VODY – Závažná havárie 
vodovodního řadu vznikla při 
křižovatce Toužimská a Jilemnická. 

Vzhledem k dopravně problematické 
situaci, jenž v místě vznikla, bylo o 
situaci informováno prostřednictvím 
služby SMS INFOKANÁL, a situace 
opakovaně kontrolována.
16.05.2013 – AKTUALIZACE 
ALKOHOLOVÉ VYHLÁŠKY – Hl. m. 
Praha připravuje aktualizaci tzv. 
alkoholové vyhlášky. V současnosti 
ve Kbelích platí, že alkohol prakticky 
není možno beztrestně popíjet na 
veřejných prostranstvích. Každé 
prokázané porušení této vyhlášky je 
možno sankcionovat až do výše 30 
tisíc korun. Aktualizace by tento stav 
neměla změnit.
19.05.2013 – PŘIŠLI VČAS? – 
Bezpečnostní ředitel byl informován, 
že v kbelském rybníku byl při 
standardní hlídkové činnosti nalezen 
muž nejevící známky života, jenž plaval 
s obličejem ponořeným pod hladinu.  
Strážníkům se jen podařilo z vody 
vylovit a zahájili proces resuscitace. 
Muž byl Záchrannou službou hl. m. 
Prahy převezen na jednotku intenzivní 
péče. Profesionální policejní práce 
strážníků zaslouží jen slova pochvaly. 
Snad přišli včas.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.

mepnet.cz 

9.června Kbely - Hůlkova9.června Kbely - Hůlkova

I Kbely měly své problémy s vodou. Přímo na radnici se tlačila spodní voda do sklepních prostor a nebýt včasné 
reakce mohla být poškozena elektronika za desítky tisíc. Následné mohutné přívalové přepršky, které už půda nebyla 
schopna absorbovat, pak málem opět po letech vyplavily domy v ulici Hůlkova. Rychlý zásah radnice a hasičů i občanů 
toto naštěstí odvrátil. Aktuálně se připravuje opatření, které by riziko zátop v oblasti mělo jednou pro vždy vyřešit.
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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”

kUriÓzní doPravní nehoda 

Kuriózní dopravní nehoda narušila 24.04.2013 kbelské 
středeční dopoledne, když na světelné křižovatce ulic 
Toužimská a Semilská došlo ke střetu autobusu MHD s 
otevřenými dveřmi stojícího automobilu. Mimo drobné 

škody na majetku nedošlo k žádnému vážnějšímu 
následku.

Text a foto: Michal Marel

hlUPák bez Morálky  

Tak by se dal charakterizovat zloděj, který letos v květnu 
ukradl kovovou pamětní desku bojovníků za svobodu 
a demokracii padlých v zahraničním odboji II. světové 
války. Hloupost zloděje je zjevná již ve skutečnosti, že 

u překupníka za materiál získá pouze pár korun, ale jím 
způsobená škoda na uměleckém díle jde do desítek tisíc, a 
to nemluvě o škodě morální. 

Text a foto: Michal Marel

nález boMby ve kbelích

20lb an-M41 je tříštivá pumička druhé světové války používaná při náletech v Evropě a na našem území zejmé-
na 25. 3. 1945 při náletu na Prahu – Letňany bylo svrženo 206,6 tun a na Kbely 435,5 tun tříštivých pum všech ráží. 
Shazovaná ve svazcích nebo v kontejnerech ANM1 v nejmenším množství 6 kusů. Tělo pumy má hlavovou a dnovou 
část odlitou z oceli. Střední část těla je tvořena svinutou ocelovou spirálou o průřezu 10,5 x 11,8 mm s vnitřní vrstvou 
plechu o tloušťce 3 mm v celkové délce 220 mm. Hlavový zapalovač je nárazový okamžitý.
USAAF používala tříštivé pumy hlavně proti pěchotě a to k podpoře následného útoku pozemních sil a k bombardování 
letišť. Zejména na letištích v okolí Prahy, konkrétně kbelského letiště. 
Byly tvořeny 20lb AN-M41; M41´S a 23lb AN-M40 PARA a byly 
shazovány ve svazcích o hmotnosti 120 lb a 500 lb (M-26).  
Dále USAAF ale i RAF používali kontejnerové pumy pro 
zápalné 4lb TH-50, TH-54 pumičky šestihranného průřezu, 
které byly “naskládané” v 500lb kontejneru AN-M17 A1.  
Co se týče 260 lb AN-M80 (M81) - rozdíl mezi M80 a M81 je ve složení 
těla. M81 je celá ze svinutého hranolu 25x25 mm, M80 má pod tímto 
pláštěm ještě navíc vložku z ocelového 2 mm plechu - byly shazovány 
jednotlivě. S největší pravděpodobností (ještě mimo kbelské letiště) 
na Libuš, Cheb a Pardubice.

