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KvětinyK 

Děkujeme za vaši přízeň. 
Přejeme všem krásné Vánoce  

a těšíme se na setkání  
v roce 2014. 

Tauferova 1041/2 ( naproti Bille) 
19700 Praha 9 - Kbely 
tel: +420 777 017 088 

www.kvetinyk.cz 
 

Přijďte si k nám pro Betlémské světlo od 22.12. do 24.12.2013! (zdarma ) 

Nově v prodeji sortiment 
bytových doplňků a dekorací. 
Celý sortiment k objednání na: 
www.home-decor.cz  
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PF 2014
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2014

PŘEJE

Pavel Žďárský
starosta Městské části Praha 19Kdo nezná svou historii, nemá právo na budoucnost.

Městská část Praha 19

    Rekonstrukce ulice Hornopočernické jde do finále. 17. 
12. proběhlo kolaudační řízení. Rada se zabývala podně-
tem místních obyvatel, aby povrch budoucích zastávek 
MHD byl zhotoven z asfaltu či jiného méně hlučného ma-
teriálu nežli kostky. Podnět byl předán k řešení zhotoviteli, 
avšak dopravní podnik trvá na ponechání stavby dle pro-
jektu s ohledem na dlouhodobou trvanlivost tohoto ma-
teriálu.
  Nynější majitel objektu bývalého PAL projevil v rámci 
své obchodní strategie zájem o změnu užívání pozemku 
na obytnou. Rada podporuje ponechání tohoto území se 
současným využitím jako rozvojové území, neboť bytová 
zástavba je zde nevhodná, a to i s ohledem na stálé moni-
torování problematického zatížení spodních vod a životní-
ho prostředí této lokality.
  Se sprovozněním vlakového spoje linky S34, došlo k ná-
růstu počtu cestujících. Rada dala podnět ROPIDu k přidá-
ní dalšího vagonu pro spoje ve špičkách.
  Na autobusové zastávce MHD Sovenická směr Kbely byl 
dokončen přístřešek.
  Na ulici Mladoboleslavské při vyústění Huntířovské byl 
realizován zpomalovací prvek u přechodu spolu s rozděle-
ním vodících pruhů. Realizace dopravního opatření v tom-
to místě bude pokračovat vybudováním bezbariérové pěší 
komunikace do ulice Předměřické spolu s vedením cyklo-
stezky.
 MČ zahájila práce spojené s pravidelnou inventarizací za 
tento rok. Příkaz k provedení inventur se týká také příspěv-

kových organizací, a to ZŠ a MŠ Kbely.
Až v měsíci listopadu byla hl. m. Prahou schválena dotace 
na tzv. integraci žáků. Jedná se o příspěvek na asistenta pe-
dagoga ve školce, který pomáhá dítěti v případě diagnosti-
kované specifické poruchy.
   Firma Eltodo jako každoročně zajistila instalaci vánoční-
ho osvětlení a asistenci při rozsvěcení vánočního stromu v 
Centrálním parku. Z daru soukromého sponzora byla dopl-
něna výzdoba na tento strom.
   Rada odsouhlasila finanční zajištění akce Betlémské svět-
lo, které se uskuteční 22. 12. v prostorách radnice. Infor-
mace uvnitř Kbeláku.
  Stěžejním bodem programu posledního jednání Rady 
bylo projednání návrhu rozpočtu městské části na rok 
2014 a programem na 14. zasedání Zastupitelstva MČ, kte-
ré je závěrečným zasedáním v tomto roce a jeho hlavním 
bodem bude projednání rozpočtu, který je navržen s ob-
jemem příjmů ve výši 87.154 tis. Kč a objemem výdajů ve 
výši 86.900 tis. Kč, když v tomto je naplánována investice 
24 mil. do zahájení výstavby nové budovy základní školy.
    Součástí rozpočtu je také rozdělení veřejně finanční pod-
pory ve výši 1 mil Kč pro organizace zabývající se předškol-
ním vzděláním, sportem, kulturou či jinými aktivitami, kte-
ré přispívají k vyžití či poučení dětí i dospělých.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

ZprÁvy Z rady mČ praha 19 
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roZsvěcení vÁnoČního stromu v centrÁlním parku kbely
Příjemná vůně blížících se Vánoc, pohodová atmosféra, 
atraktivní staročeský program v amfiteátru a mnohé ukázky 
vánočních tradic i různých řemesel nás rázem přesunuly v čase 
do dob našich babiček a dědečků. Po celý den se návštěvníci 
parku mohli seznámit s tajemnými bytostmi adventu – jako 
jsou barborky, lucky, ambrožové, mikulášky, ale též Mikuláš 
s anděly, čerty. Nechyběli zde ani tři králové, kteří taktéž 
neodmyslitelně patří k období Vánoc. Hned na začátku uvítal 
pan starosta Pavel Žďárský  p.faráře Jiljího, aby stejně jako 
minulý rok vysvětil krásně ozdobený stříbrný vánoční strom. 
V pravidelných vstupech zazněla vánoční muzika v podání 
hudební skupiny Euphorica, další přišlo na řadu i zajímavé 
povídání o tom, jak děti dříve prožívaly období před a po 
Vánocích oproti dnešní době. Děti ze ZŠ a kroužků flétny nám 
po roce připomněly lidové koledy a písně, které si perfektně 
nacvičily za pomoci svých učitelek.  Farmářská zvířátka v ohradě 
si užívala mazlení s dětmi a kromě pohádek a soutěží byla 
tento den pro děti připravena i bohatá nadílka. Nejkouzelnější 
tečkou na závěr celého programu bylo samotné rozsvícení 
stromu, andělský zpěv paní pěvkyně Markéty Dvořákové v 
doprovodu Lenky Korbelové a slavnostní sněžící ohňostroj.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, stejně jako návštěvníkům 
akce, kteří s námi strávili první a nezapomenutelnou adventní 
neděli roku 2013.
Foto: http://marel.praha19.cz/1_12_2013.html

Šárka Egrtová
Public relations ÚMČ Praha 19svoz směsného odpadu  

v období 24. prosince 2013 – 5. ledna 2014
24. 12. 2013 zajištěn standardní svoz odpadu dle 
schváleného programu

25. 12. 2013 zajištěn plný svoz dle středečních programů
26. 12. 2013 zajištěn plný svoz dle čtvrtečních programů
27. - 30. 12. 2013 zajištěny standardní pracovní směny, 
svoz dle příslušných svozových programů 
31. 12. 2013 zajištěn standardní svoz odpadu dle 
středečních programů, 
1. 1. 2014 standartní svoz odpadu neprobíhá
2. 1. 2014 dokončení středečních svozových programů      
+ část čtvrtečních svozových programů
3. 1. 2014 zajištění čtvrtečních svozových programů            
+ část pátečních svozových programů
4. 1. 2014 kompletní dorovnání všech svozových 
programů

Svoz tříděného odpadu
22. – 31. 12. 2013 standardní svoz zajištěn v plném 
rozsahu dle příslušných programů
31. 12. 2013 bude zajištěn 1 mimořádný svoz skla                 
(1 odvoz navíc oproti standardnímu svozu), jinak bude 
zajištěn svoz komodit dle příslušných svozových programů 
na všech MČ hl. m. Prahy.

1. 1. 2014 standartní svoz tříděného odpadu neprobíhá, 
náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 5. 1. 201 zajištěn standardní svoz s možným 
časovým posunem (max. 1 den)

Svoz vánočních stromků
      Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným 
komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném 
svozu od 25. prosince 2013 do 28. února 2014. Prosíme 
občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle 
venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby se 
nesnižovala kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. 
     Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného 
odpadu!

odečty v obecních 
bytech ve kbelích

     OMIBNH upozorňuje nájemce 
obecních bytů, že se začátkem 
ledna 2014 budou opět konat 
odečty studené a teplé vody 
a tepla v bytech. Při odečtech 
je dostačující přítomnost 
pouze jednoho ze společných 
nájemců, aby po provedeném 
odečtu převzal a podpisem 

potvrdil správnost odečtů.
     Pokud někdo ze závažných důvodů nemůže v určeném 
termínu zpřístupnit byt, lze si po obdržení letáčku s 
informací vašeho odečtu zajistit po dohodě s pí. Olmrovou 
nebo pí. Strakovou jiný termín  odečtu. 
     Nový termín je nutné si dohodnout před námi 
stanoveným termínem, a to na telefonních číslech: 
775590151, 733691717.

termíny odečtů
den             doba  číslo popisné
Po 6. 1. 2014 8 – 10     764
           10 – 11  476
           12 – 14  20
           14 – 16  697
Út 7. 1. 2014 8.30 – 10  717, 718, 719
           10 - 11,30               712, 713, 714
           13 - 14  691, 692, 693
St 8. 1. 2014 8.30 - 10               701, 702, 703
          10 - 11.30               704, 705
          14 - 16  686, 687, 688, 689, 690
Čt 9. 1. 2014 8.30 - 10  680, 681, 682
          10 - 11.30               694, 695, 696
          13 - 14  664, 665, 666
Pá 10. 1. 2014 9 - 10  634, 635, 642, 643
Po 13. 1. 2014 8.30  - 10                655, 656, 657
           10 – 11.30               715, 716
           13 – 14.30               670, 671, 672
           14.30 – 16               683, 684, 685
Út 14. 1. 2014  8.30  - 10 667, 668, 669  
            10 - 12               661, 662, 663  
            13 - 14               301, 302

