
Dvouměsíčník      Číslo 47 – 29. října 2013

Zpravodaj Městské části Praha 19

www.praha19.cz

www.kbelak.cz

Skauti - S.S.V.  reprezentují
kbelští podnikatelé

kbelSké poSVícení
SnídanĚ V trÁVĚ
SeniorSkÁ olympiÁda

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
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Ordinace: Praha 9 - Kbely, Bakovská 4

Registrujeme nové pacienty. 
Pacient nebude obtěžován nadbytečnou administrativou.
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realizace obratiště autobusu mhd resp. linky 185 u 
hřbitova a tím její prodloužení bude představovat investici 
cca 1 mil. korun. rada chce toto zahrnout do rozpočtu 
příštího roku spolu s uskutečněním této žádané investice. 
v této souvislosti je již projednáváno s ropidem změna 
spojů a vznik nové konečné do tohoto obratiště.
v reakci na náš nesouhlas bylo, vcelku překotně, 
zprovozněno vlakové spojení s34 a tím jsme získali 
slibované periodické půlhodinové spojení vlakem s 
centrem prahy.
srub v centrálním parku je projektově zpracován. Nyní je v 
rukou správních orgánů představujících povolovací proces 
ke stavbě, jejíž základy a tzv. hrubá stavba by měla být 
realizována do konce roku.
Naše připomínky k zadání metropolitního plánu a definice 
lokalit byly zaslány magistrátu.
pan starosta opakovaně jednal s prvním náměstkem 
primátora ohledně přidělení prostředků na výstavbu 
potřebného pavilonu školy. projektová studie budovy nové 
zŠ byla veřejnosti prezentována na zářijovém zasedání 
zastupitelstva mČ s patřičným výkladem projektanta.
rada rozhodla o zadání zpracování průkazů energetické 
náročnosti obytných domů. Jedná se o zakázku v celkové 
výši 130 tis. na všechny bytové domy v majetku mČ.
rada reagovala na petici občanů Nouzova, zejména 
pak nájemců pozemků pod obytnými domky, kteří jsou 
potencionálními budoucími kupci těchto pozemků, a 

zaslala magistrátu jako tvůrci cenové mapy pražských 
pozemků připomínku - protest proti zvyšování ceny 
pozemků v této specifické lokalitě s tím, aby došlo s 
ohledem na nesrovnatelné podmínky k jejímu radikálnímu 
snížení.
rada se zabývala rekapitulací dění v klubu seniorů, svazu 
tělesně postižených a programem aktivizace seniorů a 
odsouhlasila program pro další podzimní a zimní měsíce. 
Jedná se o výlety, koncerty, nákup levných květin či 
rehabilitační cvičení.
v návaznost na úspěšná letopisecká setkání bylo 
rozhodnuto o realizaci repliky svatováclavské kapličky, 
která stávala v ulici vrchlabská. s ohledem na stávající 
vedení komunikace uvažujeme o jejím umístění na lepší 
a přístupnější místo do cípu křižovatky vrchlabská x 
Železnobrodská.
rada se zabývala na základě poptávky možnostmi dalšího 
rozšiřování různých kurzů, způsobem jejich finanční 
náročnosti a podmínkami realizace, a to s výhledem na 
školní rok 2014/2015.
rada odsouhlasila předpokládané rozpočty nákladů 
na podzimní a předvánoční akce spolu se slavnostním 
rozsvěcením vánočního stromu. 
rada rozhodla o rozšíření herních prvků v lokalitě pod 
Nouzovem, kde se mohou těšit na odlišné prvky zaměření 
na balanční dovednosti. dále pak v ulici hůlkova dojde k 
vytvoření nového dětského hřiště.
městská část se připojila do projektu Úřadu práce a bude 
realizovat veřejně prospěšné práce.
od listopadu bude probíhat pravidelný provoz internetové 
televize kbelY.tv.
v rámci projektu programu prevence kriminality se 
hodláme zapojit s požadavkem na rozšíření monitorovacího 
a kamerového systému do problematických lokalit.
rada rozšířila řady oddávajících o zastupitelku ing. alenu 
flekovou.
 

Ivana Šestáková
zástupce starosty

zprÁVy z rady mČ praha 19
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opraVa komunikace hornopoČernickÁ

katalog : kbeláci sobě
vážení kbeláci, chtěli bychom vám připravit stručný přehled kbelských podnikatelů či živnostníků a tím vám usnadnit 
lepší orientaci v nabídce v této oblasti. tento seznam vám umožní adresně se obrátit na podnikatele či řemeslníka, 
který nebude pro vás anonymní. Na druhou stranu kbelským podnikatelům a živnostníkům nabízíme spolehlivý zdroj 
reklamy a informovanosti. hodláme totiž kromě vytištění ve kbeláku, také tento seznam vyvěsit na naše webové 
stránky, neboť chceme podpořit kbelské podnikatele a živnostníky nejen v jejich práci, ale také v šíření dobrých 
zkušeností s nimi.
dovolujeme si proto požádat kbelské podnikatele a živnostníky o souhlas a poskytnutí potřebných kontaktních 
aktuálních údajů ke zveřejnění (např.: mobil. spojení, web. stránek, adresy atp.) prostřednictvím sekretariátu starosty 
u paní martiny pavlátové či hanky růžkové. těšíme se na kbelské zlaté stránky.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

dne 28. září 2013 byla zahájena rekonstrukce komunikace 
hornopočernická. téměř po čtyřech letech se konečně našly 

peníze na tuto stavbu. 
investorem stavby 
je technická správa 
komunikací hl. m. 
prahy, dodavatelem je 
sdružení firem pragis 
a. s., budovatelská 4, 
praha-satalice a porr 
a. s., dubečská 36, 
praha 10, projektovou 
d o k u m e n t a c i 
zpracoval atelier 
proconsult, praha 7 
a dopravní značení 

po dobu stavby zajišťují pražské služby a.s., praha 9. 
vysoutěžená cena je stanovena na částku 36 mil. kč. 
vzhledem k rozsahu stavby je termín rekonstrukce stanoven 
na dobu od 28. září do 23. prosince. součástí stavby je 
odstranění stávajícího povrchu, včetně podkladových 
vrstev, přeložky kabelů, výstavba kanalizace na odvodnění 
povrchu vozovky, výměna všech obrubníků, úprava vjezdů, 
oprava části chodníků, uložení nových podkladních vrstev 
a položení nového živičného povrchu z tzv. tichého asfaltu, 
nové vodorovné a svislé dopravní značení. objízdná trasa 
je stanovena po komunikaci mladoboleslavská, vinořská, 
trabantská. mhd je vedena po komunikaci Nymburská, 
kde jsou zřízeny dvě náhradní zastávky. děkujeme všem 
za pochopení při zhoršených podmínkách bydlení v okolí 
stavby.

Bílek Vladimír OŽPD

Vlak je kbelSké metro

interval na železnici mezi kbely a centrem 
města se zkracuje na 30 minut ve všední den

nová železniční linka zprovozněna
dne 1. října 2013 v 7 hodin proběhlo slavnostní zahájení 

provozu městské železniční linky s34 v trase Čakovice – 
kbely – satalice – vysočany – masarykovo nádraží. celá 
akce proběhla v duchu železničních nadšenců, kteří si 
vlak fotografovali. vlak vyjel v 7.20 ve směru masarykovo 
nádraží. ve kbelích přivítalo vlakovou linku několik desítek 
lidí, v satalicích se vlak zaplnil. Nový vlak si hned našel 
své cestující, zejména v dopravních špičkách. Největší 
obsazenost jednoho spoje byla zatím 42 lidí.

dlouhodobá spolupráce s organizací ropid
zprovoznění železniční linky je výsledkem dlouhodobého 

úsilí městských částí. od roku 2007 vyjednávají kbely a 
další okolní městské části o rozšíření provozu železnice na 
trati č. 070. díky spolupráci s organizací ropid se postupně 
podařilo na železnici zavést pravidelný takt v intervalu 60 
minut ve všední den a 120 minut o víkendech. v systému 
pražské integrované dopravy má původní linka číslo s3 
a vede od nádraží praha-vršovice přes hlavní nádraží, 
vysočany, satalice, kbely a Čakovice dále do Neratovic a 
všetat. Některé spoje pokračují až do mladé boleslavi 
nebo mělníka.

Vyjednávání přineslo úspěch
od roku 2013 se v jízdních řádech objevila nová linka 

S34 soukromého dopravce kŽc doprava. krátce jezdila už o 
červnových povodních jako náhrada za metro, ale finance 
na trvalý provoz rada hlavního města prahy schválila až 17. 
září 2013. linka vyjela v trase Čakovice – kbely – satalice 
– vysočany – masarykovo nádraží. Jízdní doba ze kbel na 
masarykovo i na hlavní nádraží je pouhých 17–18 minut, 
je tedy zhruba o čtvrt hodiny kratší než cesta autobusem 
a metrem a je bez přestupu.

ve všední den jsou spoje linky s34 vloženy mezi spoje 
dosavadní linky s3, takže tvoří dohromady 30minutový 
interval. ráno mezi sedmou a osmou hodinou jedou 

dokonce tři spoje.

na hlavní nebo na masaryčku
linka s3 jezdí na hlavní nádraží, linka s34 jede na 

masarykovo nádraží. důvodem je vyčerpaná kapacita 
hlavního nádraží. masarykovo nádraží je pro občany kbel 
o něco výhodnější, protože je zde kratší přestup na metro 
a tramvaje. spoj na masarykovo nádraží odjíždí během 
dne každou 23. minutu, spoj na hlavní nádraží každou 53. 
minutu. obě nádraží umožňují cestujícím přestoupit na 
další vlakové linky. Na masarykově nádraží se dá přestoupit 
například na linku r5, a tedy pokračovat například 
rychlíkem směrem na kladno, na hlavním nádraží se nabízí 
přestup na linku s9 směrem na hostivař a benešov.

Naše železniční trať v posledních letech zaznamenala 
jeden z nejvyšších nárůstů pražských cestujících, doufejme, 
že tento nárůst bude díky lince s34 dále pokračovat.

Souhrnný jízdní řád linek S3 a S34 
najdete na: http://www.ropid.cz/

městská část praha 19 vyhlašuje výběrové řízení 
na prodej pozemku p.č. 780/12 k.ú. kbely o 
výměře 831 m2 v k.ú. kbely, obec praha.
pozemek je veden dle schváleného územního plánu 
jako území čistě obytné. 
podmínky soutěže o prodej pozemku : 
http://www.praha-kbely.cz/documents/uredni_
deska.html
 

Ing. Lubomír Tejrovský
Městská část Praha 19
Úřad Městské části Praha 19
Vedoucí Odboru majetku, investic, bytového a 
nebytového hospodářství 
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely, 197 00
Tel.: 284 08 08 68, Fax: 284 08 08 69
Mobil: 775 590 150
Email: lubomir.tejrovsky@kbely.mepnet.cz

Soutěž o prodej pozemku

Řidiči pozor!!!
zvláště v úsecích přechodů pro chodce 

bude prováděno měření rychlosti.
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kbelští SenioŘi na rekreaci SeniorSkÁ olympiÁda 

zaSedÁní kulturní komiSe 

stejně jako v minulém roce, tak i letos, konkrétně  od 
2.září do  9.září 2013 čtyřicet tři seniorů vyjelo na rekreaci 

do městečka teplice nad metují. rekreace se zdařila ke 
spokojenosti většiny účastníků rekreace. samotné teplice 
n/m se nacházejí v malebném koutu východočeského 
kraje u teplických skal, lesů, strání, malebných domků 
a usedlostí. ke zdárné spokojenosti rekreantů přispělo 
hledání a sběr hub, vycházky do přírody, návštěvy 

kulturních památek, pěkné počasí i vycházky do teplic n/m 
samotných. bylo co obdivovat a poznávat. Na spokojenou 
rekreaci mělo velký podíl milé a ochotné vedení penzionu 
metuJe, které nám vytvořilo příjemný pobyt. chtěl bych 
podotknout, že strava byla chutná a vydatná, ubytování 
bylo na úrovni. kulturní vyžití bylo dobré, většinou podle 
vlastního vkusu. mnozí z nás jsme se zájmem shlédli 
nejtěžší mezinárodní terénní cyklistický maraton na 60 
a 100km. oživením našeho pobytu byl výlet na nákupní 

trhy do polska. s vedením penzionu jsme se rozloučili před 
naším odjezdem domů kulturním večírkem při dobrém 
víně, poslechu dobré muziky, zazpívali jsme si i zatancovali, 
každý po svém. týdenní pobyt utekl jako voda. máme na co 
vzpomínat a těšit se na příští rekreaci. Je nutné poděkovat 
všem, kteří přispěli k uskutečnění rekreace seniorů, hlavně 
pracovníkům úřadu městské části praha 19, jmenovitě 
panu starostovi p. Žďárskému, dále výboru klubu seniorů, 
kteří vynaložili úsilí pro zdárný průběh rekreace. dovolte 
mi zvláště poděkovat pí. zdeně Ježkové, která měla hlavní 
podíl na zdárném průběhu rekreace, jak po stránce 
organizační, tak i finanční.