dne 18. května 2013 byl na linku 158 
oznámen nález bomby na zahradě v ulici 
semčická. 
Při provádění výkopových prací při stavbě bazénu došlo 
k překopnutí kovové části neznámého předmětu, kdy 
následně bylo zjištěno, že by se mohlo jednat o nevybu-
chlou leteckou pumu, jelikož část kterou oznamovatel 
ukopl, měla tvar trubky s křidélky. Z důvodu bezpečnosti 

osob bylo provedeno vymezení prostoru události a byla 
provedena evakuace osob z přilehlých domů.
Na místo byl přivolán pyrotechnik Policie České repub-
liky, kterým bylo zjištěno, že se jedná o nefunkční frag-
menty letecké pumy z druhé světové války americké výro-
by s označením Frag 20 lb M41 s oddělenou zadní částí 
(křidélky), zkorodovaným zapalovačem, bez trhaviny.

Michal Marel
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FOTbaLOVÝ KLUb 

a.F.K. sPaRTaK KbELY

Ahoj,

baví tě fotbal? Chtěl bys trénovat pod vedením zkušených trenérů? Líbilo by se ti hrát jako 
opravdový fotbalista v dresu? Poznat nové kamarády? Je ti 4-6 let?

Pokud ano, vezmi své rodiče a přijďte se společně podívat na náš trénink.
Můžeš si vyzkoušet, jaký je opravdový trénink, popovídat si s trenéry a kamarády, kteří s námi již 
hrají a třeba i z tebe se stane naše posila.

Najdete nás každé pondělí a středu od 16:30 do 18:00 hod. na fotbalovém 
hřišti A.F.K. Spartak Kbely, Železnobrodská 961/4a, Praha 9, kde se na Vás budou těšit 
trenéři přípravek.

Bližší info u pí. Odvárkové na tel. 732 914 682

( i takové medaile a poháry už jsme vyhráli)

Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 1. listopadu na adresu: ÚMČ 
Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku napište čitelně 
KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na recepci 
úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí budou vylosováni 2 výherci, kteří obdrží knižní cenu.
správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno 
v příštím čísle.

Sponzorské dary do 
křížovky můžete nabízet:
ÚMČ Praha 19 M. Marel, 
Albrechtická 825, 1. patro, 
tel: 734 789 978, nebo 
elektronicky: kbelak@kbely.mepnet.cz

Tuto tajenku sponzoruje 
Místní knihovna kbely 

která věnoval cenu pro výherce.

křížovka o ceny
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vážení čtenáři,
navazujeme na vyprávění o majitelích kbel z minulého čísla kbeláku, ve kterém jsme se 
seznámili s janem albrechtem slavatou z chlumu a košumberka. 