Lada Olmrová, OMIBNH
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maškarní pro dospělÉ aneb noc plnÁ hororu
Tak trochu děsivá muzika, důkladně vyzdobený sál plný 
zombie, psychopatů a jiných nemrtvých či příšer a k tomu 
bohatý doprovodný program s hororovou tématikou 
jsme si připravili spolu s OS Prima den v Lidovém domě 
druhou listopadovou sobotu. Všichni, co se rádi baví na 
našich pravidelných maškarních si mohli nově vyzkoušet 
i malou dušičkovou recesi,  zatančit si a zasoutěžit - jak 
jinak – než o hororové ceny, poslechnout nádherné árie 
z muzikálu Fantom opery, na návštěvu přišel a zazpíval 
Michal Šeps známý z pořadu Superstar 2011. Dodatečně 
velmi děkujeme za sponzorské dary firmám FitTime Kbely, 
Pohřební službě Vítek – Smutná Čakovice, Oční optice 
Kbely a mnohým dalším „spolupachatelům“, za jejichž 
pomoci se akce velmi vyvedla a ze které si určitě každý 
odnesl nějaký nezapomenutelný zážitek.
Foto: http://marel.praha19.cz/8_11_2013.html

Šárka Egrtová
Public relations ÚMČ Praha 19

hasiČský bÁl
Sbor dobrovolných hasičů zcela dobrovolně uspořádal 
pod záštitou kbelské radnice další z dlouhé řady svým 
pravidelných tanečních zábav. Lidový dům se zaplnil 
tancechtivými návštěvníky, které po celou dobu bavily 
hudební skupiny Holokrci a Černej kůň. 
A pánové i dámy SDH – zábava byla úžasná, děkujeme a 
těšíme se na další!
Foto: http://marel.praha19.cz/23_11_2013.html

Šárka Egrtová
Public relations ÚMČ Praha 19

ideální řešení pro zabezpečení již zařízených, obývaných domů, bytů…

cenově dostupné

bez nutnosti kabelových rozvodů

při instalaci detektorů není nutno sekat, bourat

rychlá a snadná montáž

zabezpečení je možné kdykoliv doplnit, rozšířit o další detektory -  stavebnicový 

systém

nabízíme spolehlivý bezdrátový systém od předního kanadského výrobce, 

s tradicí již 20 let na trhu v ČR

zabezpečovací systém certifikovaný dle ČSN/EN

po předložení certifikátu, mnohé pojišťovny nabízí zvýhodněné cenové 

podmínky u zabezpečených objektů

Kvalitní bezdrátové řešení z Kanady

Bezpečný domov
Bezdrátové řešení značky PARADOX

Pro koho je bezdrátové zabezpečení určeno?

BEZDRÁTOVÉ PRVKY PRO ROZŠÍŘENÍ 
magnetické kontakty

detektory pohybu

detektory speciální

bezdrátové sirényklíčenky

ostatní moduly bezdrátové klávesnice

akcelerační detektor

DCT2
Miniaturní 
magnetický 

kontakt.

PMD1P
Základní 
pohybový 
detektor.

G550
Detektor 

tříštění skla.

WB101
PANIK 

tlačítko.

DCTXP2
Magnetický 

kontakt

PMD75
Detektor pohybu 
s odolností proti 

domácím 
zvířatům.

WS588P
Požární opticko-

kouřový detektor.

REM1 / REM15
Jednosměrná 

klíčenka
jeden podsystém.

DCT10 
Magnetický kontakt 

s klasickým 
zátavem nebo 

externím vstupem  
pro drátový magnet

PMD85
Venkovní detektor 

pohybu s odolností proti 
domácím zvířatům.

WH588P
Požární 
teplotní 

detektor.

REM2
Obousměrná klíčenka 
se signalizací stavu
 Jeden podsystém.

REM3
Obousměrná klíčenka 
se signalizací stavu
 Dva podsystémy.

GS250
Detektor reagující 

na pohyb
detekce otevření 

(dveří, oken) 
„bez magnetu“

NVR780
Venkovní detektor 

pohybu s odolností proti 
domácím zvířatům na 

fasádu. Charakteristika 
oboustranná záclona.

WC588P
Detektor plynu 

CO.

SR 150
Venkovní 

bezdrátová 
siréna.

K37
Bezdrátová klávesnice

napájení - baterie
zobrazí zóny 1 - 32.

MGRPT1
Bezdrátový opakovač signálu pro 

prodloužení dosahu čidel i klíčenek.
Potřebuje své napájení a zálohování.

Nelze řadit za sebe.

2WPGM 
Bezdrátové PGM. 
Nutné napájení.

1x výstup PGM ve formě relé
1x univerzální NC vstup.

SR 120
Vnitřní 

bezdrátová 
siréna.

K32RF
Bezdrátová klávesnice

napájení - adaptér
zobrazí zóny 1 - 32.

Det
poh poh

třítří

/ REM15

SET SET

SET

SET

SET

SET

Váš dodavatel:

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Základem každého setu je vždy ústředna, která tvoří „mozek“ celého systému zabezpečení. 
Připojují se k ní všechny detektory v objektu. Ústředna pak hlídá a vyhodnocuje stav jednotlivých 
detektorů i celého systému. Zabezpečovací zařízení se ovládá pomocí tlačítek  umístěných 
přímo na ústředně nebo pomocí bezdrátové klíčenky. Pro lepší orientaci slouží dvouřádkový 
LCD displej. Ovládání je tak velmi jednoduché a zvládne ho každý člen rodiny.

Detekce
Každý set obsahuje detektory.  K hlídání prostoru slouží pohybové detektory, k hlídání oken 
a dveří se používají magnetické kontakty. Sety je možné doplnit o další detektory např. 
detektor tříštění skla, který slouží k hlídání rozbití skleněných oken nebo dveří. V kuchyni 
naleznou uplatnění detektory kouře a teplotní detektory, v kotelně pak detektor plynu CO. 
Možnosti rozšíření naleznete na další stránce.

Signalizace poplachu
Pro signalizaci poplachu lze použít sirénu vestavěnou v ústředně nebo některou z doplňkových 
sirén. Pokud je v objektu pevná telefonní linka lze nastavit, aby v případě poplachu ústředna 
volala na zadané telefonní číslo. Pokud je v ústředně instalován modul pro GSM komunikaci 
GPRS14 je možné nastavit volání s hlasovým upozorněním a zaslání zpráv SMS. 
Každý zabezpečovací set lze napojit na bezpečnostní agenturou již v základu, bez dalšího 
rozšiřování. Za paušální poplatek je Váš objekt nepřetržitě střežen a v případě vyhlášení 
poplachu provedou zásah profesionálové. 

Signalizace zapnutí 
a  jednotlačítkové 

ovládání

Klávesy pro zadávání 
dat

Tlačítka pro výběr 
z MENU

Dvouřádkový LCD s popisy 
a MENU Listování v MENUHlasový výstup

ZABEZPEČIT BYT

NABÍZENÉ BEZDRÁTOVÉ SESTAVY

ZABEZPEČIT BYT +

ZABEZPEČIT DŮM

ZABEZPEČIT DŮM S GARÁŽÍ

ZABEZPEČIT STAVBU

Sestava je vhodná svou velikostí pro zabezpečení  bytu. 
Základem je ústředna MG6250 s napájecím zdrojem. K hlídání vstupního 
prostoru slouží 1 pohybový detektor a 1 magnetický kontakt pro střežení 
vstupních dveří. Při poplachu se rozhouká siréna a zajistí lokální poplach. Dojde tak 
k vyplašení zloděje. Současně ústředna telefonuje na předem zadaná telefonní 
čísla. Pro volání je v této sestavě využita pevná telefonní linka.

Sestava Zabezpečit byt+ rozšiřuje předchozí sestavu o GSM modul.
Ten zajistí spolehlivý přenos poplachové zprávy prostřednictvím GSM sítě, 
v objektech kde není zavedena pevná telefonní linka. Při narušení objektu 
se spustí siréna a zároveň ústředna telefonuje (posílá sms). Sestava zahrnuje 
ústřednu, GSM modul, 1 pohybový detektor, 1 magnetický kontakt a zdroj.