                                    Za účastníky rekreace senior J. B.

v pátek 13. září 2013 se již potřetí konala seniorská 
olympiáda, tentokráte v Čakovicích. zúčastnilo se jí pět 
družstev seniorů. z Čakovic, kbel, letňan, vysočan a vinoře. 
pro letošní rok byly vybrány tyto disciplíny - petangue, hod 
kroužků na cíl, ruské kuželky, závod Nordic walking, hod 
šipek, střelba ze vzduchovky a vědomostní soutěž.
kbelské družstvo reprezentovalo 13 seniorů, kterému se 
velmi dařilo. ve třech disciplínách jsme získali 2x druhé 
a 1x třetí místo. celkově se kbelské družstvo umístilo 
na krásném druhém místě a získalo stříbrnou medaili. 
gratulujeme.
celý  soutěžní den provázel slovem moderátor alexandr 
hemala. Jako hosté programu byli ladislav Županič, pavel 
trávníček, který vyprávěl o natáčení pohádky popelka, od 
kterého uplynulo v letošním roce již 40 let. oba zazpívali i 
několik písniček. program zpestřila svým
vtipným vyprávěním herečka uršula kluková a eva 
kantorková. o další program se postaraly seniorky 3. věku 

svým tanečním vystoupením.
u jednotlivých disciplín byli žáci základní školy, kteří 
zapisovali výsledky. přišly se podívat i děti z domova 
laguna v psárech.
bylo zde i několik doprovodných programů. závodníci 
měli možnost si nechat změřit tlak a tuk, podívat se na 
výrobky značky corega, poslechnout si povídání policie 
o bezpečnosti seniorů, seznámili se s časopisem Život 
90, měli možnost si vyzkoušet chůzi Nordic Walking a 
namalovat na sklo svou mandalu.
přestože dny byly chladné a deštivé v pátek 13. počasí vyšlo. 
zasvítilo i sluníčko a seniorům v jejich klání nevadila ani 
mokrá tráva na čakovickém koupališti. byla dobrá nálada, 
všichni se snažili o nejlepší výsledky, někde bylo vidět i 
zklamání, ale určitě se již všichni těší na další seniorádu.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

první zasedání kulturní komise v letošním roce se konalo 7. 
března. Na pořadu jednání byly následující akce: velikonoční 
jarmark , pálení  čarodějnic, Noc s andersenem, psí den 
s během naděje a akce den země. druhé zasedání bylo 
uskutečněno 16. 4., a hlavním tématem bylo organizační 
zajištění pálení čarodějnic . 28. 5.  bylo 3. zasedání z důvodů 
dojednání detailů příprav dětského dne. další zasedání se 
konalo 28. 8. kde komise dokončovala veškeré přípravy, 
týkající se kbelského posvícení. upřesňovali se termíny 
následujících akcí: maškarního plesu pro dospělé, který se 

uskuteční 8. 11. a  rozsvěcení vánočního stromu určený na 
první neděli v prosinci. 

 A na závěr? Kulturní komise se operativně schází vždy 
aktuálně ke konajícím se akcím a má na starosti nejen 
složitou organizaci akcí, ale i veškerou přípravu a kontrolu 
dodržení finančního rozpočtu.

Ivana Müllerová, tajemník kulturní komise



8 9

nízkoprahoVé centrum aktiVit mČ praha  19

burza Samolepek 
není snad nikoho, koho by nikdy nepopadla sběratelská vášeň. stále oblíbenějším objektem 
sběratelství se stávají samolepky a různé sběratelské kartičky, a proto se Nízkoprahové 
centrum aktivit mČ praha 19 rozhodlo nabídnout kbelským občanům možnost své 
sbírky rozšířit v rámci akce burza samolepek, která proběhla dne 28.09.2013 od 09:00. 
Nakonec se ukázalo, že sběratelství je vášní, která vydrží do pozdního věku, a tak nezřídka bylo k vidění, že se stejným 
zaujetím kompletovali svou sbírku desetiletí i sedmdesátiletí nadšenci. další sběratelské dopoledne se bude konat 
09.11.2013 od 15:00.

klub fiNaNČNí gramotNosti 
dne 19.9.2013 jsme se v nca sešli k hraní si na život boháčů. hráli jsme 
hru cashflow, která každému z nás „nadělila“ povolání jako v reálném životě. 
takže se tu „sešel“ policista, správce domu, zdravotní sestra, právník a řidička 
nákladního auta. každý z nás si nejprve vysnil, co v životě by ho nadchlo: cesta 
kolem světa, neomezený vstup na golfové hřiště, charitativní akce nebo prostě 
jen nemuset pracovat – jednoduše užívání si života dle libosti. a pak to začalo. 
chodili jsme do práce, dostávali výplatu, vytvářeli úspory, občas někoho z 
práce vyhodili a zůstal „na dlažbě“. a také se nám rodily děti. a přitom všem 
jsme stíhali podnikat a investovat tak, aby se z nás boháči stali. Jste zvědaví, 
komu se povedlo vylézt z „krysího kola“ a už si mohl užívat jen cestování, 
vymýšlení projektů, které ho baví, kupování podniků nebo zábavních parků? 
přijďte se podívat ve středu od 15:00, kdy náš klub probíhá.

ing. irena šlajerová, ph.d.
lektor klubu finanční gramotnosti

letní kino 2013 

letní kino 2013 je minulostí. každodenní promítání 
nabídlo divákům příjemnou alternativu letního večera, 
kdy opravdové filmové lahůdky servírované na kbelském 
plátně přilákaly do Nízkoprahového centra aktivit mČ 
praha 19 fajnšmekry i laiky.
pro všechny, které akce zaujala a chtějí se s hodnotnými 
filmovými díly setkávat i po skončení prázdninových 
měsíců tu máme možnost s klubem přátel filmu, který 
organizuje filmový večer každé první pondělí v měsíci 
od 18:30.

Nízkoprahové centrum aktivit městské 
části praha 19 tímto děkuje níže 
uvedeným sponzorům za jejich finanční 
podporu činnosti, která pomáhá kbelské 
mládeži k aktivnímu stylu života:

•	 firma dytron
•	 občanské sdružení kbeláci.com
•	 firma Jiří zukal
•	 firma vinmetal
•	 firma marysko
•	 paní markéta fialová

tréninky zÁjmoVé Skupiny Ve Stiga hokeji 
dne 13.09.2013 se uskutečnil první poprázdninový trénink nově ustavené zájmové skupiny ve stiga hokeji.  Jde o dobře 
známý stolní hokej, a kdo jej zkusil tak ví, že to je hra rychlá a lední hokej věrně kopírující. 
Nca se nedávno podařilo navázat spolupráci s vedením České asociace stiga game, a to nyní nese své 
ovoce, kdy například kbelští mládežníci mohou trénovat i pod dohledem národních reprezentantů.  
skupina ve své činnosti bude pokračovat každý pátek od 17:00, a každý je zde vítán, i kdyby se chtěl přijít jen podívat na 
hru profesionálu i úplných začátečníků.

turnaj v síťových počítačových hrách v nca 
vzhledem ke komunitnímu charakteru akce, bylo v rámci organizace Nca svoleno k pořádání turnaje v síťových 
hrách, které jsou mezi 
současnou mládeží velmi 
populární,  a to ačkoliv 
se nejedná přímo o 
prvek aktivního způsobu 
trávení volného času, 
které v drtivé většině své 
činnosti Nca podporuje.
v sobotu 21. 09. 2013 
od 14:00 hostilo turnaj 
prvního ročníku lYNX 
laN tour 19, který se 
podařilo realizovat i díky 
sponzorské spolupráci 
kbelské prodejny escape 
it expert s.r.o.
Účast překonala veškerá 
očekávání a u počítačů se 
vystřídalo v rámci obou 
turnajů realizovaných 
v průběhu daného 
odpoledně více jak 80 
hráčů. obecně lze uzavřít, že pro velký úspěch se podobná akce, zaměřená například na logické počítačové hry, může v 
Nca opakovat.

turnaj Ve FišeroVĚ šachu 
dne 28.09.2013 od 14:00 proběhl další z „malých“ turnajů v netradičních formách šachu, kdy 
tentokrát byl na řadě tzv. fišerův šach, který je novou verzí klasických šachů podle bobbyho fischera. 
ačkoliv se pravidla možná zdají na první pohled složitá, ve skutečnosti jsou jednoduchá a hra má oproti 
klasickým šachům tu výhodu, že nepotřebujete analyzovat nebo učit se zpaměti jakákoliv zahájení.  
vaše hra se tudíž stává tvůrčí a opravdovou. hráč od prvního tahu myslí vlastní hlavou a učí se lépe a samostatně 
zdokonalovat šachovou strategii zahájení, bez ohledu na současnou již velmi rozvinutou a téměř dokonalou teorii 
zahájení. Na šachovnici totiž vznikaly opravdu hodně zajímavé atypické pozice, které skrývaly pro obě strany zatím na 
hodně dlouhou dobu nevyčerpanou studnu možností a zcela nových myšlenek. přijďte se i vy přesvědčit při konání 
jednoho z dalších „malých šachových bonbónků“, jak tyto turnaje účastníci nazývají. vzhledem k oblíbenosti akce, se již 
připravuje další.

tVoŘiVÁ dílniČka
rádi si měníte a zdobíte svůj dům či byt podle toho, jaké je zrovna 
roční období, jaký svátek se blíží? Nebo si chcete svůj domov prostě 
jen přizpůsobit osobnímu vkusu? udělejte si radost a ozvláštněte si 
domácnost originální sezonní výzdobou, nebo si přetvořte vaše oblíbené 
předměty přesně podle svého gusta!  
Že nejste manuálně ani výtvarně nadaní? 
díky technice, zvané decoupage [dekupáž], neboli ubrousková technika, 
to není vůbec žádný problém. decoupage, totiž spočívá v používání 
motivů z třívrstvých papírových ubrousků. oddělí  se pouze horní vrstva, 
na které je obrázek natištěn a nalepí se speciální  technikou na předem 
upravený povrch. 
díky tenké vrstvě ubrousku se obrázek doslova vpije do podkladu tak, že 
po zaschnutí vypadá jako ručně malovaný. Úžasně vypadající výsledek 
je zaručen téměř okamžitě. Na práci se navíc mohou podílet všechny 
generace. proto je decoupage ideální zábavou například na deštivé 
odpoledne s dětmi. 
pro zájemce, kteří chtějí tuto i další techniky vyzkoušet otevíráme od 
22.10.2013 kurz “tvořivá dílnička”, určený pro všechny věkové kategorie.
pavla Řeháková
lektorka tvořivé dílničky

mgr. martin hrubčík, mba  
osoba odpovědná za projekt nca

tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 

www.coolkbely.cz

http://www.coolkbely.cz
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krc cobydup
když nevíte kudy kam…
v životě můžou nastat situace, které jste nečekali nebo 
čekali, ale jejich průběh vás překvapí: úřednický šiml, vztek 
a hádky dětí, ztráta harmonie v partnerském životě, návrat 
do zaměstnání, konflikty s blízkými, finanční nesnáze, 
apod. ať už se to týká zaměstnání, rodiny či finanční 
situace, máme pro vás vždy dobré rady a pomůžeme vám 
najít cestičku k  řešení. 
hledáte odpovědi na své otázky, kde se dá, a nemůžete 
přijít na to, jak situaci vyřešit? Neseďte u počítače a obraťte 
se na profesionály. projekt co dělat, když…? pokračuje a 
každý z vás si jistě z pestré nabídky seminářů a workshopů 
vybere. 
a pokud ne, budeme rádi, když nám své návrhy na témata 
napíšete.
Na říjen a listopad jsme pro vás připravili tyto zajímavé 
aktivity:
Workshop pojďme si hrát, který je zaměřen na konkrétní 
situace, kdy děti vyžadují pozornost, chtějí si hrát, a rodiče 
nevědí, jak s dětmi pracovat. 
Na workshopech osobní finance v praxi a jak zvládnout 
rok 2014 finančně v pohodě se dozvíte, jak na finanční 
rezervu, jak porozumět různým druhům závazků a jejich 
rizikům, jak je důležité plánování osobních a rodinných 
závazků 
a mnoho dalších praktických rad týkajících se financí. 
seminář jak podnikat na/po mateřské – účetnictví povede 
lektor kpmg, který vám poradí jak na úřady, když chcete 
podnikat.
Na semináři komunikace a řešení konfliktů se dozvíte, 
jak efektivně komunikovat a předcházet konfliktům, 
popřípadě je řešit. konflikty jsou nevyhnutelné, ale 

nejsou nebezpečné! Jak na ně? mám jasno, co doopravdy 
potřebuji a chci sdělit? co nám působí největší překážky 
v komunikaci a jak se s nimi vypořádat? Účastníci si 
osvojí specifické komunikační postupy a techniky a 
zdokonalí se v řešení různých druhů konfliktů týkajících se 
zaměstnaneckých i obecně mezilidských vztahů.
každý měsíc se můžete zúčastnit hry cashflow, která 
umožňuje dospělým 
i dětem aktivně se zapojit do hry, která je realistickým 
odrazem skutečného života. 