Majitelem Kbel byl od roku 1627, ale bohužel jako nekatolík musel prodat statek Kbely a odejít se svou rodinou ze země, 
do saské Pirny již v roce 1628. Statek prodával za 7000 kop míšeňských drobných stříbrných razu pražského na splátky, 
ale v 30tileté válce ani po 16ti letech se kupující Anně Zuzaně z Rappachu Kbely nepodařilo splatit a byla nucena je 
dobrovolně vrátit zpět Janu Albrechtovi 8.5.1645. Připomeňme si, že statek, který byl v roce 1627 prodáván, pojímal 
tvrz Kbel s dvorem poplužním s poplužím, ves Kbel s lidmi osedlými i neosedlými, s dvory a chalupami, s ovocnými sady, 
polnostmi i loukami, s krčmou výsadní, rybníčky, potoky, pastvinami a vším, co náleželo tvrzi a vsi, včetně všech svršků a 
nábytku zůstávajících ve statku. A nyní se podívejme, jak vypadal statek Kbely po 17 letech.

císařský velitel
Jan Albrecht Slavata po více jak 16 letech ocitl v té samé situaci – opět řešil prodej Kbel. Tentokrát skrze svého zmocněnce 
Jana Bonaventuru Papazoniho z Klarštejna dohodl prodej Janu Pavlu Briaumontovi. Kupní smlouva byla vložena do 
desek zemských 11.6.1646.1 Ve smlouvě je specifikováno, že se jedná o statek v Kouřimském kraji ležící na nové 
zemské silnici mezi Prahou a Brandýsem, tedy dvůr a ves Kbell, s domy, dvory, staveními, chalupami, masnými krámy, 
svobodnými krčmami, poli, loukami, zahradami, rybníky, poddanými, vdovami, sirotky, nacházejícími se i zběhlými. Je 
třeba poznamenat, že ve výčtu se již tvrz neuvádí, možná byla zničena, či jen přestala sloužit původnímu účelu a stal 
se z ní jako v mnoha jiných případech dvůr, sloužící hlavně k hospodářským nikoliv k ochranným a obytným účelům. 
Jak bylo uvedeno výše, byl kbelský statek značně zanedbán a poničen, Jan Albrecht neměl prostředky k jeho obnově 
a prodával tak prakticky „holé zdi“ – bez dobytka i jiné zvěře, bez dveří, oken … Za Kbely byla kvůli zmíněnému stavu 
stanovena cena 3000 zlatých. I tak byla ovšem cena Kbel oproti předchozímu prodeji třetinová. 

A kdo byl Jan Pavel Briaumont, nový majitel Kbel? Velmi úspěšný císařský velitel. O jeho oblibě u císařského dvora svědčí 
i to, že byl spolu s dalšími čtyřmi šlechtici při korunovaci Ferdinanda IV. Habsburského na českého krále dne 5.8.1646 
pasován na svatováclavského rytíře. Právě korunovaní králové totiž „některé výborné muže na levé rameno ploskou 
(meče) třikrát lehoučko udeřiti a skrze to je rytíři činiti obyčej mají.“2 Jan Pavel se snažil etablovat v české stavovské 
společnosti. Již roku 1634 se jako nemajetný francouzský důstojník z benešovské posádky oženil s Annou Albertinou, 
vdovou po polním maršálkovi Kristiánu Ilovovi, který byl krátce před tím zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna 
v Chebu, rozenou z Furstenberka, po matce pocházející ze starého českého rodu Šternberků, majitelkou líšeňského 
panství.3 Získal inkolát a stal se tak plnoprávným členem zemské šlechty, cesta k budování případné nevojenské kariéry 
byla otevřená – mohl se účastnit zemských sněmů, ucházet se o zemské úřady a zakupovat nemovitý majetek. Statky 
jako Kbely4 byly svou polohou i velikostí velmi výhodné pro ty, kteří měli v Praze dům či palác. U těchto staveb ve městě 
chybělo hospodářské zázemí a tak zásobování čerstvými potravinami či pící pro koně z vlastního blízkého zdroje značně 
zlevňovalo již tak drahý pobyt v hlavním městě. Ovšem přes zmíněné výhody Kbely dlouho v rukou páně Briaumontových 
nezůstaly. Nevíme, kdy Jan Pavel zemřel. Podle některých údajů ještě úspěšně velel šlechtickému útvaru při obraně 
Prahy před Švédy na konci roku 1648. Ovšem na jaře roku 1651 požádala Anna Albertina jako vdova po Janu Pavlovi 
spolu se sirotky5 o odhad kbelského statku z důvodu prodeje.6