Sestava je svou velikostí vhodná pro zabezpečení rodinných domů nebo 
rozlehlejších objektů.
Sestava umožňuje střežit více místností, jednoduše ovládat zabezpečení 
objektu a zajistit GSM přenos poplachové zprávy.
Pro zajištění tohoto požadavku střežení sestava zahrnuje 2 pohybové 
detektory  (např. vstupní prostor + obývací pokoj), 1 magnetický kontakt 
na vstupní dveře a pro volání GSM modul. Navíc oproti předchozím sestavám 
je v setu 1 bezdrátová klíčenka REM1 (přívěšek na klíče). Pouhým stiskem
tlačítka klíčenky dojde k  odkódování/zakódování objektu. 
Při používání klíčenek není nutné si pamatovat číselnou kombinaci vstupního 
kódu. Je možné využít až 16 ovládacích klíčenek

Sestava zahrnuje předchozí set doplněný o detektory, které slouží 
k zabezpečení garáže včetně GSM modulu pro volání. Jednou z funkcí ústředny 
je možnost rozdělit zabezpečení na dva samostatné podsystémy, které
fungují nezávisle na sobě. Umožňuje tedy zabezpečit např. garáž v době, kdy je v 
domě pohyb. Teprve při odchodu z domu dojde k zabezpečení obou částí najednou. 
Kódem, nebo pomocí přiložených 2 klíčenek pro snadné ovládání. 
Díky přidanému modulu výstupů je možné tuto klíčenku současně použít i pro 
bezdrátové otevření garážových vrat a signalizaci otevřených vrat. Součástí setu 
je i 1 požární detektor. Bezdrátový optický kouřový detektor slouží k detekci 
kouře v místnosti, umísťuje se v chodbě, garáži. Ústředna umí rozlišit, z kterého 
detektoru poplach pochází a uživatel na základě doručené sms  (volání) zjistí, zda 
se jedná o požární poplach nebo narušení objektu.

Sestava pro zajištění ostrahy objektu v době, kdy je ve výstavbě
Sestava je určena pro rozestavěné objekty, kde je třeba hlídat vybavení (instalovaný 
kotel, radiátory, spotřebiče...). K tomuto účelu spolehlivě slouží bezdrátové 
akcelerační detektory – 4 v setu, které se připevní k hlídanému zařízení a reagují ory
při změně polohy. Detektor zaznamená pohyb a při překonání určité vzdálenosti 
vyhlásí poplach. Základem setu je opět ústředna MG6250 doplněná klíčenkou 
pro snadné ovládání zabezpečení, í GSM modulem pro volání (sms)  majiteli, 
ostraze. Po dostavbě může být tato bezdrátová sestava rozšířena o další 
detektory a ory akcelerační detektory využity pro signalizaci otevřených dveří a 
oken. Nabízí  tak využití i v obydleném a zařízeném objektu. 
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ideální řešení pro zabezpečení již zařízených, obývaných domů, bytů…

cenově dostupné

bez nutnosti kabelových rozvodů

při instalaci detektorů není nutno sekat, bourat

rychlá a snadná montáž

zabezpečení je možné kdykoliv doplnit, rozšířit o další detektory -  stavebnicový 

systém

nabízíme spolehlivý bezdrátový systém od předního kanadského výrobce, 

s tradicí již 20 let na trhu v ČR

zabezpečovací systém certifikovaný dle ČSN/EN

po předložení certifikátu, mnohé pojišťovny nabízí zvýhodněné cenové 

podmínky u zabezpečených objektů

Kvalitní bezdrátové řešení z Kanady

Bezpečný domov
Bezdrátové řešení značky PARADOX

Pro koho je bezdrátové zabezpečení určeno?

BEZDRÁTOVÉ PRVKY PRO ROZŠÍŘENÍ 
magnetické kontakty

detektory pohybu

detektory speciální

bezdrátové sirényklíčenky

ostatní moduly bezdrátové klávesnice

akcelerační detektor

DCT2
Miniaturní 
magnetický 

kontakt.

PMD1P
Základní 
pohybový 
detektor.

G550
Detektor 

tříštění skla.

WB101
PANIK 

tlačítko.

DCTXP2
Magnetický 

kontakt

PMD75
Detektor pohybu 
s odolností proti 

domácím 
zvířatům.

WS588P
Požární opticko-

kouřový detektor.

REM1 / REM15
Jednosměrná 

klíčenka
jeden podsystém.

DCT10 
Magnetický kontakt 

s klasickým 
zátavem nebo 

externím vstupem  
pro drátový magnet

PMD85
Venkovní detektor 

pohybu s odolností proti 
domácím zvířatům.

WH588P
Požární 
teplotní 

detektor.

REM2
Obousměrná klíčenka 
se signalizací stavu
 Jeden podsystém.

REM3
Obousměrná klíčenka 
se signalizací stavu
 Dva podsystémy.

GS250
Detektor reagující 

na pohyb
detekce otevření 

(dveří, oken) 
„bez magnetu“

NVR780
Venkovní detektor 

pohybu s odolností proti 
domácím zvířatům na 

fasádu. Charakteristika 
oboustranná záclona.

WC588P
Detektor plynu 

CO.

SR 150
Venkovní 

bezdrátová 
siréna.

K37
Bezdrátová klávesnice

napájení - baterie
zobrazí zóny 1 - 32.

MGRPT1
Bezdrátový opakovač signálu pro 

prodloužení dosahu čidel i klíčenek.
Potřebuje své napájení a zálohování.

Nelze řadit za sebe.

2WPGM 
Bezdrátové PGM. 
Nutné napájení.

1x výstup PGM ve formě relé
1x univerzální NC vstup.

SR 120
Vnitřní 

bezdrátová 
siréna.

K32RF
Bezdrátová klávesnice

napájení - adaptér
zobrazí zóny 1 - 32.

Det
poh poh

třítří

/ REM15

SET SET

SET

SET

SET

SET

Váš dodavatel:

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Základem každého setu je vždy ústředna, která tvoří „mozek“ celého systému zabezpečení. 
Připojují se k ní všechny detektory v objektu. Ústředna pak hlídá a vyhodnocuje stav jednotlivých 
detektorů i celého systému. Zabezpečovací zařízení se ovládá pomocí tlačítek  umístěných 
přímo na ústředně nebo pomocí bezdrátové klíčenky. Pro lepší orientaci slouží dvouřádkový 
LCD displej. Ovládání je tak velmi jednoduché a zvládne ho každý člen rodiny.

Detekce
Každý set obsahuje detektory.  K hlídání prostoru slouží pohybové detektory, k hlídání oken 
a dveří se používají magnetické kontakty. Sety je možné doplnit o další detektory např. 
detektor tříštění skla, který slouží k hlídání rozbití skleněných oken nebo dveří. V kuchyni 
naleznou uplatnění detektory kouře a teplotní detektory, v kotelně pak detektor plynu CO. 
Možnosti rozšíření naleznete na další stránce.

Signalizace poplachu
Pro signalizaci poplachu lze použít sirénu vestavěnou v ústředně nebo některou z doplňkových 
sirén. Pokud je v objektu pevná telefonní linka lze nastavit, aby v případě poplachu ústředna 
volala na zadané telefonní číslo. Pokud je v ústředně instalován modul pro GSM komunikaci 
GPRS14 je možné nastavit volání s hlasovým upozorněním a zaslání zpráv SMS. 
Každý zabezpečovací set lze napojit na bezpečnostní agenturou již v základu, bez dalšího 
rozšiřování. Za paušální poplatek je Váš objekt nepřetržitě střežen a v případě vyhlášení 
poplachu provedou zásah profesionálové. 

Signalizace zapnutí 
a  jednotlačítkové 

ovládání

Klávesy pro zadávání 
dat

Tlačítka pro výběr 
z MENU

Dvouřádkový LCD s popisy 
a MENU Listování v MENUHlasový výstup

ZABEZPEČIT BYT

NABÍZENÉ BEZDRÁTOVÉ SESTAVY

ZABEZPEČIT BYT +

ZABEZPEČIT DŮM

ZABEZPEČIT DŮM S GARÁŽÍ

ZABEZPEČIT STAVBU

Sestava je vhodná svou velikostí pro zabezpečení  bytu. 
Základem je ústředna MG6250 s napájecím zdrojem. K hlídání vstupního 
prostoru slouží 1 pohybový detektor a 1 magnetický kontakt pro střežení 
vstupních dveří. Při poplachu se rozhouká siréna a zajistí lokální poplach. Dojde tak 
k vyplašení zloděje. Současně ústředna telefonuje na předem zadaná telefonní 
čísla. Pro volání je v této sestavě využita pevná telefonní linka.

Sestava Zabezpečit byt+ rozšiřuje předchozí sestavu o GSM modul.
Ten zajistí spolehlivý přenos poplachové zprávy prostřednictvím GSM sítě, 
v objektech kde není zavedena pevná telefonní linka. Při narušení objektu 
se spustí siréna a zároveň ústředna telefonuje (posílá sms). Sestava zahrnuje 
ústřednu, GSM modul, 1 pohybový detektor, 1 magnetický kontakt a zdroj.