Nutí hráče přemýšlet o aktuální finanční situaci a pracovat 
s jeho příjmy a výdaji.  
velice oblíbenou se stala anonymní rodinná poradna, pro 
niž jsme vyhradili každý měsíc tři hodiny. po telefonické 
domluvě si můžete sjednat schůzku se speciálním 
pedagogem, který vám bezplatně poradí v řešení otázek 
výchovy, nejistot a sporných problémů kolem dítěte.

Váš názor nás zajímá!
dne 14. listopadu proběhne v lidovém domě kbely od 
17:00 do 19:00 hodin otevřené setkání, na které jste 
srdečně zváni. kromě zhodnocení projektu co dělat, když…? 
se dozvíte spousty zajímavých informací o volnočasových 
aktivitách nejen pro děti, ale také pro dospělé. Na setkání 
budete mít možnost se aktivně zapojit do debaty, kde 
můžete vyjádřit svůj názor na činnost našeho centra, 
a zároveň budete mít možnost nám navrhnout, jaké 
semináře či aktivity byste nejen v rámci projektu uvítali.

 mgr. lenka baťková, koordinátorka krc cobydup

kroužky a kurzy otevírané v krc cobydup na 1. pololetí – školního roku 2013/214
přestože zápisy do kroužků a kurzů, které pro vás tým krc cobydup připravil, skončily v polovině září, v některých 
z nich zbývají poslední volná místa a je tedy stále ještě možné se do nich přihlásit. kurzovné vám bude přepočítáno dle 
počtu zbývajících lekcí.  
pro velký zájem jsme pro vás přidali ještě jednu hodinu lekce jógy pro dospělé, která bude začínat v měsíci říjnu.
v případě zájmu o zápis do následujících aktivit, prosím pošlete e-mail na kurzy@krc-cobydup.cz do předmětu zprávy 
uveďte název kroužku nebo kurzu, jméno a příjmení dítěte / rezervované osoby. 

přípravka do školky ježkův klubík:
Út 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez doprovodu rodičů)
Čt 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez doprovodu rodičů)
Pá 9:00–12:00 Ježkův klubík (2,5 – 5 let, bez doprovodu 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 roky)
Po 11:00–11:45 Hudebka-YAMAHA KKK II (2 – 3,5 roku)
Út 14:30–15:15 Mimi klub (4 měsíce – začátek lezení)
St   9:30–11:30 Cvičení batolat + BATOLE klub (začátek lezení - 1,5 roku)
Čt   9:00–9:45 Cvičení děti III. (1,5 – 2,5 roku a rodiče ), SOKOL Kbely
Čt 10:55–11:40 Cvičení děti II.(2,5 – 4 roky a rodiče), SOKOL Kbely

děti (bez doprovodu rodičů):
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) – noVé kurzy:
Čt 15:00–16:00 Všestranné pohybové hry pro předškoláky, (4-7 let), SOKOL Kbely

dospělí (bez dětí):
Po 19:00 – 21:00 Jóga pro dospělé s R. Cinibulkovou
Út 18:15–19:15 Gravid jóga  s Radhou Třešňákovou 
Čt 19:00–20:30 Angličtina pro středně pokročilé, Mgr. Mecová 

dále bychom vás rádi pozvali na podzimně-zimní akce pro veřejnost:
halloween a lampionový průvod v sobotu 26. 10. 2013– v centrálním parku kbely
mikulášská besídka v pátek 29. 11. 2013 – odpoledne pro vaše ratolesti s očekávanou návštěvou mikuláše – tentokrá-
te v lidovém domě kbely

nově pro Vás připravujeme – ve spolupráci se zŠ albrechtická – „odpolední hraní“ pro naše nejmladší školáky. vy-
zvedneme vaše děti v družině a ukrátíme jim odpolední čekání na rodiče vždy nějakými smysluplnými aktivitami, 
zabavíme je v kroužkách a v neposlední řadě budou mít možnost zahrát si ping-pong na našem, nově zakoupeném, 
ping-pongovém stole. 
podrobné informace, nejen o této připravované aktivitě, sledujte na našich webových stránkách www.krc-cobydup.cz.

těšíme se na vaši přízeň!
lenka maršálková, ředitelka krc cobydup

příměstský tábor poprvé ve kbelích
krc cobydup poprvé uskutečnilo přes prázdniny dva tý-
denní příměstské tábory pod názvem letní Ježkův klubík, 
které byly určeny pro děti od 3 do 5 let. pod vedením len-
ky maršálkové a ivety pikové strávily děti dny plné pohybu, 
zábavy a dobrodružství s novými kama-
rády. první tábor pod názvem „cestou 
necestou kolem světa“ byl zaměřen 
na poznávání kontinentů, jejich zvyků 
a tradic. malí táborníci zavítali nejen 
prostřednictvím kulis, básniček, písni-
ček, výtvarné tvorby a jídel do teplých 
krajů, jako je afrika, ale okusili i život 
eskymáků.  
zatímco první táborníci cestovali po 
světě, druzí navštívili svět pohádkový. 
téma druhého tábora bylo „z pohádky 
do pohádky“. děti pomocí her, plněním 
zábavných úkolů, hraním divadla a tvo-
řením poznávaly význam, postavy a 

prostředí pohádek. 
pro velký zájem se můžete těšit příští rok na další pří-
městské tábory, a to i pro starší děti.

mailto:kurzy@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz/
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nad letňanSkým leSoparkem létali draci
v pátek 4. 10. 2013 od 16:30 se uskutečnila v letňanském 
lesoparku drakiáda. Již tradičně ji pořádalo kulturní a ro-
dinné centrum cobydup ve spolupráci s mČ praha 19 a za 
finanční podpory hl. m. prahy. akce se zúčastnilo kolem 

100 dětí a 120 dospělých. pro děti byla připravena dračí 
dráha, jejíž součástí byl běh mezi dračími zuby, krmení dra-
ka, přenášení dračího vejce, skok v pytlích nebo chůze na 

chůdách po horké dračí půdě. při zdolávání dráhy si také 
děti vytvořily dračí pamětní list a vybarvily obrázek dráčka. 
za úspěšné splnění úkolů byly odměněny drobnými dárky. 
samotné zahájení drakiády začalo hledáním dračího vej-
ce, které ukrývalo nejen klíč od nebe, ale také sladkost pro 
naše účastníky, aby načerpali energii a udrželi své draky 
ve vzduchu. básničkou „draku, dráčku, leť si vzhůru, leť 
až do nebes, jen mne neodnes“ jsme otevřeli nebe nad 
letňanským lesoparkem a draci a dráčci vzlétli. drakiáda 
vyvrcholila vyhlášením dračích vítězů v kategoriích největ-
ší, nejmenší, nejvytrvalejší, samoobslužný, nejdelší, nejba-
revnější, nejoriginálnější a vozembouch. 
poděkování patří nejen našim malým 
a velkým účastníkům za vytrvalost a skvělou atmosféru, 
ale také příznivému počasí 
a organizačnímu týmu, zejména lence kadlecové a ivě 
pikové, díky nimž jsme si všichni dračí odpoledne ohnivě 
užili.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

Článek tohoto typu se vůbec ne-
píše lehko. kde začít? snad tím, 
že koncem léta nás zastihla zlá 
zpráva: zemřel kim. Člověk, který 
pro první generaci porevolučních 

kbelských skautů znamenal mnoho: pro větši-
nu z nás byl prvním skautským vedoucím. byl 
to on, který nás provázel prvními krůčky po 
skautské stezce, to on byl vedoucím našich 
prvních táborů.
vladimír rubeš, skautským jménem kim, byl 
rodák z lomnice nad popelkou. skoro celý svůj 
pracovní život ale strávil ve kbelích, kde se ně-
kolika generacím žáků snažil vštípit do hlavy zá-
klady fyziky a matematiky. Již v dětství vstoupil 
do lomnického skautského oddílu – po boku 
svého staršího brášky akély (který se dokonce 
v devadesátých letech na chvíli stal náčelníkem 
slovenských skautů). Úsloví „skautem jednou 
– skautem provždy“ naplňoval kim beze zbytku. v šedesá-
tém osmém roce ve kbelích vedl skautský oddíl albatros 

a po téměř 
dvacetileté od-
mlce koncem 
roku 1990 za-
ložil ve kbelích 
skautský oddíl, 
který se spolu 
s čakovickými 
a letňanskými 
oddíly stal zá-
kladem skaut-
ského středis-
ka athabaska 
praha. na 
první tábor 
oddíl vyrazil 
v roce 1991 
na slovensko 
do podsuché. 
zpočátku kim 
osobně vedl 

skoro všechny věkové 
skupiny dětí, od roku 
1992 předal ostatním 

vedoucím skauty a skautky a nejdéle se věnoval vlčatům, 

a to až do roku 
1995. do stejné-
ho roku také vedl 
všechny kbelské ju-
nácké tábory (1992 
v potštejně, 1993 a 
1994 v lomnici nad 
popelkou, 1995 ve 
velkých petrovi-
cích „Na Šestce“). 
i poté, co přestal 
působit ve vedení, 
snažil se být s oddí-
ly v kontaktu a ales-
poň navštívit každý 
tábor, který kbelští 
skauti pořádali. Na 
ten letošní, který 
jsme jakožto rodin-
ný skautský oddíl 
poljana pořádali, se 
nedostal. možná se za námi 
chystal na ten další, kdo ví? 
„zapad´ den. slunce svit vymizel z údolí, z temen hor. od-
počiň každý, kdo´s boží tvor.“  to jsou slova mezinárodní 
skautské večerky, kterými bychom se rádi rozloučili. kime, 
odešel jsi náhle – a budeš nám chybět!