Pro MČ Praha 19 zpracovala Eva Dvořáková 
Úvodní slovo a slovníček pojmů: Ivana Zámyslická, odbor tajemníka

1  DZV 304 D 12, Národní archiv Praha.
2  Řezníček, Václav: Svatováclavští rytíři, Časopis Musea království českého, LXIX./1895, s. 129-133.
3  Petráň, J., Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011, s. 153, 164.
4  Např. sousední statek Ctěnice.
5  Jeho vdova Anna Albertina se potřetí provdala za českého šlechtice Šebestiána Jana  z Říčan. Dcera 
Jana Pavla Briaumonta Eusebie Albertina se provdala za Jana Jiřího Radeckého z Radče a stala se tak jedním 
z předků legendárního vojevůdce Václava Radeckého z Radče (1766-1858). 
6  DZV 307 L 30, Národní archiv Praha.

obrázek:
Na fotografii je dochovaná Dolní tvrz v Kestřanech.

 Co bychom si měli představit pod pojmem tvrz?
Pojem tvrz označuje ve středověku a raném novověku drobné 
opevněné feudální sídlo budované obvykle v těsné návaznosti 
na venkovské osídlení a hospodářské zázemí. Od hradů se tedy 
liší svojí polohou a velikostí. Stavebníkem byla především nižší 
šlechta, bohatí měšťané a církevní hodnostáři. Tvrze vznikaly 
v českých zemích od 13. století do třicetileté války. Stavební 
podoba se lišila podle postavení stavebníka. Vznikala široká škála 
objektů, od prostých dřevěných až po výstavné kamenné stavby. 
Postupně se vyvinuly tři základní dispoziční typy tvrzí: věžové 
volně stojící tvrze, tvrze s obvodovou zástavbou často palácového 
typu a tvrze s rozvinutou obvodovou zástavbou. Obytná budova 
byla zpravidla vícepatrová. Přízemí a případné sklepy sloužily k 
uskladnění zásob a různého nářadí, obytné prostory byly umístěny do vyšších pater. Poslední patro bývalo často lehčí 
dřevěné konstrukce a vysazené na krakorcích. Součástí obytné stavby mohla být i zateplená roubená komora a prevéty 
(typ středověkého záchodu). Opevnění bylo tvořeno zděnými nebo palisádovými hradbami, často v kombinaci s vodním 
příkopem a valem.
Pro osoby z nejnižších šlechtických společenských kruhů byly tvrze rodovými sídly, neboť vybudování hradu přesahovalo 
jejich finanční možnosti. Později byly tvrze v některých případech přestavěny na renesanční či barokní zámky; nezřídka 
i zanikly. Ty, co si zachovaly původní ráz, byly přeměněny na vesnické sýpky, stodoly, manufaktury anebo stáje pro 
užitkový dobytek.

Jak asi vypadal poplužní dvůr?
Poplužní dvůr je historické označení pro panský (neboli vrchnostenský) dvůr, ke kterému náležela dominikální (panská) 
půda obdělávaná pluhem. Český název pochází od označení staré měrné jednotky popluží (od 20 do 60 hektarů), kterým 
se také někdy zjednodušeně nazýval dvůr sám.
Součástí poplužního dvora byly hospodářské budovy a tzv. kmetcí (neboli selské) grunty (dvory) s rustikálními (selskými) 
pozemky. Vlastní personál v čele s šafářem byl na poplužním dvoru minimální, neboť část práce zastali poddaní v rámci 
svých robotních povinností a námezdní pracovníci. Také dobytek se často v poplužních dvorech až do zrušení roboty v 
roce 1848 nechoval, neboť držitel poddanského gruntu měl povinnost robotovat jistý počet dní buď sám nebo s vlastním 
potahem.

Majitelé kbel v letech 1627 – 1657
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Poprvé jsme se sešli v pondělí v zasedací místnosti úřadu 
MČ P 19. V zasedací místnosti je více místa. Každý sedí 
pohodlně u stolu a před sebou má obrazovku počítače. 
Je to velká výhoda, protože můžeme fotografie promítat 
přímo na obrazovky a vidí je všichni současně.
Ještě jednou panu starostovi děkuji za poskytnutí místnosti 
na letopisecká setkání.