Sestava je svou velikostí vhodná pro zabezpečení rodinných domů nebo 
rozlehlejších objektů.
Sestava umožňuje střežit více místností, jednoduše ovládat zabezpečení 
objektu a zajistit GSM přenos poplachové zprávy.
Pro zajištění tohoto požadavku střežení sestava zahrnuje 2 pohybové 
detektory  (např. vstupní prostor + obývací pokoj), 1 magnetický kontakt 
na vstupní dveře a pro volání GSM modul. Navíc oproti předchozím sestavám 
je v setu 1 bezdrátová klíčenka REM1 (přívěšek na klíče). Pouhým stiskem
tlačítka klíčenky dojde k  odkódování/zakódování objektu. 
Při používání klíčenek není nutné si pamatovat číselnou kombinaci vstupního 
kódu. Je možné využít až 16 ovládacích klíčenek

Sestava zahrnuje předchozí set doplněný o detektory, které slouží 
k zabezpečení garáže včetně GSM modulu pro volání. Jednou z funkcí ústředny 
je možnost rozdělit zabezpečení na dva samostatné podsystémy, které
fungují nezávisle na sobě. Umožňuje tedy zabezpečit např. garáž v době, kdy je v 
domě pohyb. Teprve při odchodu z domu dojde k zabezpečení obou částí najednou. 
Kódem, nebo pomocí přiložených 2 klíčenek pro snadné ovládání. 
Díky přidanému modulu výstupů je možné tuto klíčenku současně použít i pro 
bezdrátové otevření garážových vrat a signalizaci otevřených vrat. Součástí setu 
je i 1 požární detektor. Bezdrátový optický kouřový detektor slouží k detekci 
kouře v místnosti, umísťuje se v chodbě, garáži. Ústředna umí rozlišit, z kterého 
detektoru poplach pochází a uživatel na základě doručené sms  (volání) zjistí, zda 
se jedná o požární poplach nebo narušení objektu.

Sestava pro zajištění ostrahy objektu v době, kdy je ve výstavbě
Sestava je určena pro rozestavěné objekty, kde je třeba hlídat vybavení (instalovaný 
kotel, radiátory, spotřebiče...). K tomuto účelu spolehlivě slouží bezdrátové 
akcelerační detektory – 4 v setu, které se připevní k hlídanému zařízení a reagují ory
při změně polohy. Detektor zaznamená pohyb a při překonání určité vzdálenosti 
vyhlásí poplach. Základem setu je opět ústředna MG6250 doplněná klíčenkou 
pro snadné ovládání zabezpečení, í GSM modulem pro volání (sms)  majiteli, 
ostraze. Po dostavbě může být tato bezdrátová sestava rozšířena o další 
detektory a ory akcelerační detektory využity pro signalizaci otevřených dveří a 
oken. Nabízí  tak využití i v obydleném a zařízeném objektu. 
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mikulášské setkání kbelských seniorů a svazu 
tělesně postižených ve kbelích s »evou a 
vaškem« uspořádala ve středu 4. prosince 
mČ praha 19. spolu se sponzorem kolektory a.s.
Velmi příjemné adventní setkání členů Svazu tělesně 
postižených ve Kbelích, ale i ostatních kbelských seniorů si 
pochavlovali všichni jeho účastníci. Známé hvězdné pěvecké 
duo »Eva a Vašek« se spolehlivě postaralo o zábavu i zážitky. 
Jeho produkce po tři hodiny sváděla všechny přítomné k tanci, 
zpěvu a navodila dobrou náladu. Krásně vánočně vyzdobený 
sál Lidového domu, vůně skořice a vynikající občerstvení spolu 
s mikulášskou nadílkou zajištěnou radnicí důstojně přivítaly 
přicházející vánoční svátky. Sponzorem akce byla akciová 
společnost Kolektory.

ŠE

Překrásnou předvánoční atmosféru v hezky vyzdobeném 
sále Lidového domu ve Kbelích jsme prožívali  ve středu 
odpoledne před Mikulášem. Připravili nám ji Klub STP Kbely 
spolu s radnicí Městské části Praha 19 Kbely a sponzorem 
Kolektory Praha. Eva a Vašek nám »přinesli« písničky 
našeho mládí, které jsme si mohli s nimi zazpívat a mnozí si 
též zatančili. Potěšilo nás též přání zástupců radnice k prožití 
bezstarostných vánočních svátků a drobných dárečků, které 
nám roznášel Mikuláš s anděly a čertem.  
  Z. Ježková

»eva a vašek« - mikulÁšský dÁrek seniorům     

     dozvědět se něco nového, zopakovat si to, co se 
vytrácí z paměti, pobavit se, oslavit jubilanty a podnikat 
společné výlety – to bylo hlavní náplní činnosti klubu 
důchodců ve kbelích v roce 2013. ke konci tohoto roku 
je v klubu zapsáno 93 členů a v jeho průběhu se jich 
scházelo průměrně padesát až šedesát.

     Program setkávání se Klub důchodců snažil připravovat 
tak, aby přítomní měli možnost získat nové informace 
nebo si osvěžit již známé věci. Při jednotlivých setkáních se 
důchodci dověděli například některé zajímavosti o lidském 
těle, jak prospívá zdraví ovoce a zelenina, kde je pro Kbely 
zajišťována pohotovost, nebo na jaké zdravotní prohlídky 
je třeba pravidelně docházet k lékaři.

     Nezapomínalo se ani na zábavu – pranostiky, veselé 
historky nebo vtipy. V zimním období se členové klubu 
podívali na zasněženou Prahu alespoň prostřednictvím 
promítání snímků. Věnovali pochopitelně pozornost              
i oslavencům. Na prvních schůzkách v měsíci vždy paní 
předsedkyně popřála těm, kteří se v tomto měsíci narodili 
a »osmdesátníci«, »pětaosmdesátníci« a »devadesátníci« 
dostali malé dárečky.

     Velice úzce spolupracoval Klub důchodců opět s Úřadem 
Městské části Praha 19. Nejen starosta Pavel Žďárský a 
tajemník JUDr. Josef Nykles, ale i další z vedení radnice 

poskytovali klubu maximální peněžní i morální podporu 
pro práci a informovali se o problémech seniorů. Klub 
důchodců navštívili také zástupci Policie ČR, kteří varovali 
před novými praktikami zlodějů, jichž se dopouštějí na 
seniorech.  Pan starosta mezi přivedl na setkání též nového 
ředitele ZŠ Albrechtická Mgr. Tomáše Huška, který nabídl 
spolupráci v rámci koncepce komunitní školy. 

     Nejdůležitější akcí Klubu důchodců letos byl rehabilitační 
pobyt v  září v Pensionu Metuje v Teplicích nad Metují. 
Velmi pěkné byly rovněž výlety do Roudnice nad Labem 
v prvním pololetí a do Poděbrad ve druhém pololetí roku. 

     Vzhledem k tomu, že se tři členky v průběhu roku vzdaly 
funkcí ve výboru jednak z rodinných, jednak ze zdravotních 
důvodů, byly uspořádány koncem listopadu nové volby, 
při kterých byl zvolen nový pětičlenný výbor, jenž se ujme 
řízení KD od 1. ledna 2014. Členové Klubu důchodců 
poděkovali odstupujícím členkám výboru za dlouholetou 
práci pro kbelské seniory.

     S rokem 2013 se členové Klubu důchodců rozloučili        
11. prosince spolu se svým hudebníkem, s nímž si s chutí a 
rádi zazpívali i zatančili.

       
Z. Ježková, za výbor Klubu důchodců Kbely

bilance konČícího roku v klubu důchodců    
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mš albrechtickÁ

na vlastní kůži: se školkou na výletě v zoo
 
     „Pane, ty jsi kdo?“ zeptala se mne čtyřletá holčička 
ihned po příchodu do mateřské školky ve Kbelích na Praze 
9. „To je strejda Míša, který s námi pojede do zoo a bude 
nás tam fotit,“ vysvětlovala učitelka Dana, moje budoucí 
tchýně, které se tímto omlouvám za všechny trapné 
vtipy o tchýních, které jsem kdy kamarádům vyprávěl. 
     Cesta autobusem ze Kbel do Troje netrvala dlouho a 
za veliký úspěch jsem považoval to, že se nám poblinkalo 
jen jedno dítě z asi čtyřiceti přítomných. Naštěstí, pro 
nás, to byl člen druhé třídy, jejíž děti si říkají Lvíčata. To 
my jsme byli Včelky a ty něco vydrží! Zhruba kolem deváté 
jsme dorazili na místo a po nezbytné a vydatné svačince, 
během které se děti chlubily, co jim maminky připravily 
dobrého na zoubek, jsme vyrazili vstříc zvířátkům. 
     Hned na začátku se děti rozdělily na dvě poloviny. 
Ta první se kochala u nejrůznějších pavilonů a říkala 
„jůůů“ a ta druhá se ptala „kdy už konečně budou 
ty gorily?“. Jak jsem zjistil, tak právě gorily patří k 
tomu nejzajímavějšímu, co si asi malí návštěvníci zoo 
mohou užít. Zvlášť teď, když si ve výběhu hrají i malé 
roztomilé gorilky, které vzbuzovaly největší zájem. 

     Hodiny ubíhaly, malá Sárinka střídala smích s bulením, 
Elizabetka se pořád chtěla vést za ruku, Terezka se stále hezky 
culila, Honzík zlobil ostatní a den tak nějak hezky ubíhal. 
     Druhým zlatým hřebem pro nás, pro Včeličky, byli lední 
medvědi. Ti jakoby věděli, že se musí předvést, a tak u 
skleněných stěn předváděli ve vodě nejrůznější otočky, 
skoky a před dětmi pod vodou vypouštěli bublinky. 
     Ani bych nevěřil, jak pětihodinová procházka po zoo s 
partou dvaceti dětí může příjemně unavit. Když už jsem u 
toho počtu, nikdy v životě jsem nepočítal častěji do dvaceti 
jako ten den... Zvládli jsme obejít téměř celou zoo, udělali 
několik nezbytných koleček - najíst napít vyčůrat a když už 
si na bolavé nožičky začaly stěžovat také paní učitelky Dana 
s Vlaďkou (já dělal, jako že mne nohy nebolí, ale opak byl 
tedy pravdou), tak to bylo znamením, že už je čas k odchodu. 
     Misi pomocníka na výletě mateřské školky jsem zvládl. 
Vrátili jsme se s plným počtem dětí, žádné zvíře nikoho 
nekouslo ani netrklo a hlavně jsem si našel dvacet nových 
kámošů a kámošek. Včeličky, bylo mi s vámi moc fajn!