Kbelští skauti
Junák Kbely - http://kbely.athabaska.org  

V Rubeš 003:  „Vladimír 
Rubeš – Kim (1936 – 2013)

V Rubeš 001: „Z tábora v Lužických 
horách 1995 – před ledovou 
jeskyni“

V Rubeš 002: „oddílová 
výprava – 1995“

kbelští Skauti Se rozlouČili S Vladimírem rubešem - kimem

první táboření našeho rodinného skautského oddílu jsme 
podnikli v polovině července, trvalo osm dní a zúčastnilo 
se ho dvaadvacet dětí a stejný počet dospělých. pro 

většinu rodin to byla první zkušenost s tábořením se svými 
malými dětmi a nikdo předem nevěděl, jak se s touto 
výzvou vlastně všichni popasujeme. vždyť věkový průměr 

našich dětí je jen tři a půl roku! i přes drobné nedostatky 
v plánování a přípravě tábora, které s sebou nese 
komunikace a organizace představ o pobytu tolika rodin 

v přírodě, se naše společná 
dovolená opravdu povedla. 
tábor jsme vystavěli na slunné 
louce pod lesem v překrásném 
prostředí chko broumovské 
skály. celý týden panovalo 
krásné letní počasí. kdo si 
myslel, že našim dětem bude 
chybět pohodlí moderních 
domovů, brzy zjistil, že se mýlil. 
Naopak, v týpích a stanech se 
rychle zabydlely, hrály si spolu 
na louce a v lese, vyrážely na 
túry a užívaly si programu, 
který jsme jim my, dospělí, 
připravili. potvrdili jsme si, že 
i skupina deseti rodin, které 
se od sebe navzájem liší svým 
životním stylem a mají rozlišné 
názory, se dokáže shodnout a 
díky otevřenosti a vzájemnému 
respektu se navíc navzájem 
obohatit. tak například: jedna 

rodina přišla s ukázkou lukostřelby, druhá předvedla, jak se 
bez sirek rozdělá oheň na vaření, třetí přivezla šablony, díky 
kterým jsme si mohli vymalovat trička… díky další rodině 

jaký byl rodinný SkautSký tÁbor?

chytaly děti síťkami bezobratlé živočichy v blízké tůni a 
brodu a zkoumaly larvy brouků, jepice i jinou vodní havěť… 
tábořením nás provázel skřítek „bělíček“, který dětem psal 
kouzelné vzkazy a nakonec je zavedl k sladkému pokladu. 
a k našemu nadšení jsme se dokonce svezli na krásných 
koních.

tuhle čilou dovolenou jsme si vychutnali. doufáme, že i 
příští rok vyjedeme na druhý ročník táboření kbelských 
skautských rodin.
zuzana Šornová, 15. rodinný skautský oddíl poljana
Junák kbely – http://kbely.athabaska.org
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mš albrechtickÁ

berušky a Žirafky v Ďáblické hvězdárně

      po dobrém startu nového školního roku v naší mateřské 
škole, jsme vyjeli s dětmi ke konci září na výlet. vybrali jsme 
pro děti téma, které je tolik láká a přitahuje a to je vesmír 
s naší největší hvězdou sluncem, ve hvězdárně Ďáblice se 
děti formou působivé pohádky dozvěděly, odkud svítí slun-
ce, a jak jeho měnící dráhu po obloze můžeme pozorovat 
v ročních obdobích spolu s jedinečnými změnami v přírodě. 
Děti též fascinovala prohlídka kolosů dvou dalekohledů, 
tak lehce se otáčejících a otevírající se kopule nad jejich 
malými hlavičkami.

      Využili jsme i krásné okolí Ďáblického 
háje, kde jsme v rychlé chůzi, místy i v běhu, 
snažili do sebe nasát energii začínajícího 
podzimu. Děti ve volné přírodě neumí 
procházet pomalu, nejraději by se proskákaly 
na každém stromě. Ještě že pro malé opičky 
je dost záchytných míst v podobě prolézaček. 
Při hře vyhledávání „co do lesa patří a co do 
lesa nepatří“ se v dětech ukázalo nemálo 
zažité soucítění s přírodou v dnešní uspěchané 
době, tolik potřebné. Veselými písničkami 
jsme se rozloučili s pěkným výletem a slíbili 
si další společně prožité a jistě nemálo zají-
mavé výlety. s pozdravem oddělení berušek 
a Žiraf.

Autor: Jana Lafková
Upravila Bc. Barbora Nová

lvíčata v pražské zoo

Nejsou lvíčata jako lvíčata.
ta naše jsou 4 až 5ti leté děti, ale energie mají víc než ta 
čtyřnohá.
 
děti byly skvělé už od příchodu do školky. 
od školky jsme odjížděli v 8:30.  
cesta od parkoviště autobusu vedla pod kaštany a vypada-
lo to, že to bude největší atrakce z návštěvy zoo. 
po zaplacení vstupného a vstupu do areálu jsme si dali nut-
nou pauzu na jídlo a další nutné věci J.
pak jsme vyrazili. 
přesně jsme stihli-chytli krmení lachtanů, dál jsme stihli 
tučňáky, kteří byli vyhnáni ven, ze svého budoáru, kvůli 
čištění. prošli jsme okolo ptačích klecí do bývalého sloního 
pavilónu, 
ve kterém momentálně sídlí plazy. poté jsme prošli kolem 
orlů a dál nově ote-
vřenou stezkou za-
kázankou, s krás-
ným výhledem na 
zoo i prahu. vyšli 
jsme u velbloudů 
a bizonů. u roz-
hledny na hřišti, 
jsme dali dětem 
rozchod. vypadalo 
to, že rozchod do-
stala i paní učitelka 
bára, která vese-
le a zlehka laními 
skoky běhala s dět-
mi a hrála si s nimi 
na honěnou. 
Následovalo opě-
tovné sčítání, kte-
ré jsme v průmě-
ru dělali každých 
7min, a s vervou 
lvíčatům vlastní 
jsme se vrhli u sto-
lů restaurace na 
obídek. 
pak jsme se prošli 
okolo vlků, jelenů, lam a dalších zvířátek ke všemi v plném 
nadšení  očekávanému novému výběhu slonů a hrochů. 
v neposlední řadě i k pavilónu žiraf. Žirafy se promená-
dovali před námi jako profesionální modelky na vysokých 
nohách a některé zase jako profesionální klauni.:) cestou 
zpátky jsme nadzemní stezkou od žiraf přímo profrčeli zná-
mou metodou start – cíl 
stihli jsme navštívit i buddhistické poutní místečko. Někte-
ří zřejmě už tuto víru znali a vrhali se před budhu s takovou 
vervou, až to vypadalo, jako že zakopli o kamenný chodník 
J.

. 
dál už následovali ve svižnějším tempu lední medvědi, 
skluzavka u indonéské džungle, indonéská džungle, klasika 
obŘí mraveNci se sirkou, kteří jsou, troufám si říct už na-
vždy nedílnou součástí praŽské zoo J. 
poslední tečkou byla svačinka opět u lachtanů. chtěli jsme 
lvíčata vzít na dolní hřiště, ale byli už tak unavené, že si 
sotva vyndala svačinky J.

tímto bychom rády poděkovaly dvěma studentům pedf 
uk bc. tomáši bederkovi a matějovi pártlovi, kteří nám po-
máhali nahánět divou zvěř J. 

a také musíme poděkovat všem lvíčatům, za to jak byly 
úžasné a nechaly se nahánět!! JJJ

výletu zdar a lvíčatům zvlášť,

učitelky bára Nová a dominika linke

h tt p : / /a l b re c h t i c ka . m s k b e l y. c z / i m a g e s /ga l l e -
ry/65/2292-1002838_big.jpg

pokud by bylo potřeba dalších fotek naleznete je zde: 
http://albrechticka.mskbely.cz/fotogalerie/detail/65-vy-
let---zoo/

Autor: Dominika Linke, V Praze 7.10.2013
Upravila Bc. Barbora Nová

nový školní rok v mš albrechtická

v tomto školním roce otevřela mŠ albrechtická další novou třídu. tento rok tedy bude v mŠ albrechtická již 6 tříd. a to 
v tomto složení:

oddělení Název paní učitelky
         i. medvíďata zlata vítová a renata valentová
        ii. kuřátka lada leiblová a mgr. monika setnická
       iii. včeličky vlaďka menšíková a dana hladůvková
       iV. lvíčata dominika linkeová a bc. barbora Nová
        V. berušky Jana lafková a bohumila knoppová
       Vi. Žirafky kateřina kolářová a pavla muchková

akce v mŠ v měsíci září a říjen
berušky a Žirafy: 20.9.2013 Návštěva kbelské zbrojnice a výlet do Ďáblické hvězdárny
berušky – Návštěva kbelské knihovny – téma: podzim v knize
lvíčata a včeličky: 26.9.2013: výlet do pražské zoo

Autor: Bc. Barbora Nová
V Praze 8.10.2013

http://albrechticka.mskbely.cz/images/gallery/65/2292-1002838_big.jpg
http://albrechticka.mskbely.cz/images/gallery/65/2292-1002838_big.jpg
http://albrechticka.mskbely.cz/fotogalerie/detail/65-vylet---zoo/
http://albrechticka.mskbely.cz/fotogalerie/detail/65-vylet---zoo/
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prima den 
  od letošního školního roku (tedy 2013-14) připravil Úřad mČ prahy 19 ve spolupráci s os prima den pro starší děti 
(11–15let) tzv.workshopové  pátky tedy prima pátky a jednu prima sobotu. v níže uvedených termínech se uskuteční 
tříhodinové workshopy. během těchto pátečních divadelních 
setkání nahlédneme pod pokličku prken, které znamenají 
svět – natočíme reklamu, vyzkoušíme vystoupení typu 
stand-up, vyrobíme si netradiční loutky, nahlédneme do 
zákulisí Národního divadla atd. každý z workshopů bude mít 
samostatné téma. první prima pátek se koná 4.10.s tématem  
„kdo se bojí nesmí………“.   

  během pololetí máme naplánovány 2 návštěvy divadelních 
představení spojené s prohlídkou zákulisí. termíny včas 
upřesníme. každý z pátků bude ucelený prvek s minimální 
návazností na další workshop. znamená to tedy, že pokud 
bude vaše dítě nemocné nebo z jiných důvodů nebude chtít 
nebo moci hodinu navštívit, nemusí. platby budou prováděny 
v hotovosti před začátkem tříhodinovky. cena za jednu 
tříhodinovku je 150,-. znamená to tedy, že dítě zaplatí jen ty hodiny, kterých se skutečně zúčastní. pololetní platba není 
možná. 

 místa konání: 
divadelní sálek prima den, velký sál lidového domu, exteriéry mČ kbely + pražská divadla (představení)

termíny workshopů – prima pátků 2013:     
  1.11. „smích léčí aneb stand-up“- divadlo prima den - cena 150,-
15.11. „kouzlo reklamy aneb vajíčko už nefrčí“ – lidový dům kbely nebo divadlo prima den -  natáčení - cena 150,-
29.11. „mikulášská nadílka aneb Nadělujeme“ lidový dům kbely  -  vybrané děti v rolích čertů a andělů po dohodě 
– bez úhrady.
 14.12. - 14,00hod ! pozor  sobota !-  Národní divadlo - balet louskáček – představení  spojené s prohlídkou zákulisí. 
cena vstupenky 180,-. cestovné si hradí každý sám. 

 o termínech roku 2014 budete včas informováni. 
 prosíme o rezervaci účastníka workshopu na email:primaden@centrum.cz - nejdéle  den před každým termínem. 

 pokud si přejete přihlásit dítě na několik nebo všechny pátky prosíme o rezervaci mailem.
 veškeré informace - primaden@centrum.cz

Velice děkuji  a těšíme 
za Divadlo Prima den Bára Marysková

dne 02.10.2013 proběhlo ve velmi přátelské duchu setkání starosty mČ praha 19 pavla Žďárského s členy klubu seniorů, 
kdy tentokrát pan starosta pohovořil o potřebě kbelské sounáležitosti a problematice budování a financování nové školy, 
přičemž představil nově ustaveného ředitele zŠ albrechtická mgr. tomáše huška, který nastínil svou koncepci komunitní 
školy, kdy členy klubu pozval ke společné činnosti v rámci kbelské komunity.  
Následně se k panu řediteli huškovi připojil i Judr. Josef Nykles, který z pozice tajemníka Úřadu městské části praha 
19 upozornil, že každé první pondělí v měsíci probíhá bezplatný odběr elektroodpadu, kdy na dvůr radnice je možno 
v odpoledních hodinách navézt nepotřebné elektrospotřebiče k ekologické likvidaci, a dále o přípravě sběrové akce 
zaměřené na starý papír, kde mohou senioři velmi pomoci, a jejíž výtěžek by měl být svěřován právě pro potřeby dětí z 
kbelské základky. 
v závěrečné diskusi pohovořil k bezpečnostním problémům v mČ praha 19 mgr. martin hrubčík, kdy nakonec připomněl, 
že od příštího měsíce by měla být organizována seniorská filmová odpoledne, která umožní seniorům shlédnout starší a 
dnes již málo hraná klasická filmová díla. 

beSeda Se Seniory

Sportovní klub Kbely 
a Nízkoprahové centrum aktivit 
Mìstské èásti Praha 19 

Místo konání:        Nízhoprahové centrum aktivit MÈ Praha 19,  

Toužimská 244/42, Praha - Kbely (vchod z ulice Bakovská)

více na www.coolkbely.cz

Spojení:        pøímé od metra Letòany linka autobusu è. 185 
autobusová zastávka Bakovská nebo vlakové na stanici Praha-Kbely

Datum: sobota 16. 11. 2013

Prezentace: v hrací místnosti od 8.11. do 09.00 hodin.