Dnešním tématem bylo:
- historie některých kbelských domů - pokračování z minula
- silnice a chodníky za války i po válce a kdo je uklízel
- veřejné osvětlení  
- zajímavosti o Kbelích a jejich obyvatelích
- identifikace fotografií.

Dům na křižovatce Mladoboleslavská x Krnská patřil 
původně Gajdůškovům, pak tam byl obchod Odkolek, 
potom se tam prodával nábytek /Patrik/ a nyní je obchod 
několik let zavřený a pravděpodobně tam bude cukrárna.
K historii dalších kbelských domů si žádný z pamětníků již 
na nic nevzpomněl.

Chodníky u domů byly prašné, od silnice je oddělovala 

škarpa na dešťovou vodu. Po válce dostali obyvatelé 
dlaždice a každý si chodník dělal sám a také si jej sami 
uklízeli.
Ani silnice na tom nebyly lépe. První vydlážděné silnice 
byly Mladoboleslavká  a Vrchlabská a měly také jako první 
elektrické osvětlení. Další silnice vedla ze Kbel přes Satalice 
do Kyj až na Hrádek. Silnice byla za války během jednoho 
roku vybetonovaná.
Vodu měl každý ve studni. Studně v uličkách byly napájeny 
potokem z letiště, který teče do rybníka. V roce 1914 se 
začala kopat první kanalizace. O pořádek v obci se starali 
cestáři Holubovi a pan Mikšovský. Tolik ze vzpomínek 
občanů.

V archivu v Přemyšlení jsem našla ještě tyto zajímavé 
údaje. Je to ze Zápisu ze schůzí obecního zastupitelstva 
z let 1891 – 1911 a týkají se dnešního tématu.
Již 1.4.1894 se projednávalo na zastupitelstvu zřízení 
nových svítilen. Celkem 8 ks měl zajistit pan Antonín Dobeš 
a Václav Nykodým.
V roce 1911 byla zřízena studna u hráze rybníka z pískových 
kružáků určena na kropení silnic.
V roce 1914 se jednalo o provedení nové kanalizace. 
Doposud splašková voda vedla cementovým potrubím 
kolem rybníka /asi v ulici Vrchlabské/ a bylo to 
nedostatečné.

Posledním tématem byly fotografie, které jsme ukazovali na 
monitorech. Bohužel je nikdo nedokázal blíže identifikovat. 
Jsou stále k vidění na informacích místního úřadu.

Příjemné posezení a povídání skončilo asi v 15 hodin                
a všichni se již těšíme na další, které bude 6. května 2013.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel.
Tel. 737 124 066,  e-mail: engelova.ivana@seznam.cz 
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Na dnešním letopiseckém setkání se sešlo asi 16 
spoluobčanů.

Téma setkání bylo – běžný život v rodině
                              - vybavení domácností
                              - pracovní místa, profese
                              - co se doma jedlo, jak se oblékalo
                              - zvyklosti v rodinách
                              - jak pomáhaly děti.