Michal „Včelka“ Káva, 
redaktor Pražského deníku

michaelská slavnost je prvním svátkem 
školního roku
pohÁdkovÉ dobrodruŽství s drakem

     ve třídě včeliček v mš albrechtická věnují pozornost 
koloběhu roku a ročním svátkům. Jaro děti vítá novým 
rašením, léto je naplní květem, podzim plodem a zima 
odpočinkem, ve kterém v sobě hledají vlastní »světlo« 
(dobro).
     Prožívání svátků je spojeno s výzdobou třídy, společným 
zpíváním, rukodělnými aktivitami a třídní slavností, k níž 
se mohou přidat i rodiče. Slavnost obsahuje kromě říkadel 
a písní malé divadelní představení, výrobu krásných 
předmětů a tradiční pokrmy.
     Prvním svátkem školního roku je Michaelská slavnost = 
Pohádky o dracích, která je spojena s podzimem a posiluje 
odvahu v překonávání překážek.  Předtím je podzimní 
období spojeno se svátkem sv. Václava a děkováním za 
úrodu. 

     V michaelském období pěstují učitelky v dětech odvahu, 
sílu a vůli a odhodlání, aby mohly s novou odvahou vkročit 
do listopadového šera a z něho pak do světla adventního a 
vánočního času. V těchto dnech vyprávějí dětem pohádky 
o odvážných rytířích bojujících s draky, posilující v dětech 
odvahu a rozhodnost ke správnému konání. Například 
pohádky „O třech prasátkách“, „O Červené Karkulce“, „ O 
kůzlátkách“ (vlk – podobná symbolika jako drak).
     Děti si mohou vyzkoušet svou obratnost, odvahu a sílu 
v michaelských disciplínách – házení na cíl, přetahování, 
apod. Ve větrných dnech mohou poměřovat síly 
s papírovým drakem. Učitelky si povídají s dětmi o tom, 
že draci nám pomáhají rozlišovat dobro a zlo: odvaha 
vyjádřená dodržováním pravidel ve třídě; obraz rytíře – 
rytířské chování, odvaha spojená s čestností, dobrotou; 
odvaha k zařazení aktivit spojených s tichem ve třídě.

Vladimíra Menšíková

včeličky a svatý martin

     svátek sv. martina je ve třídě včeliček mš 
albrechtická dalším posilujícím momentem podzimu.

     V přírodě ubývá světla a současně i vnějšího tepla. 
Lidé hledají k sobě cestu, neboť v dohledné době jsou 
Vánoce – doba, kdy se v lidských srdcích hromadí láska 
a štědrost – vnitřní světlo a teplo. Toto je symbolizováno 
v Martinově dobrém skutku – bratrském rozdělení se 
s trpícími. Krásné vyjádření tohoto svátku je chůze 
s lucernou, nesení světla temnotou. Lucerny připomínají 
hvězdy na nebi a nabízí teplo a pomoc lidem. Včeličky 
proto v tento čas vyrábějí lucerničky, hrají si pohádky o 
obdarování, soucitu a pomoci druhým. 

     Za milou spolupráci děkujeme rodičům. Děti si přinesly 
vlastní loutky a převleky a maminky nám napekly 
martinské rohlíčky, aby děti mohly zažít pocit rozdělit se a 
obdarovat druhé. Chtěli bychom potěšit také naše 

babičky a dědečky v domě pro seniory a přinést jim také 
trochu světla a tepla z naší martinské slavnosti.

Vladimíra Menšíková

lvíčata prožila noční dobrodružství ve školce

     Na noční dobrodružství v MŠ Albrechtická se přihlásilo 
23 dětí, které se ve středu 13. listopadu ráno začaly sice 
scházet jako jiné dny, kdy chodí do školky, ale toho dne s 
nadšením, úsměvem na tváři a plny očekávání.
     Celé dopoledne i odpoledne, zhruba do 17 hodin, 
probíhalo tradičně podle výukového plánu. Ale potom, 
kdy už ostatní děti své třídy opustily, začalo to správné 
dobrodružství. Třída se proměnila v jedno velké hřiště plné 
různých her a zábavy. K dispozici byly stavebnice, puzzle 
či různé skládačky ze školkového vybavení, anebo si děti 
vytáhly hry, které si přinesly ve svých batůžcích z domova. 
Pak už záleželo na každém, co si zvolil. V průběhu hraní 
a zábav jsme s některými z nich pekly buchty a moravské 

koláče, které pak všechny děti ochutnaly při společné 
snídani následující den ráno. Ani na odpolední svačinku 
jsme nazapomněly a byla velmi pestrá. Překvapením 
v podvečer byla pizza, „šunková“ a „Margherita“, od 
kbelské pizzerie Kbelíno, které tímto děkujeme za tento 
sponzorský dar. Na závěr naší společné večeře byla 
palačinka pro každého, při jejíž přípravě jsme měly hned 
několik pomocníků.
     Největším dobrodružstvím byla jistě procházka noční 
školkou a poté usínání za svitu (elektrických) svíček a 
vyprávění klasické pohádky pro sladké sny. Věříme, že si 
každé dítě prožilo nezapomenutelné chvíle, které strávilo 
společně s ostatními, a těšíme se na další noc ve školce! 

Bára a Dominika, paní učitelky

drakiáda u lvíčat se na druhý pokus vydařila

     Drakiádu s paní učitelkou Dominikou, dětmi z Lvíčat a 
jejich rodiči jsme naplánovaly na 17. října. Napřed jsme se 
řádně připravily, což znamenalo sestavit draky a vyzkoušet, 
zda vše funguje tak, jak má. Nechyběla pořádná 
rozcvička a děti se naučily básničku k pouštění 
draků. Bohužel počasí nám nepřálo, takže jsme 
musely drakiádu zrušit. Náhradní termín jsme 
stanovily na středu 23. října a tentokrát se nám 
počasí vydařilo a mohly jsme s dětmi vyrazit do 
letňansko-kbelského parku. 
     Účast byla velká, patnáct dětí, dvě paní učitelky, 
čtyři maminky, jedna babička, jeden tatínek a 
také jeden velký hodný pes. Na místě samém 
jsme ale zjistili, že povětrnostní podmínky nejsou 
úplně příznivé, ale to nás nemohlo zastavit. 
Rozbalili jsme draky a šlo se na věc. Někomu se 
dařilo více, jinému méně. Všichni draci se však 
dostali do vzduchu, a to bylo to nejdůležitější. 
Komu drak ovšem létal nejméně, byla paní 
učitelka Bára, i když se velmi snažila, do vzduchu 
se té její dračí „potvoře“ prostě nechtělo. Naopak absolutní 
vítězkou v pouštění draků se stala Lilla, jejíž drak létal 
nejlépe a troufnu si tvrdit, že strávil v povětří a občas i na 
stromě nejvíce času. Pomalu se nachýlil čas k návratu do 
školky. Sbalili jsme draky, tedy alespoň to, co z nich zbylo, 
protože ani naše drakiáda se jako každá jiná neobešla bez 

zraněných draků. Na druhý pokus nám ale drakiáda vyšla 
a přálo nám i počasí, a tak jsme si drakiádní dopoledne v 
parku opravdu všichni moc užili.
     Za třídu Lvíčat děkujeme všem zúčastněným, především 
maminkám, paní Moutelíkové a paní Nýdrlové, za pořízení 

krásných fotek. A drakiádu zakončíme i ve Kbeláku 
symbolickým pokřikem, kterým se paní učitelka Dominika 
rozloučila s dětmi: „Drakiádě Zdar – Nazdar!“

Bc. Barbora Nová
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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.

Klidné a pohodové prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví a mnoho úspěchů 
v novém roce 2014 přeje paní ředitelce, 

paním učitelkám, rodičům, sourozencům, 
babičkám a dědečkům 

třída Lvíčat

halloween nebo strašidýlkový den?

     Při slově Halloween si snad každý vybaví hlavně oranžové 
vyřezané dýně, strašidla, netopýry a vůbec všechna děsivá 
stvoření. Je to svátek strašidel a tak trochu obdoba našich 
českých Dušiček. Na Halloween chodí děti podle tradice 
v převlecích koledovat o cukroví. Ale ne jako třeba o 
Velikonocích, jsou to spíš dětské výhružné říkanky: „ 
Dejte nám cukroví nebo budeme dělat lumpárny “ atd.  