Zahájení turnaje: 09:11 

Vyhlášení výsledkù: 17:11  

Systém turnaje: 17  minut pro jednoho hráèe 11  kol švýcarským systémem

Vklad základní: 100 Kè (z toho 20 Kè poukaz na obèerstvení a 80 Kè cenový fond)
hráèi s ELO = 1711 zdarma

Turnaj 17.listopadu 
Místo konání: Praha – Kbely, Lidový dùm, Bakovská

Prezentace: pátek 26. dubna 2013 od 18.30 do 19.50 

Zaèátek turnaje: pátek 26. dubna 2013 v 19.59 

Ukonèení turnaje: sobota 27. dubna 2013 v 7.30 (spíš døíve)

Tempo hry: 5 minut na partii pro 1 hráèe.

Systém turnaje: základní kolo - švýcarský systém  (minimálnì 30 partií). Finále ve skupinì každý s každým. 
Nasazení do desetièlenných skupin dle poøadí ze švýcarského systému

Vklad: 100,- Kè pro pøedem pøihlášené, 150,- Kè na místì 

Øeditel turnaje: Mgr. Martin Hrubèík MBA tel. 775590149

Hlavní rozhodèí: Miloslav PARTL, tel. 602 316 155

e-mail: tisicesach@centrum.cz

Pøihlášky: do 25. 04. 2013 mailem

Ceny: 3 finanèní ceny: 1000, 750, 500 + dalších cca 20 vìcných cen. 

+ vítìzové finálových skupin

Právo úèasti: Kapacita hrací místnosti – cca 100 hráèù. V pøípadì vyššího zájmu mají pøednost døíve 
pøihlášení nebo zaprezentovaní hráèi.

Pravidla: hraje se dle platných pravidel FIDE pro bleskový šach

Materiál: každý lichý hráè z oddílu pøiveze kompletní šachovou soupravu vèetnì fungujících šachových 
hodin. Omezený poèet souprav èi hodin je možno zapùjèit za 50,- Kè.

Obèerstvení: zajištìno v hrací místnosti (restaurace).

14. ročník otevřeného turnaje jednotlivců v rapid šachu 

Jménem poøadatelù si Vás dovolují pozvat

Partl Miloslav

rozhodèí

 Mgr. Martin Hrubèík, MBA

øeditel turnaje

pořádá 

Pøihlášky: do kapacity hrací místnosti maximálnì 32 hráèù
e-mail: tisicesach@centrum.cz  

Materiál:         plnì zajištìn v rámci vybavení Nízkoprahového centra
aktivit MÈ Praha 19

   

Obèerstvení: tradièní pøestávka na obìd asi 40 minut 
nealkoholický bar v hrací místnosti po celou 
dobu turnaje v budovì umístìna také restaurace 

Ceny: 1. místo  1.711,- Kè
dìlená cena pro hráèe s nejvyšším poètem bodù bez pomocného hodnocení
pøedem pøihlášení hráèi se mohou tìšit na milé pøekvapení

 Ing. Kabát Josef

koordinátor

Mediální partner 
SŠS

každé pondělí 15:30 - 16:30 v tělocvičně ZŠ Albrechtická

neorientujeme se na výkon, 
jedná se o všestrannou sportovní průpravu 

se zaměřením na �orbal

pro předškolní holky a kluky (optimálně 4-5 let)

kontakt: Jan Hazlbauer, 608 342 798
www.�orbalkbely.cz 

www.facebook.com/�orbalkbely

Začínáme 7. října

mailto:primaden@centrum.cz
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z deníku bezpeČnoStního Ředitele

informace, upřesnění, černá kronika

08.08.2013 – neŽijeme Ve VÁkuu  –  hluk z filtrace bazénu 
měl být prvotní příčinou narušení občanského soužití 
v jedné z novějších kbelských lokalit. Údajná neochota 
se dohodnout pak měla vygradovat v peprnější výměnu 
názorů, což není nic proti podobnému příběhu, kdy více 
jak před rokem v jedné z okolních městských částí měl hluk 
z tepelného čerpadla tak dlouho trápit rodinu v sousedním 
domě, že u těchto dle jejich slov mělo dojít k poškození 
zdraví. Nutno dodat, že opakované kontroly stavebního 
úřadu, starosty, techniků, policistů, dělníků, a dalších 
oslovených osob tento hluk nezaznamenaly. věc se zdála 
o to záhadnější, že osoby provádějící kontrolu svědčily, že 
poškození hluk slyšeli i v okamžiku, kdy tepelné čerpadlo 
bylo prokazatelně vypnuté a vzdálené od poškozených 
přes domovní zeď a mnoho metů. dle policejního 
protokolu poškození byli hlukem, který slyšeli prakticky jen 
oni sami, tak zničeni, že se měli protiprávně vloupávat na 
pozemek a čerpadlo přikrývat dřevěnou deskou, která prý 
na rozdíl od oné domovní zdi snad měla mít na předmětný 
hluk snižující efekt, a když ani opakované telefonáty na 
prezidentskou kancelář nepřinesly ovoce, tak měli v noci 
otevřít sousedovu elektrorozvodnou skříň a vypnout 
jistič, což ale zase spustilo alarm domu a vzbudilo v domě 
spícího souseda. tomu se již opakované stížnosti a alotria 
„hlukem poškozených“ tak zajídala, že se ze svého objektu 
odstěhoval. do několika měsíců po něm se odstěhovali i 
stěžovatelé. dva příběhy, podobné a přitom každý zcela 
jiný. dodám jen, že nežijeme ve vákuu a nejlepší sousedské 
vztahy jsou ty přátelské.
16.08.2013 – pozor na doklady – Jak ošidné je 
nesledovat platnost svých dokladů si trpce uvědomil 
majitel zbrojního průkazu, který spoléhal na obvyklou 
výzvu z policejního orgánu pro zbraně a střelivo, který 
sídlil na praze 9 v ulici bohušovická. Čarou přes rozpočet 
mu bylo sestěhování místních poboček této organizace do 
celopražské centrály, která již žádné nadstandardní výzvy 
neposílá. muži skončila platnost zbrojního průkazu, a aniž 
by si to uvědomil, tak měl náhle několik střelných zbraní 
neoprávněně ve svém držení. Následná několikatisícová 
pokuta jej prý do budoucna poučila. 
stejně dopadli i manželé, kteří si svoje cestování ozvláštnili 
tím, že před několika lety nahlásili ztrátu svých cestovních 
dokladů, které pak následně našli a nyní se na tento 
„ztracený“ pas pokusili vycestovat z Čr, a i také muž, který 
nahlásil ztrátu občanského průkazu a poté, co jej nalezl, 
se rozhodl si na tento založit účet s předschváleným 
kontokorentem, což bylo kvalifikováno jako pokus o 
podvodné jednání s cílem získat předmětný obnos. takže 
pozor na doklady.
20.08.2013 –  mlÁdeŽ Se chce baVit – bezpečnostní 
ředitel obdržel oznámení na několik osob okolo věku 

mladistvých se koncem prázdnin v čase nočního klidu jalo 
vyhazovat papírový odpad z kontejneru k čemuž si tyto 
vybraly místo přímo pod bodem kamerové ochrany. Na 
výtku obyvatelky blízkého domu reagovaly vulgaritami a 
výsměchem. Na zásah dalšího muže pak došlo bezmála 
k fyzické konfrontaci. Následný zásah policie ztotožnil 
osoby pachatelů, které jsou nyní volány k odpovědnosti.
01.09.2013 – kbelSký krokodýl – Je tomu již deset let, 
kdy jsme ve kbelích řešili doslova exotický bezpečnostní 
problém, kterým byl útěk živého krokodýla z bytu jeho 
majitele, který jej bez zákonných povolení držel na 
kbelském sídlišti. tyto administrativní nedostatky majitel 
následně odstranil, ale ani tak dnes již tohoto plaza 
v kbelské zeleni nepotkáte. o pár let později bezpečnostní 
ředitel při součinnosti s majitelem krokodýla, jenž utrpěl 
úraz a nebyl schopen se dlouhodobě do svého bytu dostat, 
nalezl tohoto obojživelníka zcela vyschlého v jeho teráriu. 
dnes již zůstává jen vzpomínka.
15.09.2013 –  kradl pro kamarÁda  –  houska, salám a 
limonáda, tak to byla netradiční krádež v kbelské prodejně. 
Netradiční, jelikož většina kontrolních záchytů zjistí spíše 
krádež alkoholu či zboží, které je možno rychle zpeněžit. 
zloděj se ani moc nebránil a přiznal, že kradl pro kamaráda, 
který sedí v parku a má hlad, a tak mu chtěl udělat radost, i 
když nemá peníze. zboží se nakonec na prodejnu nevrátilo, 
jelikož jedna z nakupujících darovala zloději padesátikorunu 
za kterou jídlo pro kamaráda koupil. otázkou však je, zda 
mu to bude poučením, že krást se nemá, ani pro kamaráda.
26.09.2013 – policejní šetŘení –  aktuálně probíhá 
policejní šetření v otázce osob dotčených bezdomovectvím. 
výstupy budou známy v nejbližších dnech a budou 
prezentovány v rámci bezpečnostní komise, kde se stanou 
východiskem pro další kroky v preventivním i represivní 
rovině řešení tohoto fenoménu na praze 19.
 
mgr. martin hrubčík, mba  
bezpečnostní ředitel 
tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 

zajímavost z tajného archivu j. perlingera – víte, že 
v pátek 13.září 2013 před 8. hodinnou  ranní ve kbelích 
ve studené ulici zaparkovala fešná blondýnka stříbrný 
mercedes combi tak opatrně, něžně a „šikovně“, že si o 
sloup veřejného osvětlení odřela svého „medvěda“ a 
velice se tomu divila? sloup utrpěl jen malé odřeniny. inu, 
byl pátek třináctého.

kbelská výročí s trojkou

v roce 1363 patřila obec kbely bohatému a mocnému 
měšťanskému rodu, který po ní také převzal jméno a 
v dějinách se často vyskytuje např. františek kbelský, eliška 
z roztok – manželka slovutného pána václava kbelského. 
(650 let)

v roce 1843 měla obec kbely 643 obyvatel. (170 let)

v roce 1913 byla ve kbelích uspořádána dětská slavnost 
pod názvem svět patří nám, a založena organizace svazu 
chovatelů drobného zvířectva, kdy prvním předsedou byl 
pan slavík. (100 let)

v roce 1923 ve kbelích se uskutečnilo první rozhlasové vy-
sílání stanice radiojournal, byly založeny Československé 
aerolinie, které vznikly z dopravního oddílu vojenského le-
tectva, a přestalo se vařit pivo v kbelském pivovaře, kdy 
v provozu zůstala pouze stáčírna piva. (90 let)

v roce 1933 byl na letišti ve kbelích uspořádán letecký den 
s účastí 150 000 návštěvníků a na plochu letiště také vniklo 
asi 5000 neplatících diváků. (80 let)

v roce 1943 se za kabinami nového fotbalového hřiště afk 
kbely začaly stavět 2 kurty na odbíjenou a pod nimi hřiště 
na košíkovou a při srážce vlaků ve kbelích zahynulo 35 lidí 
a 120 osob bylo zraněno. (70 let)

v roce 1953 při měnové reformě utrpěli dva kbelští občané 
mrtvici a mnoho dalších těžké nervové otřesy. (60 let)

v roce 1963 byl slavnostně otevřen hotel erko ve kbelích. 
(50 let)

v roce 1973 v důsledku připojení kbel k hlavnímu městu 
praze byly přejmenovány kbelské ulice a náměstí, byla 
přeložena trasa autobusů mhd přes kbely z ulice vrchlab-
ské do ulice Žacléřské a kbelská organizace svazarmu byla 
největší v rámci prahy 9. (40 let)

v roce 1983 se v kbelském kině měl promítat sovětský 
barevný film ze života rekreantů, ale protože se dostavili 
jen 3 diváci (1 milenecký pár a 1 důchodce) promítání bylo 
zrušeno, a také byl proveden výlov kbelského rybníka a 
bylo vyloveno 700 kg kaprů. (30 let)

z archiVu joSeFa perlingera
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kbelští podnikatelé

přemysl Fuchs
restaurace na růžku

Ve kbelích ve dvorním traktu za videopůjčovnou nalez-
nete nenápadnou provozovnu se zaměřením na servis 
elektroniky.
majitel petr havlíček nám tuto provozovnu představil.