Přestože se toto téma zdálo být jednoduché, nebylo 
snadné pro pamětníky si běžný život vybavit. Přesto se 
trochu rozpovídali např. o tom, že nebylo zvykem se 
každý den koupat. Koupalo se jen jednou za týden v sudu 
nebo neckách, protože koupelny běžně nebyly a mylo se 
v umývadle. Žilo se převážně v kuchyni, kde se odehrávalo 
veškeré dění rodiny. Jedla se hlavně polévka, maso většinou 
jen v neděli. Pila se káva z cikorky a lámal se do ní chleba.
Nebyly ledničky a tak se potraviny uchovávaly většinou 
ve sklepích. Maso se udilo nebo se balilo do octové vody 
a dávalo do studny do chladu. Pečivo se peklo doma i 
kupovalo. Byly k dostání i pomeranče, na které se stály 
fronty. Ve Kbelích byly dvě levné prodejny. Bratrství,
prodejna stála proti nynější lékárně na Mladoboleslavské 
ulici a Včela, kterou vlastnil syn statkáře Nekvasila. V obou 
obchodech se dostávala knížka na zaznamenávání nákupů 
a jednou za rok si za bonus mohli levně nakoupit.
Děti musely doma poslouchat, jinak dostaly i řemenem. 
Většinu času trávily v sokolovně, kde si hrály i cvičily. Přímo 
u školy na hřišti se hrál volejbal. Děti musely doma také 
hodně pomáhat. Mýt nádobí, sbírat klásky, dělat šišky pro 
husy, okopávat řepu, drát peří.
Ženy byly většinou v domácnosti, pracovali muži. Nikdo 
si ve vzpomínkách nevybavil, jak rodiče pracovali, pokud 
to nebyli drobní živnostníci nebo řemeslníci. Byli lidi i 
bez práce. Scházeli se u tzv. líné pumpy ve 
Vrchlabské ulici pod křižovatkou. Dostávali 
žebračenky.
V rodinách se udržovaly různé zvyky. Na vánoce 
se zdobil smrček a dostával se jen jeden dárek. 
Některé rodiny na Velký pátek chodily na 
bohoslužby. Na Boží tělo se při procesí sypaly 
květy před panem farářem. Chodilo se do 
kostela ve Vinoři, v Čakovicích nebo do kbelské 
kaple. Večer se v některých rodinách četlo, 
někde zpívalo nebo tancovalo. Chodilo se také 
brzo spát, ještě nebyla televize.
Pokud si někdo z dalších pamětníků vzpomene 
na běžný život v rodině, může naše povídání 
obohatit o svoje vzpomínky.

Ve Kbeláku č. 44 byly z vyprávění pamětníků 
uvedeny chybné údaje o rodině pana Ing. 

Vaníčka a jeho vile. Na letopisecké setkání přišla dcera 
pana Vaníčka paní Ambrosová a uvedla následující.
Vilu v Krnské ulici koupil pan Vaníček od pana Milera v roce 
1927 nebo 1928. S manželkou měli tři děti, z nichž dcera 
Alena zemřela v roce 1937. Žije syn Petr a dcera Máša /
paní Ambrosová/. Pan Ing. Vaníček byl odborníkem přes 
barvy. Vlastnil patent na latexovou nátěrovou hmotu. Na 
Slovensku zaváděl továrnu na chemickou výrobu. Pracoval 
také na chemické fakultě na Vysoké škole v Pardubicích. 
V roce 1958 šel do důchodu. V roce 1964 onemocněl 
a zemřel. Po válce, jak již bylo minule uvedeno, byla 
v přízemí zřízena mateřská škola, která se později rozšířila 
do celé budovy. V osmdesátých letech sloužila vila jako 
Dům pionýrů až do roku 1990. V roce 1965 se musela paní 
Vaníčková z vily vystěhovat a dostala byt v hotelu U Pilota 
ve Kbelích. Ten se v roce 1973 zboural a paní Vaníčková 
dostala
garsoniéru na Jižním Městě, ale převážně žila u své dcery 
Máši. Zemřela v roce 1981.
                                                        
Paní Ambrosová je manželkou architekta Ambrose, který 
projektoval kbelský kostel. Paní Ambrosové byla v restituci 
vila vrácena a od roku 1992 v ní začala provozovat penzion 
pod 
 názvem Marie-Luisa. V roce 1999 penzion prodala. Tím se 
paní Ambrosové ještě jednou omlouvám za záměnu s její 
maminkou, a tím i k chybným údajům.

Děkuji všem zúčastněným za krásné povídání. Téma 
příštího setkání je škola a vše co s ní souvisí. Sejdeme se 
opět první pondělí v měsíci tj. 3. června 2013 ve 13 hodin.