     Je již pozdě tento americký svátek vyřadit z našich 
životů a nedovolit našim dětem stát se na jediný den 
v roce strašidýlkem, odepřít jim tak oblíbené dlabání dýní, 
co osvítí v tento den okna jejich pokojíčků a nedopřát jim 
zážitky, na které se tak moc těší. Proč ho ale nepojmout tak 
nějak bohémsky a neudělat si vlastní tradici?  Náš vlastní 
český Strašidýlkový den?

a tak jsme to v mš albrechtická zkusili

     Byl pátek 1. 11.2013 a ranní cestu do školky provázelo 
pochmurné počasí, sluníčku se ven moc nechtělo, všude 
kolem mlha. Už u samotné školky bylo příchozím cosi 
divné. Odevšad se ozývaly samé skřeky, houkání, chřestění, 
syčení atd….. Ano, naše školka byla v ten den strašidelný 
hrad plný strašidel v podobě duchů, smrtek, kostlivců a 
čarodějů, kteří měli s sebou i své mazlíčky v podobě různé 
havěti od pavouků až po myši. A kdo neměl, mohl si svého 
mazlíčka vyrobit, proto během chvilky se našim hradem 
prohánělo také hejno netopýrů. Všechna strašidýlka 
rozdělena dle řádů, oborů svých kouzel a umění, se svým 

vrchním nadřízeným strašidlem plnila různé připravené 
úkoly a zdokonalovala se tak pro svá další poslání. 
Každému strašidýlku ale také občas zakručí v bříšku, byl 
tedy čas pochutnat si na malé svačince, kterou přichystala 
vrchní kouzelnice se svými skřítky pomocníky a načerpat 
tak potřebnou sílu ke společnému a nejtěžšímu úkolu pro 
všechna strašidla, a to ukázat se venku za denního světla. 
Ten den byl pobyt venku opravdu jen pro odvážné. Na 
zahradě našeho hradu začal teprve ten správný rej strašidel, 
ale i zkouška jejich odvaze. Tato zkouška obsahovala několik 
disciplín. Např. prolézt tunelem tmy, proměnit se v zajíce a 
doskákat v pytli na určené místo, ohnivou koulí porazit co 
nejvíce strašidel z jiného hradu, projít temnou komnatou 
a nahlásit všechna ukrytá strašidla, naházet co nejvíce 
kozích bobků do veliké dýně a strčit ruku do černé díry. 
Tak to chtělo opravdu odvahu, nemyslíte?  Na konci této 
zkoušky velká porota starších strašidel všechna strašidýlka 
pochválila, za jejich odvahu a odměnila je překvapením 
v podobě malé kouzelné dýně, která ukrývala sladkou 
odměnu pro každé strašidýlko.

Pro nás ostatní bylo odměnou vidět naše děti 
s rozradostněnou tváří v maskách, jak s nadšením a velkým 
úsměvem ve tváři dovádí a užívají si tento den, který se 
nám opravdu vydařil. Snad právě proto, že to byl náš den - 
náš ČESKÝ STRAŠIDÝLKOVÝ DEN.

Vykouzlila: Kateřina Strnadová

skauti s. s. v. uctili den veterÁnů

Významný svátek Den veteránů 
si na Kbelském hřbitově u 
pamatníku padlých z I. světové 
války připoměl Skaut – Skauti a 
Skautky Vpřed. Tradičně se zde 
sešli k uctění památky padlých 
a vzpomínkový akt zakončili 

zpěvem státní hymny. Den veteránů, neboli den 
padlých se slaví po celém světě 11. listopadu, 
kdy v roce 1918 byla v severofrancouzském 
městečku Compagnie podepsána mírová 
smlouva a tím byla ukončena I. Světová válka.

Kamil Podlaha

 Usměvavá Karolinka se nevzdává, cvičí a bojuje    
  Na rehabilitační stroj ke cvičení pro posilování nožiček a ručiček, jež má pomoci šestileté Karolince Dejové, 
trpící svalovou hypotonií a dystrofií, sbírají od října spolky a organizace víčka z klasických PET lahví, mléka, 
džusů - z jednoho druhu materiálu, označení 
plastu HDPE nebo číslice 2, oboje může být i 
v trojúhelníčku. V Praze v té době zajišťovala 
sběr víček pouze MČ Praha 19 – Kbely a 
do současnosti se v Kbelích touto cestou 
shromáždilo 170 kg víček. Karolinka a její 
prarodiče Daniela a Dalibor Seidlovi za pomoc 
děkují. Více o Karolinčině příběhu na 
»www.facebook.com/karolinka.bude.chodit«.
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Zš albrechtickÁ
Ze života Základní školy albrechtická

dvanáct tun papíru za tři dny
     Více než dvanáct tun starého papíru nasbírali žáci, 
jejich rodiče a další občané Kbel včetně důchodců ve 
dnech 22. až 24. října, kdy organizovala tento sběr papíru  
ZŠ Albrechtická. Přistavené kontejnery se plnily téměř 
bleskovou rychlostí a výsledkem bylo přesně 12 440 kg 
starého papíru.
      Poděkování patří všem zúčastněným, zřizovateli pak za 
aktivní účast a také za podporu a propagaci akce. Získané 
finanční prostředky budou sloužit ke zvyšování kvality 
výuky ve škole a na pořádání školních akcí.

prvňáčci v pražské zoo
     Výlet do pražské zoo absolvovaly všechny děti z prvních 
tříd ve středu 16. října. Termín nebyl zvolen náhodně. 
Družina základní školy totiž sponzoruje tři zvířata - čukvalu 
zavalitou (malý ještěr), želvu skalní a kachnici bělohlavou, 
a tak děti s vychovatelkami využily Dne sponzorů a s ním 
spojené symbolické vstupné a prožily poučné i zábavné 
dopoledne. Viděly zebry, slony, žirafy, vlky a spoustu 
dalších zajímavých zvířat. Favoritem prohlídky byl však 
předvádějící se lední medvěd, na jehož styl koupání jen tak 
nikdo nezapomene.

Mgr. Gabriela Miltáková, třídní učitelka I. B 

Čarováním a dováděním k optimismu
     Divadelní představení nazvané »Zpívej, čaruj, dováděj« 
navštívily začátkem listopadu některé třídy I. Stupně.  
Hudebně zábavný pořad se konal v pěkném divadle v 
Horních Počernicích. Děti se velmi bavily a čarovaly, aby 
celý svět byl veselejší, společně zpívaly a učily se pozitivně 
a optimisticky dívat na svět.
     Co napsaly děti z 3. A po představení: „Moc se mi líbilo, 
že to nebylo klasické divadlo.“ „V divadle jsme si měli 
vykouzlit dobrou náladu.“ „Zpívali jsme spousty písniček.“ 
„Čarovali jsme dobrou náladu.“
Mgr. Soňa Steklá, vedoucí akce 

Český lev se probouzí
     Jak vznikl československý stát? Proč slavíme 28. října státní 
svátek? Kdo to byli legionáři? Proč byl postaven Národní 
památník právě na Vítkově? To se dověděli žáci pátých tříd 
ve čtvrtek 21. listopadu, kdy netrávili vyučování ve školní 
budově, ale v Národním památníku na Vítkově, kde v rámci 
programu »Český lev se probouzí« získali odpovědi na 
uvedené i jiné otázky. Každý žák obdržel pracovní list, který 
pod vedením lektorky a vlastním aktivním vyhledáváním 
informací v expozici památníku vyplnil. 
Mgr. Marie Blažková, vedoucí akce

do starých hradů za čarodějnými bytostmi
     Do Starých Hradů podnikly výlet děti 2. tříd s družinou 
15. října a na to úterní odpoledne se velmi těšily. Po 
příjezdu už na ně čekala čarodějnice Nervína a hned jes 
vedla do zámeckého sklepení. Tam bydlí vodníci, skřítkové, 
čertíci a draci. O všech těchto bytostech vyprávěla veselé 
i smutné příhody. V čertovské domácnosti se dětští 
návštěvníci i trošku báli, ale dopadlo to dobře. Návštěva 
hradní půdy následovala po sklepení. Nejdříve ale děti 
musely absolvovat letecký výcvik na koštěti a některé z 
nich byly opravdu talentované. Na prostorné půdě plné 
krásných věcí byla k vidění čarodějná prádelna a mydlírna 
a děti poznaly spoustu strašidel a vykutálených skřítků. 
Domů k rodičům se vrátily s bohatými zážitky až za tmy. Už 
se moc všichni těší na další vydařený společný výlet.
Věra Pekárková, vedoucí vychovatelka ŠD

beseda o prevenci rizikového chování zaujala
     Nebezpečí plynoucí z rizikového chování a jeho možné 
důsledky přiblížily žákům 7. a 9. třídy odborné přednášky 
sexuologa MUDr. Radima Uzla a novináře Josefa Klímy, 
kterých se žáci zúčastnili v rámci Programu prevence 
rizikového chování.  Žáci besedy se zájmem sledovali a v 
ávěru se aktivně účastnili diskuze. Některé program natolik 
zaujal, že si zakoupili i knihy o přednášených programech.
Mgr. Radoslava Foitová, školní metodička prevence  

kouzelník ve školní družině
     Kouzelník navštívil školní družinu v úterý 19. listopadu. 
V tělocvičně základní školy ukázal několik eskamotérských 
triků a do kouzlení zapojil i dětské diváky. Dámská polovina 
»Duo Navaro« zase předvedla krásné cvičení s obručemi. 
Děvčata hned začala plánovat, že na jaře budou na zahradě 
trénovat. Následovalo žonglérské číslo - to byla nádhera! Za 
celé představení sklidilo »Duo Navaro« zasloužený potlesk. 
Určitě je rádi pozveme zase někdy k námna návštěvu. 
Věra Pekárková, za školní družinu

noc v družině a výlet do mníšku pod brdy
     Opravdové dobrodružství v podobě spaní ve školní 
družině čekalo na děti 3. a 4. tříd v pátek 22. listopadu 
a v sobotu 23. listopadu. Celou akci zahájily zajímavé 
hry a aktivity -  při společném vaření  hledaly děti nejen 
ingredience do guláše, ale také ve tmě s baterkami v ruce 