Jste profesí televizní opravář?
Ne, za minulého režimu jsem pracoval jako technik v televizním 
komplexu na kavčích horách. po sametové revoluci jsem chtěl vy-
zkoušet pracovat jako živnostník.
Proč zrovna ve Kbelích? 
původně jsem měl dílnu v prostorách Čsad klíčov. po nepovedené 
privatizaci tohoto podniku jsem hledal něco v blízkosti. Našel jsem 
prostory bývalého kbelského kina. dost mi pomohl další kbelský 
podnikatel pan dvořák, který právě stěhoval svůj dytron do vět-
ších prostor v leteckých opravnách, a já jsem mohl  tyto prostory, 
využít.
provozovna je sice poněkud zastrčená, ale zase není problém s 
parkováním, což je pro zákazníky televizního servisu velká výhoda. 
zajet se dá až před dveře naší provozovny.
ve kbelích jsem již desátým rokem.
Co znamená zkratka TVR, a co můžete nabídnout? 
tvr je zkratka pro televizi, video, rádio. 
opravujeme a instalujeme prakticky veškerou elektroniku pro do-
mácnosti. 
montujeme antény a satelity, ale například i ozvučení v kulturních 
sálech, nebo kamery pro vzdálený dohled.
těžiště naší práce spočívá v záručních opravách elektroniky pro 
dovozce a prodejce. v záruce opravujeme  výrobky  značek  ecg 
,telefunken, hitachi, Yamaha, a mnohé další.
Máte dost práce?
práce v poslední době spíš ubývá. důvodů je hned několik. vý-

robky spotřební elektroniky za poslední roky zlevnily, a staly se víc 
,,sezónními,, 
lidé tedy raději koupí nový výrobek s novými funkcemi, než by ne-
chali opravit starý. další problém je, že výrobce již prakticky servis 

nepodporuje. Není to v jeho zájmu.
Naštěstí pro servis  ale nové přístroje vyžadují pro svou bezvadnou 
funkci kvalitní signál a mnohdy i  odbornou instalaci a nastavení. a 
od toho tu jsme.
každou chvíli dochází ke změnám  v parametrech vysílání televiz-
ních stanic. ve kbelích sice základní programy ze žižkovské věže 
máme v krásné kvalitě, ale horší je to s možností příjmu hd pro-
gramů, nebo déčka, které se vysílají s daleko menším výkonem. 
tam se mnohdy bez pořádné antény neobejdete. dokážeme i 
adaptovat společné televizní antény v činžovních domech na nové 
příjmové možnosti.
Lidé mají asi obavu nechat si přístroj opravit, aby pak oprava ne-
byla moc drahá...
zákazník si sám určí cenový strop. když se nepodaří přístroj do to-
hoto limitu opravit, vracíme neopravený výrobek, a zákazník neza-
platí ani korunu.
Co se stane s neopravenými přístroji? Musí si je zákazník odvézt?
Nemusí, stačí zavolat, tvr servis má uzavřenou smlouvu se spo-
lečností elektrowin, tam dosloužilý výrobek skončí.
Prodáváte také něco ve vaší provozovně?
máme především materiál k instalaci antén a satelitů, včetně 
různých držáků stožárů, kabelů apod.
k dispozici je prakticky stále nějaký výběr opravených a nevyzved-
nutých přístrojů za velice příznivé ceny. Nabídka se  stále mění. 
Jako zajímavost můžeme nabídnout  naprogramování dálkového 
ovladače, místo původního zničeného a již nedostupného. dá 
se též vytvořit ovládač ,,na míru,, . Např. pro babičku jenom  s 
ovládáním hlasitosti,
nebo do jednoho ovladače nahrát povely pro televizor, set top 
box, a zesilovač.

Michal Marel

petr haVlíČek - tVr SerViS
mladoboleslavská 73, 19700 praha 9

telefon: 286 892 862
mobil: 603 241 966

email : tvrservis@centrum.cz

jak dlouho podnikáte a v ja-
kém oboru?
podnikám od roku 1992. 
pokračuji v rodinné firmě zsd 
halík ze kbel, která se orien-
tuje na zámečnické práce a 
seřizování soustružnických 
automatů.

kdy a proč vás napadlo ve 
kbelích otevřít restauraci?
v loňském roce v prosinci mi 
bylo nabídnuto místo, kdy-
bych měl zájem. vždy jsem měl 
přání mít vlastní restauraci a 
manželka je z oboru. Je to spíš 
rodinný podnik.  staráme se o 
něj s manželkou a synem, ale 
samozřejmě zaměstnáváme i 
profesionální personál.

co zákazníkům nabízíte?
samozřejmě příjemné po-
sezení. v restauraci vaříme 
minutková jídla do 21 hodin 
a přes poledne i hotová jídla. 
točíme zde svijany a kofolu, 
ale máte k výběru vína a další 
alkoholické i nealkoholické ná-
poje. 
v restauraci máme i krb, který 
se bude zimních měsících 
využívat.
podle přání je možné si tu i 
rezervovat jednu velkou míst-
nost, která má kapacitu až 60 
lidí.

restaurace je kuřácká?
výčep je kuřácký, ale větší místnost s krbem se přizpůsobuje 
podle přání zákazníků.

Michal Marel
pŘemySl FuchS

Vrchlabská 32, 19700 praha 9
tel: 731 361 981

e-mail: naruzku@restauracenaruzku.cz 

otevírací doba:
po-Ne: 11:00 - 22:00

www.restauracenaruzku.cz
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Ve dnech 25.- 30.9. 2013 podnikli šestníci ze 
Skaut -S.S.V.  výpravu do bruselu. 

výprava začala 26.9. přijetím u vojenského 
představitele Čr při Nato a eu generálmajora Jiřího 
balouna a činností v rámci Nato charity bazar, 
setkání s předsedkyní Ncb, setkání s velvyslancem 
Čr při Nato Jiřím Šedivým.
27.9. prohlížíme si město brusel a jeho 
pamětihodnosti. Navštěvujeme kostel sv.kateřiny, 
prohlížíme si čůrajícího chlapečka, občerstvujeme 
se kvalitní australskou zmrzlinou, ochutnáváme 

místní specialitu (belgické vafle) a na samotný závěr 
si prohlížíme vojenské muzeum.
28.9. cesta kolem světa, aneb návštěva zoo rajská 
zahrada. Je to tu přímo fantastické. zoo se rozkládá 
na území bývalého zámeckého areálu a můžete si 
projít různé světadíly. opravdu doporučuji.
29.9. přístav, moře, ponorka, plachetnice, ....
máme toho opravdu již hodně za sebou, ale zároveň 
i dnes nás čeká nabitý program. vyrážíme do 
přístavního městečka zeebruge, kde si prohlížíme 
námořnické muzeum a prolézáme si ruskou válečnou 
ponorku. Je to opět skvělé. v cestě pokračujeme 
do oostende. zde navštěvujeme starou plachetnici 
mercator, procházíme si přístavní tržiště. mají zde 
výbornou polévku z mořských šneků. lidí je zde 
hodně, a tak jdeme dál na klidnější místo. Na pláži 
sbíráme mušle a prohlížíme si starou vojenskou 
pevnost z atlantického valu.
30.9. poslední den.
prohlížíme si mini evropu, atomium a pomaličku se 
balíme. před odjezdem si dáváme suprové hranolky. 
Nyní nás již čeká zpáteční cesta. zůstávají nám pouze 
bezvadné zážitky.

Za Skaut-S.S.V.   Kamil Podlaha

Skauti - S.S.V.  reprezentují
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aktuality v září 
 začátek nového školního roku je vždy velkou změnou v životě rodin s dětmi školou povinnými. změnou, která přináší po 
prázdninových zážitcích zase nezbytné povinnosti, ale zcela určitě taky spoustu zajímavých zážitků a nových zkušeností. 
a na jaké zážitky se můžou letos těšit děti a rodiče ve kbelské základní škole? chceme být školou, která lidi spojuje, 
která vytváří příležitosti k úspěchu pro každé dítě, staví na vzájemném respektu, samostatnosti, osobní zodpovědnosti 
každého a učí dnešní děti myslet a vytvářet si vlastní názor. podporujeme bezpečné a zdravé školní klima, které je 
založeno na dodržování pravidel a spolupráci. díky nadšeným a obětavým pedagogům mohou děti poznat nové věci 
prostřednictvím školních exkurzí a akcí – o některých akcích, které proběhly už v září a počátkem října, informují níže 
jejich organizátoři – třídní učitelé. ve škole mají děti řadu příležitostí pro svou seberealizaci – například se objevili nadšení 
a přemýšliví budoucí novináři, takže se můžeme těšit na zajímavý školní časopis, taktéž školní parlament má zájem 
opravdu pracovat a spolupodílet se ve své škole na změnách k lepšímu. také věříme, že se škola dále posune v jazykovém 
vzdělávání, aby cizí jazyk nebyl jen školní předmět, ale především důležitý komunikační prostředek, bez kterého se 
dnešní vzdělaný člověk neobejde. byli bychom rádi, aby se škola stala místem podporujícím celoživotní vzdělávání v 
širším slova smyslu, prostorem pro neformální setkávání žáků, rodičů, učitelů a dalších odborníků, kde můžou sdílet své 
zkušenosti a vzájemně  se inspirovat. Například plánujeme pořádání zajímavých besed pro rodiče (o současné výchově 
dětí, nastavování a dodržování hranic, kvalitní škole 21. století a dalších aktuálních tématech). všem, kteří mají se školou 
něco společného, přeji nevyčerpatelnou zásobu dobré nálady, elánu, vytrvalosti a schopnost vidět věci v širším kontextu, 
než je vlastní úhel pohledu.  

Mgr. Hana Havelová, zástupkyně ředitele školy

SrdíČkoVé dny
V průběhu září ve škole probíhaly SRDÍČKOVÉ DNY. Pořadatelem bylo občanské sdružení Život dětem 
a výtěžek celé akce jde na pomoc těžce nemocným dětem. Naše škola za prodané předměty – magnetky se 
zvířátky, přívěsky se srdíčkem a 3 D pravítka předala 
o.s. Život dětem více než 12 tisíc kč. všem zúčastněným velice děkujeme. 

první školní výlet prvňáčků na letiště praha - kbely 
pozvání prvních ročníků naší zŠ velitelem plk. ing. davidem 
klementem na exkurzi v prostorách letiště praha - kbely 
jsme nemohli odmítnout.  24. září 2013 se na tuto zajímavou 
exkurzi vypravily třídy i. a a i. b a 25. září 2013 třídy i. c a 
i. d v doprovodu svých třídních učitelek. během exkurze 
si žáci prohlédli několik letounů, včetně vládního letadla 
a záchranného vrtulníku. technici a piloti umožnili dětem 
vstoupit i na palubu jednotlivých letounů a do pilotních 
kabin. hzs letiště kbely měl pro žáky připravenu prezentaci 
výstroje a výzbroje a žáci si vyzkoušeli hasičské helmy.  Na 
závěr exkurze čekala žáky ukázka výcviku dravců a služebních 
psů. celým prostorem letiště skupiny žáků provázel por. 
mgr. Jiří zedníček a velmi milá letuška vládního letounu. za 
zajímavou exkurzi srdečně 24. základně dopravního letectva 
praha – kbely děkujeme.

Mgr. Marcela Schneiberková, třídní učitelka I.A

Spaní ve školní družině a výlet do muzea pražských pověstí a strašidel: 
této akce se ve dnech 13. 9. - 14. 9. zúčastnili žáci ii. b. akce měla díky účasti a sponzorství rodičů velký úspěch. soutěžemi, 
večerní bojovkou a opékáním buřtů byla navozena příjemná atmosféra. spaní ve spacáku na koberci bylo pro většinu dětí 
velkým zážitkem. ráno, za doprovodu rodičů, jsme se přesunuli do muzea strašidel na praze 1. přítomnost čtyř obživlých 
strašidel dokázala dětem rozšířit zorničky strachem, ale všechny pověsti, které si vyslechly, se jim velmi líbily. cestou 

jsme měli  štěstí na  revizora, který s námi probral úskalí cestování, 
a pak jsme se již mohli těšit na pizzu. Na závěr proběhla oslava prázdninových narozenin společným dortem a ovocným 
přípitkem. všem zúčastněným děkuji. 