Zaznamenala Ivana Engelová, kronikářka Kbel.
Tel. 737 124 066, e-mail engelova.ivana@seznam.cz 
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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.  

duben-květen 2013

Pro dospělé:
Keleová-Vasilková Táňa – Ranč u dědečka
Váňová Magda – Náhoda nebo osud
McKinley Tamara – Ostrov ztracených snů
Kubec Václav – Letci jdou bojovat
Kessler Leo – Plameny pekla
Bowyer F.J.Michael – Bitva o Británii. Boj o přežití
King Stephen – Holčička, která měla ráda Toma 
Gorgona
Štráfeldová Milena – Dora. Monolog dcery Boženy 
Němcové

Pro děti:
Brezina C. Thomas – Případ pro tebe a Klub tygrů. 
Safari v ohrožení
Brezina C. Thomas – Kouzelný hrad. Dračí pohár
Benton Jim – Můj milý deníčku. Jsou dospělí vůbec 
lidi?
Krolupperová Daniela – O´bluda
Pichonová Liz – Úžasný deník-Tom Gates. Geniální 
nápady(většinou)
Kahoun Jiří – O létajících strojích
Lobel Arnold – Sedm pohádek pro malé myšky
Peroutková Ivana – Anička a Velikonoce

literární beseda pro žáky zš se spisovatelkou Martinou bittnerovou

V úterý 28. května se v prostorách ZŠ uskutečnila beseda, kterou pro žáky 8. 
tříd připravila kbelská knihovna. Hlavním tématem bylo - Národní obrození a 
jeho významní literární představitelé.  Spisovatelka Martina Bittnerová, která 
besedu uváděla, se tímto literárním a historickým obdobím intenzivně zabývá a 
pravidelně také pořádá literární přednášky, a to nejen na toto téma. Má za sebou 
již  i řadu zajímavých publikací, např. Utajené životy slavných Čechů.  Poutavá 
přednáška, ve které autorka svěží formou osvětlila životní osudy několika 
literárních postav, snad přinesla přítomným žáků nejen doplnění učební látky, 
ale i bližší vztah k těmto velikánům české literatury.       

letní Provozní doba v knihovně
z důvodu čerpání dovolené,  revize knihovního fondu a úklidu, bude v průběhu letních prázdnin 
knihovna otevřena v těchto termínech:
červenec 15. 7. – 26. 7. 2013
srpen     5. 8. –  9. 8. 2013
- od 2. září opět v běžném provozním režimu

výstava prací dětí z keramického kroužku při zš kbely, vedeného paní 
vychovatelkou evou jiskrovou
Vernisáž skutečně překrásných výrobků „mladých umělců“ se uskutečnila v knihovně ve středu 24. dubna, za 
přítomnosti vedení radnice MČ, zástupců ZŠ i mnohých rodičů, kteří byli jistě právem pyšní na svoje děti, které pod 
vedením zkušené paní vychovatelky dokáží vytvořit velice pěkná dílka. 

Fo
to

: M
ic

ha
l M

ar
el

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

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

vyklidíMe váš byt

Prodám garáž v úlibické ulici
tel: 604 725 149

za rozumné ceny pravidelné i jednorázové, žehlení, mytí 
oken, čištění koberců a čalounění, zajistíme hospodyně, 
senioři sleva 5%, tel.602964120,606728769, 
www.uklidvezuka.cz

kvalitní úklidy doMácností 

4746

Realizujeme:
Malířské a lakýrnické práce, včetně kompletního úklidu.

Stěrkové a štukové omítky.
Zednické práce, obklady, dlažby.

Rekonstrukce bytových jader.
Realizace zakázek na klíč.

Slevy pro důchodce 5-20%
Tel.: 608 354 601 sleva 10%

 při 
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www.ptas.cz

Odstávky teplé vody

Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé vody. 

Během těchto odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav 

teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu 

a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování 

dodávek tepla a teplé vody.

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením
a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.

* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz, 
na lince 266 751 111 či na e-mailu ptas@ptas.cz

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – VÁŠ DODAVATEL TEPLA

Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2013*

Lokality Termíny od – do

Čakovice 4. – 10. 8.

Kbely 11. – 17. 8.

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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