čísla, zahrály si i golf a pak všichni společně opékali buřty 
nebo chléb a jablka.
     Ale to už děti tušily, že je čeká noční bojová hra. 
Noční stezku osvětlovaly svíčky a na kmenech stromů se 
pohupovala papírová strašidla. Důvěrně známá zahrada 
školní družiny se rázem stala velmi dobrodružným místem. 
Děti musely sebrat odvahu, jelikož noční zahrada byla plná 
úkolů. Ale to zdaleka nebylo vše. Po návratu z bojovky, 
se hrálo ve skupinách divadlo, k němuž si děti vytvořily 
rekvizity i kostýmy. A aby byla legrace, hrála se představení 
i od konce.
     Ráno čekaly bohaté švédské stoly (rodiče napekli takových 
dobrot). Pár dětí si přichystalo bublinkovou show, bylo to 
tak krásné představení, že by se za něj nemuselo stydět 
ani »Duo Navaro«. Ale to už byl čas vyrazit na vlakové 
nádraží, odkud vlak zavezl účastníky do Mníšku pod Brdy. 
Na nádvoří zámku čekala vodnice, která návštěvu provedla 
pohádkovými sklepeními a zámeckým okruhem. Při 
prohlídce interiéru kladla záludné otázky a vždy bylo třeba 
uhádnout pohádku, která se skrývá v komnatě. Ovšem 
děti, jako praví detektivové, všechny pohádky rozluštily. 
Krásný výlet si všichni opravdu užili. Děti byly sice příjemně 
unavené, ale spokojené. Pátek a sobotu strávenou se 
školní dužinou děti ohodnotily básničkou, kterou napsaly 
na jeden z dortů: „Díky drůžo, je to žůžo.“
Eva Jiskrová a Lenka Macáková, vychovatelky ŠD 

plÁnovanÉ akce
Vánoční jarmark
     Žáci a učitelé ZŠ srdečně zvou nejen rodiče, ale i širokou 
veřejnost na Vánoční jarmark, který proběhne ve středu 
11. prosince od 16 do 18 hodin ve školní jídelně.

Den otevřených dveří
     Den otevřených dveří se bude konat v pondělí 13. ledna 
2014 od 16 do 18 hodin.

Zápis do 1. třídy 
     Slavnostní zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 23. 
ledna od 14 do 18 hodin a v pátek 24. ledna od 14 do 17 
hodin.
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     kbelský masopust 2014 připravuje kulturní a rodinné 
centrum cobydup ve spolupráci s mČ praha 19 a za 
podpory hl. m. praha na sobotu 15. února do Centrálního 
parku ve kbelích. bude to již čtvrtý ročník a všichni se 
mají zase na co těšit! loni byl kbelský masopust oženěn, 
a tak se nelze divit, že letošním hlavním tématem budou 
křtiny. 

     Začátek je ve 13 hodin v Centrálním parku ve Kbelích a 
bohatý program je připraven až do 17. hodiny, stejně jako 
doprovodný staročeský jarmark s vynikající zabijačkou 
pana Černého. Každou celou hodinu se mohou návštěvníci 
těšit na povídání o masopustu se spoustou písniček, her 
pro děti i dospělé, s divadelním vystoupením a dalším 
překvapením. Celým odpolednem budou provádět opět 
Alena Hradilová jako kbelský Honza Masopust a Lenka 
Šejbová jako jeho máma, za notné podpory dalších 
ochotníků a hudebního doprovodu Jazz Bandu Motovidlo.

     Vyprosit si »klíče« od městské části od pana starosty 
bude čas v 16 hodin a hned na to vyjde z Centrálního parku 
masopustní průvod masek a muzikantů. Ten krátce obejde 
Kbely, zastaví se v KRC CoByDup na »Vítání občánků« a 
okolo páté hodiny se vrátí do Centrálního parku, kde bude 
podťata kobyla jako symbolické ukončení masopustu. 
Muzikanti, kteří by se chtěli zúčastnit masopustního 

průvodu, jsou vítáni, více informací lze získat na e-mailové 
adrese: alena.hradilova@krc-cobydup.cz. 

     Tak jako loni se bude i letos soutěžit. První soutěž je 
šancí pro kbelské hospodyňky. Každá, která bude mít chuť 
napéci asi dvacet kousků nějaké své lahůdky, například 
koblížků, preclíků, vdolků, kynutých buchet, a přinese 
je mezi jednou a půldruhou hodinou odpolední do 
amfiteátru v Centrálním parku, může se zúčastnit klání 
»O nejlepší buchtu«. Pochutiny posoudí porota náhodně 
složená z diváků a tři nejlepší soutěžící budou bohatě 
odměněni! Druhá soutěž směřuje k těm, kteří se rádi 
maškaří. Krátce před zahájením průvodu asi v půl čtvrté se 
budou volit nejlepší masky – »král a královna masopustu« 
v dětské a dospělé kategorii, »nejlepší skupinová maska« 
a »nejoriginálnější masopustní povoz«. Také tito výherci 
budou nápaditě odměněni.

     Masopustu v minulosti předcházela poměrně dlouhá 
příprava. A jak se do toho předmasopustního kolotoče 
přitočit letos? KRC CoByDup nabízí výtvarné a muzikantské 
dílny! Budou probíhat od 25. ledna do 14. února v KRC 
CoByDup, více informací na www.krc-cobydup.cz. 

Alena Hradilová, Lenka Šejbová a Renáta Pěkná, 
za všechny, kteří s přípravou Masopustu pomáhají 

krc cobydup kbelský masopust - 15. února v centrálním parku

strašidelné obličeje dýní 

bylo jich na sto šedesát

     vyřezávání dýní s lampionovým průvodem zorganizovalo 
již po páté kulturní a rodinné centrum cobydup ve 
spolupráci s mČ praha 19 a za finanční podpory hl. m. 
prahy v sobotu 26. října v kbelském centrálním parku. 
akce proběhla téměř za letního počasí a dala by se 
charakterizovat slovy - přes den sluníčko, večer světýlka.

     

Kromě technického zázemí poskytla městská část 
k vyřezávání zdarma více než sto šedesát dýní. Vyřezávaly 

hlavně děti, ale ani dospělí se nenechali 
zahanbit a technice ani vzorům se meze 
nekladly. Každý si mohl do dýně vyřezat 
jakýkoliv motiv. Převažovaly sice strašidelné 
obličeje, ale každá dýně byla originální. Na závěr porota 
KRC CoByDup vybrala nejen nejhezčí, nejzdařilejší a 
nejstrašnější vyřezanou dýni a odměnila jejího autora, ale 
ocenila také děti, které přišly ve strašidelných a originálních 
kostýmech.  Během celého odpoledne mohly děti plnit 
pohádkové úkoly na různých stanovištích v parku a za jejich 
splnění dostaly drobné dárky. Po setmění děti rozsvítily své 
lampionky a vydaly se na pohádkový lampionový průvod. 
Akci navštívilo přibližně tisíc návštěvníků a ke spokojenosti 
všech se velice vydařila. 

     Poděkování patří nejen organizátorům z Kulturního a 
rodinného centra CoByDup, ale i dobrovolníkům, kteří se 
na akci podíleli: Heleně Kratochvílové, Jitce Šlosárkové, 
Václavu Nyklesovi, Danielu Koklesovi z MČ Praha 19, 
Janu Benešovi z junáckého oddílu Poljana, Barboře 
Nové, Dominice Linke, učitelkám z Mateřské školky Kbely 
Albrechtická a Michalu Prajerovi ze Sboru dobrovolných 
hasičů.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

projekt »co dělat, když…?« 

pokračuje - to nejlepší připravujeme!

     akce neziskového projektu »co dělat, když…?« jsme 
s vámi a pro vás organizovali po celý rok 2013. nyní, 
na jeho konci, chceme přiblížit výsledky projektu a vizi 
jeho pokračování.

     Projekt letos navázal na aktivity v předešlém roce 
s rozšířením na rodiny s dětmi v předškolním a 
také mladším školním věku. Narostl počet hodin 
individuálních anonymních poradenských služeb 
»Rodinné poradny« vedené Mgr. Lucií Levitovou. 
Nabídli jsme rovněž novou »Finanční poradnu«, 
kterou zajišťovala Ing. Irena Šlajerová, Ph.D.  Do konce 
listopadu se zúčastnilo 54 akcí v rámci projektu na 230 
zájemců, což nás těší. 