Mgr. Jana Minaříková, třídní učitelka

adaptační výjezd třídy Vii.b
ve dnech 1. – 2. 10. se uskutečnil úvodní výjezd třídy vii.b. azyl nám poskytla skautská základna v desné v Jizerských 
horách. výjezdu se zúčastnila většina třídy. cílem výpravy bylo především řešení třídních záležitostí (např. volba kapitána 
třídy a jeho zástupců) v neformálním prostředí, mimo zdi školy, ale také více utužit třídní kolektiv v rámci různých aktivit 
a her. studenti si např. mohli vyzkoušet slack line (chůzi po plochém laně) nebo vyřešit, jak vynést ze „zamořeného“ 
území „bombu“ ve kbelíku, aniž by se dotkli země. a protože v budoucnu chystáme větší a náročnější akce, na výpravě 
jsme si vařili sami. večer jsme si připravili čajovnu, kde jsme kromě voleb kapitána hovořili u svíček v rámci černé 
hodinky o věcech strašidelných. těšíme se na další společné akce.

Mgr. Rastislav Švec, třídní učitel

adaptační výprava Vii.a
cílem naší cesty se stalo kokořínsko. během dvoudenního pobytu jsme chtěli nejen navštívit oblíbená místa k. h. máchy, 
ale i zapojit do našeho třídního kolektivu novou spolužačku. dobyli jsme hrad kokořín, který se před námi skrýval v 
podzimně zbarveném lese. potom jsme sestoupili do údolí. zde jsme sbírali pověsti, zjišťovali výskyt chráněných 
živočichů, někteří pracovali s mapou, ostatní pátrali v odborných textech. Naše další kroky směřovaly na pokličky. Jedna 

skupina se pod vedením paní učitelky Novákové rozhodla příkrým výstupem tento skalní útvar zdolat, druhá část žáků 
se s paní učitelkou fenclovou vracela zpět. všichni jsme se sešli v kokořínském dole. v další části večera jsme se nejvíce 
nasmáli při hrách, které ukázaly, že dokážeme být k sobě kamarádští a pracovat v týmu. a co teprve spaní ve škole! kdo to 
nezažil, nedovede si představit tajuplnou atmosféru ztichlého gymnastického sálu, do kterého nahlíží srpek měsíce. po 
snídani jsme vyrazili na místo, kde stávalo ve vinoři raně středověké hradiště. hradiště nás vybídlo ke hře na archeology 
a odměnilo nás střepy z doby nedávno minulé. ale ti šťastnější objevili úlomky raně středověké keramiky. potom už den 
patřil hrám a sportu. adaptační kurz se vydařil. svědčí o tom i zápisy v letopisech, které žáci napsali.    

Mgr. Marie Nováková, třídní učitelka 
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kbelSké poSVícení  

aneb tradiČní StaroČeSkÁ SlaVnoSt 
21.9.2013

Návštěvníky čekalo mnoho zábavy - pro děti bylo posvícení 
tématicky laděno coby výlet za strašidly, zahrály hudební 
skupiny hradNí duo a straŠlivá podívaNá, vystoupení 
dětí ze sboru dhs Čmelda, divadlo kvelb s obrovským 
drakem a krásnými pohádkami a spoustu dalšího....



29  28

SnídanĚ V trÁVĚ  

mČ praha 19 a oS prima den se opět 
rozhodli pro vás připravit Snídani V trÁVĚ.

oblíbenou akci připravili a moderovali showmanky, 
recesistky a místní celebrity z os prima den - bára 
marysková a markéta killingerová. po ránu jste mohli zažít 
rozcvičky všeho druhu, snídaňovou olympiádu, snídaňové 
pikniky v trávě a mnoho soutěží včetně skákání do peřin.

rozlouČení S prÁzdninami 

S nÁzVem (FirSt) candy aFternoon 
Sobota 7.9.2013

Nízkoprahové centrum aktivit mČ praha 19 uspořádalo pro 
kbelské teenagery opravdu cool rozloučení s prázdninami, a to 
v rámci akce, jenž se uskutečnila v sále lidového domu kbely v 
sobotu 7.9.2013 se od 16.00 hod.
 Na začátek se představilo taneční studio stream of dance, které 
vede tomáš sloupský, kde už malí kluci ve věku 5 a 8 let tancovali 
jako profesionálové ve stylu street dance. Následně taneční 
skupina ukázala kousek z choreografie s názvem „viď piňdo, že 
už taky nechceš králíka“ se kterou letos vyhráli titul mistři Čr - 
taneční skupina 2013 ve free stylu.
 pavel dort pro změnu předvedl pár pěkných kousků na bmXu ve 
freestylu a několik dobrovolníků si mohlo vyzkoušet, jak se dá na 
takovém kole jezdit pomocí jedné nohy a předního kola, kdy ti 
nejlepší od něj dostali i dárek.
 free dance studio nám pro změnu zatančilo ve stylu break dance 
a že se bylo na co dívat.
 a jako třešničkou na dortu byl závěrečný koncert hulínské skupiny 
vsph (volné sdružení přátel hudby) - absolutní vítěz radegast 
líhně 2012, jejichž hudební styl kombinuje prvky popu, funky a 
rocku, nicméně široký repertoár zahrnuje i prvky reggae a blues. 
Šestice mladých kluků dokázala rozproudit sál nejen svými songy 
ale i šílenými kreacemi na pódiu.
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ottokar hrabĚ z czernínů V  kbelích15. letopiSecké  SetkÁní 

po prázdninách, hned 2. září, jsme se sešli na 15. letopiseckém setkání. třináct kbeláků vzpomínalo na  řemesla ve 
kbelích v období první republiky, za války a částečně po válce, která v současné době ze kbel již vymizela.
práce popeláře byla dříve úplně jiná než nyní. popelář pan Čeněk jezdil s koňmi a vozem, na který lidé vysypávali popel. po 
vytěžení písku v Čeňkově pískovně 
se do vyhloubeného prostoru 
zavážel popel a tomu místu se 
říkalo „v neckách“.
zaměstnání cestář již také není. 
cestář vyplňoval díry v silnici, když 
ještě nebyl asfalt a uklízel chodníky. 
za první republiky cestáři nebyli, 
každý si před domem uklízel sám. 
prvním cestářem ve kbelích byl pan 
Nykl, později rodina holubova.
mezi další vymizelé zaměstnání 
patřilo sbírání králičích a zaječích 
kůží.  pan Černý jezdil  na kole a 
volal „ zaječí, králičí kůže „ a lidé již 
čekali před domem, aby mu kůži za 
1,- korunu prodali.
byli zde i dráteníci. letovali hrnce, 
ale i brousili brusle. dílnu měli na 
mladoboleslavské ulici na konci 
zahrady u slanců proti motorestu. braťkové byli lidé, kteří chodili s koši a prodávali drobnosti. vedle Neumanů na 

mladoboleslavské ulici proti sokolovně byla v malém 
domku půjčovna masek.
dalším zajímavým řemeslem byli cínaři. rodiny bělových 
vyráběly a cínovaly kotle. bydleli pod motorestem a ve 
čtvrti k Čakovicům.
ve kbelích byli i dva kominíci - páni kříž a pech. první 
fotograf pan vondrák měl ateliér co je lékárna na 
mladoboleslavské ulici. dalším fotografem byl pan bízek, 
fotoateliér měl v hornopočernické ulici, nyní se tam 
prodávají pracovní oděvy. mezi další vymizelá řemesla 
ve kbelích patří hodinář - pan kreisinger, čalouníci - pan 
uřídil a pan votava, švec - pan Žáček, krejčí - pánové 
chroust, Jouza, vitík, matouš.
prvním zahradníkem byl pan suchopárek, na 
mladoboleslavké proti sokolovně po něm pan zechovský. 
dalšími zahradníky byli  kejř, hejna, Štrobl, cihlář a hein.
drobné nářadí a domácí věci opravoval pan bradna, kola 
zase pan záruba.

děkuji všem, kteří se zúčastnili letopiseckého setkání a 
podělili se s námi o své vzpomínky. 
pokud si někdo vzpomene ještě na řemeslo, které v 
současné době již ve kbelích není, tak mi to prosím 
sdělte. Jsem každou středu na úřadě nebo můžete 
zavolat na mobil 737 124 066.

Zapsala kronikářka Kbel Ivana Engelová

V  letošním roce je to 255 let, co se ve kbelích 
postavil pivovar.

mnoho odborníků i milovníků piva se snaží z dostupných 
historických pramenů nalézt odpověď na otázku, kdy a kde 
pivo vzniklo. za kolébku piva se zpravidla považuje oblast 
mezopotámie, kde summérové, arkádové, babyloňané a 
asyřané pěstovali již v 7. tisíciletí před naším letopočtem 
obilí - především ječmen, pšenici a proso - a znali 

pravděpodobně i obilné kvašené nápoje. 
pivo bylo od dávnověku součástí denní stravy. v kuchyni 
od nepaměti vládly ženy, proto i příprava piva původně 
byla jejich doménou. mužové se začali zabývat výrobou 
piva a provozovat ji, až když se od 12. století staly slad a 
pivo výhodným zbožím.
za kolébku pivovarnictví v Čechách je považována praha. 
publikace pojednávající o českém pivovarnictví uvádějí, 
že prvním historickým dokladem souvisejícím přímo s 
výrobou piva u nás je záznam v zakládající listině prvního 
českého krále vratislava ii. pro vyšehradskou kapitulu. pro 
vaření piva byly u nás potřebné surovinové zdroje, neboť 
pšenice a ječmen jsou staré jako zemědělství 
samo, chmel rostl divoce a paliva byl také 
dostatek. proto vznikla na našem území 
řada pivovarů. Jedním z nich byl i pivovar ve 
kbelích.
v první polovině 18. století přešla část kbel 
do majetku Černínů z chudenic. v roce 1758 
nechal ve kbelích nad rybníkem postavit 
pivovar  hrabě Černín (pravděpodobně prokop 
vojtěch Černín). hrabě theobald z czerninů jej 
provozoval do roku 1909. pak pivovar vlastnil 
jeho syn ottokar až do roku 1922. pivovar 
nesl do roku 1918 název - ottokar hrabě z 
czernínů v  kbelích - po vzniku republiky byl 
přejmenován na pivovar ottokara czernina 
v kbelích. za Černínů činil rekordní výstav 11 
800 hl.  piva. Černínové provozovali pivovar 

do roku 1923 a posledním jejich sládkem byl pan Josef 
barborka. v dostupných materiálech je psáno, že se pivo 
ve kbelích stáčelo do zelených lahví, v mnoha dalších 
pivovarech do hnědých. Je znám i rozbor piva, který 
se prováděl v roce 1841. kbelské pivo mělo následující 
hodnoty: sachometrická hustota čerstvého piva 4,650, 
původní hustota mladiny 14,819 sach, část alkoholu byla 
4,514, část extraktu 6,585 a část vody 89,101. v roce 1923 
se stalo novým majitelem sociálně demokratické družstvo 
bednářské. pivovar  byl přejmenován na družstevní pivovar 
kbely u prahy.  dosáhl pozoruhodné roční produkce 17 
900 hl. piva. pivovar byl v provozu do roku 1930. pivo se 
ve kbelském pivovaru vařilo celkem 172 let. v roce 1931 
byla v pivovaře povolena stáčírna piva panu ferdinandu 
mazurovi. stáčelo se zde klášterecké pivo. přesné datum 
ukončení stáčírny publikace neuvádějí.
v pamětní knize kbel se píše, že v roce 1930 28.dubna se 
začalo vyučovat v provizorní učebně najaté v pivovaře. v 
únoru roku 1941 koupila obec stavebního a pivovarského 
družstva v praze pozemek č.katastr. 1 rybník  (5 691 m2) 
a stavební parcelu č.katastr. 1/ 2 o výměře 7 503 m2 s 
pivovarem a strojovnou. v roce 1944 sloužily pivovarské 
sklepy jako protiletecký kryt. ve dvoře pivovaru byla také 
obecní úřadovna až do roku 1947, kdy byla otevřena nová 
budova tehdejšího národního výboru, dnešní radnice.
vaření piva ani stáčírna se v pivovaře již nikdy neobnovilo, 
postupně chátral a v roce 1965 došlo k jeho demolici.

použitá literatura: 
Částečný opis pamětní knihy kbel
milan polák - pražské pivovárky a pivovary
pavel Jákl - encyklopedie pivovarů Čech, moravy a 
slezska, i. díl střední Čechy

Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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SmS inFormace, aneb radnice “do kapSy“ 
služba umožňuje přihlášeným uživatelům nechat se informovat pomocí krátkých textových zpráv (sms) o dění v obci. 
k využití této služby je však nutno se přihlásit.
systém je pro uživatele bezplatný, jelikož uživatel hradí pouze jednu registrační sms v tarifu svého operátora, a pak už 
nic. přihlaste se k odběru zpráv obecního rozhlasu ještě dnes! Napište na svém mobilním telefonu kód ik kbelY reg 
a zašlete na telefonní číslo 605 733 680  
službu je možno kdykoliv odhlásit, a to zasláním odregistračního kódu ik kbelY odreg na telefon 605 733 680.

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 3 výherci, kteří obdrží poukázku na konzumaci do restaurace Na růŽku.

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

kŘíŽoVka o ceny

tuto tajenku sponzoruje 
reStaurace na růŽku 

Vrchlabská 32, 19700 praha 9
která věnovala cenu 

pro výherce.

 

Srdečně Vás zve na 
  

O T E V Ř E N É  S E T K Á N Í  S  K R C  C o B y D u p  
Zajímáte se ve Kbelích o: 

 

 volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé? 
 další vzdělávání, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené? 

 školu a školku? 
 

Přijďte si popovídat, říci nám svůj názor nebo se jen podívat. 
 

 
Těšíme se na Vás 14. 11. 2013 od 17:00 do 19:00 hodin  

 

V Lidovém domě Kbely 
(Toužimská 244/42, Praha 9) 

 
Vstup: zdarma 

Drobné občerstvení zajištěno  
 

Přijďte i se svými dětmi nebo si domluvte hlídání dětí v KRC CoByDup zdarma po předchozí domluvě na tel.:  775 904 976 

REKONDIČNÍ
ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ
ODBORNÉ MASÁŽE
v Domově seniorů Mladoboleslavská, 

místnost zleva od hl.dveří (vchod z Mladoboleslavské)-
stačí zazvonit na zvonek s nápisem MASÉR

provádí NEVIDOMÝ MASÉR s několikaletou praxí v oboru

Martin GABRIEL

tel. objednávka mob. 722 938 670,
                        274 812 400

- sleva pro seniory 

- ostatní dle domluvy s masérem.

Je nutné s sebou vzíti r u č n í k.



      
       www.vyuka-francouzstiny.cz 
 

 
           Mgr. Klára Kafoňková                                                   

Praha-Kbely,  Tel.: 736 122 956 
             E-mail: kafonkova@centrum.cz                            

Kosmetický salon v Přezleticích!! 
Manikúra a nehtová modeláž 

- gelová modeláž  (490Kč, doplnění 390Kč) 
manikúra klasická (130Kč), P-shine (250Kč) 

Kosmetika 
Ošetření EXTRA  (čas 90 min. cena 490Kč) 

Pracujeme s bio kosmetikou přírodního charakteru Canaderm 
Prodlužování řas 

cena 970Kč za nové , doplnění řas po 3 týdnech - 400Kč 
Prodlužování vlasů 

-metodami Tapex, Ring, Weavex, Tubex -ceny individuální již od 7800Kč 
 

Martina Drexlerová – 723 528 088 
e-mail:  Martina.V3@seznam.cz 
Web: www.salon-martina.wz.cz 

 

Mámo, kup mi BOTY!

Otevřeli jsme pro Vás ve Kbelích nový
obchůdek .

Pro své dětičky u nás nakoupíte
bačkůrky i botičky, obujeme všechny

nožičky.

Najdete u nás značky DPK, FARE, RAK,
BUGGA, ECCO Shoes, BEFADO, Pidilidi.

Otevírací doba:

Po, St  dle telefonické domluvy
Út, Čt, Pá     9 - 11.45, 15.30 - 17.30

So    9.30 - 11.30

Adresa: Vrchlabská 25/7 (vedle Pizza
Kbelíno), telefon: 734 819 391

Otevřeli jsme pro Vás ve Kbelích nový
obchůdek .

Pro své dětičky u nás nakoupíte
bačkůrky i botičky, obujeme všechny

nožičky.

Najdete u nás značky DPK, FARE, RAK,
BUGGA, ECCO Shoes, BEFADO, Pidilidi.

Otevírací doba:

Po, St  dle telefonické domluvy
Út, Čt, Pá     9 - 11.45, 15.30 - 17.30

So    9.30 - 11.30

Adresa: Vrchlabská 25/7 (vedle Pizza
Kbelíno), telefon: 734 819 391
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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.  

Srpen -září 2013
pro dospělé:
brown d.: inferno (argo)
James e.l.: fifty shades freed – 
padesát odstínů svobody 3 (XYz)
robertsová N.: manželská repríza 
(harlequin)
Janečková k.: manželské okovy (ikar)
Janečková k.:prokletý původ (ikar)
follett k.: pád titánů,  zima světa 
(knižní klub)
gerritsenová t.: chirurg (knižní 
klub)
zusak m.: posel (argo)
lustig a.: colette (mf)
Jakoubková a.: darovanému 
manželovi na zuby nekoukej 
(moba)

pro děti:
Štáchová h.-kirschner m.: Jak pan 
spejb prášil (fragment)
mccombieová k.: alice a….mega 
hustá partička (fragment)
papoušková e.: kosprd a telecí. příběh ze školky 
(albatros)
brezovická-Šebeková l.: medové příběhy 
(advent-orion)
koenigová ch.: ráj poníků. dvojitá porce štěstí (mf)
lanczová l.: zlodějka snů (víkend)

literární programy v knihovně pro 
děti z mateřské školy albrechtická 
a letců 
ve školním roce 2013/2014

mš albrechtická:
1. 10. 2013 - 5.odd. berušky – 
podzim v knize
3. 12. 2013 - 4 odd. lvíčata – 
Vánoce
4. 2. 2014 - 3.odd. Včelky – 
zvířátka v zimě
11. 3. 2014 - 2.odd. kuřátka – 
Vítáme jaro
1. 4. 2014 - 1.odd. medvídci – 
Svátky jara, Velikonoce  
3. 6. 2014 - 6.odd. Žirafy – 
prázdniny

mš letců:
5. 11. 2013 - 3.odd. kočičky – 
když padá listí
10. 12. 2013 - 4.odd. motýlci – 
Vánoce
7. 1. 2014 - 6.odd. kytičky – zima
4. 3. 2014 - 5.odd. Sluníčka – 
Velikonoce dříve a dnes
8. 4. 2014 - 1.odd. Žabičky – 
zvířátka
6. 5. 2014 - 2.odd. broučci – moje 
nejoblíbenější obrázková knížka 

kbelSkÁ knihoVna
mnozí z našich čtenářů jistě 
zaznamenali, že v knihovně 
v průběhu letních měsíců došlo 
k menší interiérové úpravě. přibyly 
police a regály do zbylých volných 
míst v prostoru a došlo tudíž k lepší 
přehlednosti a rozšíření fondu. díky 
podpoře a pochopení pana tajemníka 
ÚmČ, tak mohlo dojít k dalšímu 
zkvalitnění poskytovaných služeb.
další novinkou se stala služba 
rozesílání seznamu vypůjčených 
publikací prostřednictvím 
e-mailu. proto si, prosím, všichni, kteří 
byste chtěli dostávat informace a svých 
výpůjčkách touto formou,  nechte 
prověřit  u knihovnice správnost svých 
zadaných e-mailových adres
- některé jsou nefunkční a zprávy jsou 
nedoručitelné. 
stále pravidelně 
odebíráme několik 
z a j í m a v ý c h 
periodik, např. 
Časostroj-historický 
časopis pro mládež
revue ii.světová
revue vojska
Živá historie
tajemství české 
minulosti

Nabídka knihovny 
je také aktuálně 
o b o h a c e n a 
o půjčování 
společenských her. ve spolupráci s 
firmou albi vám tak můžeme zapůjčit i 
absenčně několik titulů společenských 
her, což v nadcházejících podzimních 
pochmurných večerech mnozí 
jistě ocení a zpříjemní si tak chvíle 
společnou zábavou. 

pÁrty aliaS - velká sázka 

párty hra pro 4 a více hráčů od 11 
let. vsaďte si sami na sebe i na své 
přátele, zda dokáží splnit vtipné a 
roztodivné úkoly. budete modelovat 
z plastelíny, předvádět pantomimu, 
plnit pohybové úkoly a další. dokážete 
to? 

 
dominion 
strategická hra pro 2 - 4 hráče od 
8 let. Jednoduchý a netradiční 
herní princip, rychlá herní doba 
a spousta strategických možností 
dělá z dominion jednu z nejlépe 
hodnocených her světa. vybudujte 
si své dominium a získejte rozsáhlé 
majetky dříve než soupeři.
 
ubongo
rodinná hra pro 2 - 4 hráče od 8 
let. ubongo je napínavá rodinná 
hra ve svižném tempu s vyváženým 
poměrem rychlosti a strategie. v 
samotném nitru černé afriky jsou 
ukryty diamanty nedozírné ceny. 
Jen šamani místního kmene vědí, 
jak se k nim dostat. podaří-li se vám 

vyřešit hlavolamy, cesta 
k pokladům se otevře. 
dobře se soustřeďte a 
buďte pohotoví, ať může 
zaznít váš vítězný pokřik 
„ubongo!“ 
 
V koStce Svět
vzdělávací hra pro 
jednoho nebo více hráčů 
od 8 let. desetiminutová 
hra na procvičení paměti 
o státech světa, aneb 
co si zapamatujete za 

10 vteřin? chcete poznat 
různé země světa? v této 

hře se s pomocí 71 karet s obrázky 
různých zemí světa dozvíte vždy to 
nejzajímavější z každé země. 
 
zlaté Česko
kvízová hra až pro šest hráčů od 12-ti 
let. zlaté Česko navazuje na obrovský 
úspěch vědomostní hry Česko, 
otázky a odpovědi. obsahuje zcela 
nové otázky. oboustranný herní plán 
umožňuje hrát i dobyvatelskou verzi 
této hry, ve které budete dobývat 
hrad karlštejn. během obléhání hradu 
budete za svoje znalosti získávat 
zlaťáky. ten nejúspěšnější z vás na 
konci hry dobude tento slavný hrad.
 

oSadníci z katanu – rychlá karetní 
hra
karetní hra pro 2 - 4 hráče od 8 let . 
karetní varianta legendární deskové 
hry. kdo rychleji postaví více cest a 
pomůže osídlit ostrov katan? Je třeba 
sehnat stavební materiál na nové 
cesty a vesnice. 

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/party-alias-1/
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/dominion-zaklad/
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/ubongo/
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/svet-1/
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/zlate-cesko/
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/rychla-karetni-hra/
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/rychla-karetni-hra/


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

3938

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 

pře
dložení to

hoto
 

ústři
žku

ORIGINÁLNÍ ČESKÁ LED SVÍTIDLA

Č E S K Ý  V Ý R O B E K  S E  Z Á R U K O U  5  L E T

Ideální náhrada Vašeho starého zářivkového 
svítidla, které od Vás odkoupíme 

a ekologicky zlikvidujeme.

www.dt led l ight s . c z

DT LED LIGHTS s. r. o., Toužimská 1023/24d,197 00 Praha 9 – Kbely, +420 266 190 011, info@dtledlights.cz

ORIGINÁLNÍ ČESKÁ LED SVÍTIDLA

Spotřeba
od 12W

SpotřebaSpotřeba
od 12W

Neruší
blikáním

ORIGINÁLNÍ ČESKÁ LED SVÍTIDLAORIGINÁLNÍ ČESKÁ LED SVÍTIDLA

NerušíNeruší
blikánímblikáním

Životnost
5 let

ŽivotnostŽivotnost
5 let5 let

Okamžitý
start

* Za každé staré svítidlo obdržíte slevu na nákup jiného svítidla ve výši 15% z kupní ceny bez DPH. 
Vaše staré svítidlo bezpečně a ekologicky zlikvidujeme.
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1942 Posviceni u rybnika
Jar.Kašparová + OldřichŠafář

letopisecká setkání na hl. budově úřadu

nově se konají vždy kaŽdé prVní pondĚlí V mĚSíci, v zasedací místnosti 
v 1. patře ÚmČ praha 19 od 13.00 hodin.

V roce 2013 se ještě společně setkáme:
4. listopadu
2. prosince

děkujeme všem za přinesené fotografie, některé obrázky zde průběžně 
uveřejňujeme, ostatní fotografie si můžete prohlédnout v připravené 
malé výstavce na úřadu v přízemí  budovy, nyní na téma sportovní a 
společenské spolky ve kbelích.
Za úřad Vás srdečně zve Ing. Zámyslická.
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