     V průběhu roku jsme uspořádali  13 seminářů rodinné 
poradny na témata výchovy dětí, partnerských vztahů a 
zvládnutí období rodičovské dovolené; 17 individuálních 
anonymních rodinných poraden, při kterých rodiče řešili 
hlavně svou (ne)jistotu v rodičovské roli a rozvodové 
problémy;  osm workshopů finanční poradny s tématy 
podnikání, investování a rodinných úspor a devět 
tréninků finanční inteligence metodou hry Cashflow, 

kde jsme hraním objevovali jednoduchá pravidla řízení 
rodinných financí. Bonusem projektu bylo dalších šest 
setkání s externí mi lektory - na podnikání a účetnictví 
se zaměstnanci KPMG, na manažerské dovednosti a 
návrat na trh práce s profesionálkami na komunikaci 
a uplatnění se v zaměstnání  Jitkou Rozhonovou a Bc. 
Evou Růtovou. 

Finanční podporu nám poskytla MČ Praha 19 a 
Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19 zapůjčilo 
zase prostory pro pořádání akcí, za což jim patří náš 
velký dík. 

     to nejlepší, co budeme moci nabídnout, však 
teprve připravujeme, takže projekt nekončí, ale 
pokračuje. detailní informace o pořádaných akcích 
najdete na www.krc-cobydup.cz. Žádost o dotaci na 
pokračování projektu v roce 2014 je již podána, a 
proto se na setkávání s vámi těšíme i v příštím roce. 
aktivity projektu »co dělat, když…?« jsou podpořeny 
z dotačního programu rodina a ochrana práv dětí 
mpsv. 

     V roce 2014 vám přejeme rodinnou pohodu, 
spokojenost, lásku, dostatek financí.

Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., za řešitelský tým projektu

poděkování za podporu nejmenším
Vážený pane starosto, 
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za podporu MČ Praha 19, díky které proběhla na konci listopadu v Lidovém 
domě Mikulášská besídka - divadélko pro nejmenší s mikulášskou nadílkou. Na akci vystoupil divadelní soubor Prima 
den - v jeho podání děti zhlédly pohádku a potom jim všem Mikuláš nadělil na závěr programu balíčky se sladkým            
i plyšovým překvapením. Děti odcházely domů spokojené a s rozzářenými očky. 
     Besídky se zúčastnilo sto dětí, které dostaly balíčky, v doprovodu svých rodičů a prarodičů (některé měly s sebou    
i mladší sourozence) - odhaduji tedy, že se v LD sešlo asi dvě stě padesát lidí. 
     Ještě jednou děkujeme MČ Praha 19, Hlavnímu městu Praha a všem organizátorkám, které mají na úspěšném 
průběhu akce velký podíl. 

S přáním klidně prožitého adventu
Lenka Maršálková,

ředitelka Kulturního a rodinného centra CoByDup

novinky na bilančním setkání cobydup

     otevřené setkání s kulturního a rodinného centra 
cobydup, na kterém byla shrnuta jeho činnost za rok 
2013 a prezentován projekt mpsv »co dělat, když…« 
včetně jeho výsledků za rok 2013, se uskutečnilo v 
příjemné atmosféře 14. listopadu. 

    

    Kromě členek sdružení, jež představily novinky pro rok 
2014, vystoupil na setkání starosta MČ Praha 19 Pavel 
Žďárský, který poděkoval centru za odvedenou práci a 
přislíbil, že se bude snažit zajistit pro něj větší prostory. 
Ředitel ZŠ Albrechtická Tomáš Hušek a předseda komise 
školství Jan Hazlbauer představili záměr zkvalitnění 
vyučování.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

http://www.krc-cobydup.cz
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kurzy a kroužky kulturního a rodinného 
centra cobydup v druhém pololetí roku 
2013/2014

Milí návštěvníci a příznivci KRC CoBydup!
      I pro další pololetí roku 2013/2014 jsme pro vás připra-
vili řadu kroužků a kurzů, do kterých se budete moci za-
psat během ledna 2014. Podrobné informace o zápisech 
a cenách najdete průběžně na našich webových strán-
kách www.krc-cobydup.cz.

Kurzy pro děti (s doprovodem a bez doprovodu rodičů)
kurZy yamaha – pondělí dopoledne od 9.30 hodin
lektorka: Zita Dubová
     První krůčky k hudbě (KKK I. a III.)- pro děti od 1,5 do 4,5 
roku. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudeb-
ně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na ryt-
mické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a 
pracovních činností).
 
výtvarka / keramika pro pŘedškolní děti 
– pondělí od 16.30 hodin
lektorka:  Mgr. Lucie Levitová
     Kurz je určen  pro děti ve věku přibližně 3 - 6 let. V 
kurzu se střídá obtýden výtvarka s keramikou. při výtvar-
ce děti zkoušejí různé výtvarné techniky. Procvičí jemnou 
motoriku, nechají promluvit svou fantazii. Témata jsou 
přizpůsobena ročním obdobím, svátkům… a případně přá-
ním malých výtvarníků. Cílem kouzelné keramiky je pod-
porovat tvořivost dětí při práci s hlínou, motivace k samo-
statné tvořivé práci a díky tomu rozvoj schopností dítěte. 

JeŽkův klubík – úterý, čtvrtek a pátek  
od 9 do 12 hodin
lektorky: Mgr. Iveta Piková, Lenka Kadlecová a Bc. Martina 
Čuboková
     Přípravný kurz před nástupem do mateřské školy je 
zaměřen na rozvoj a podporu dovedností a schopností, 
které usnadní nástup do nového kolektivu. Díky malé 
skupině je možný individuální přístup ke každému dítěti. 
Dbáme na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných 
a herních aktivit. Děti se naučí ohleduplnosti, respektu 
k druhým dětem. 

JeŽkova druŽina
lektorky: Mgr. Iveta Piková a Bc. Martina Čuboková
     Pro děti  1. a 2. tříd. Vyzvedneme děti z družiny a od-
vedeme je do KRC CoByDup. Každý týden pro ně bude 
připraven zábavný a naučný program formou výtvarných, 
pohybových, hudebně-dramatických a herních aktivit. 
V případě zájmu napíšeme s dětmi i úkoly.  K využití máme 
zahrádku, ping-pongový stůl, hračky a spousty kreativních 
her.

mimiklub 
– cviČení miminek na balÓnech 
– úterý od  14.30 hodin
lektorka: Lenka Kadlecová
     Za doprovodu různých říkaček a písniček 
si protáhneme tělíčka. Pak si společně 
zacvičíme pomocí velkých gymnastických míčů. V rámci 
kurzu se také dozvíte, jak s dítětem správně manipulovat, 
jak rozvíjet jeho momentální dovednosti a jak jej celkově 
motivovat k dalšímu rozvoji. 

pohÁdkovÁ aJ – úterý od 15.15 hodin 
– začátečníci a od 16.15 hodin – pokročilí
lektorka:  Ph.Dr. Lucie Illová
     Děti si osvojují základy anglického jazyka formou hraných 
příběhů - pohádek, které již znají v české verzi. Naučí se 
spoustu písniček, zahrají si hry, něco namalují nebo vytvoří. 
Děti se naučí nejen slovíčka z okruhů dům, zvířata, barvy, 
počítání, jídla a dalších, ale budou je umět použít v jedno-
duchých větách. U všeho je bude provázet Kašpárek Paul. 
Nepoužíváme učebnice, ale různé materiály, jako jsou 
dětské pohádkové anglické knížky, básničky, písničky a hry. 

JÓGa pro děti – úterý od 17.15 hodin 
lektorka:  Ph.Dr. Renata Radha Třešňáková
     Kurz je určen pro děti od 4 do 6 let bez rodičů. Cviče-
ní vede děti ke zdravému způsobu života, probouzí v nich 
radost a lásku k sobě i okolí a pomáhá jim zbavit se stre-
su, kterým dnes často trpí i malé děti. Základem cvičení 
je hra, tvořivost a poznání sebe sama. Důležitou součástí 
jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému 
uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do 
kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe sou-
středit.

batoleklub – středa od 9.30 hodin 
lektorka: Lenka Kadlecová
     Děti si s vaší pomocí za doprovodu různých říkaček 
a písniček protáhnou a aktivizují tělíčka. Společně si 
zacvičíme, a to buď formou nějaké hry, nebo pomocí 
pomůcek jako jsou overbally, velké gymnastické míče, pro-
lézací tunel apod. V další části hodiny si děti budou moci 
vyzkoušet jednoduché hudební nástroje, na které dokáží 
samy hrát. 

dramaticko-hudební krouŽek 
– středa od 16.30 hodin 
lektorka: Dis. Magdalena Hochmannová. 
     Propojení dramatické, hudební a výtvarné práce s dětmi. 
Děti se v průběhu kroužku naučí písničky a říkanky, které 
budou umět také pohybově vyjádřit a k tomu si za pomocí 
lektorky samy vyrobí i kostýmy a drobné dekorace. Lek-
torka hraje na piano a dle potřeby na tyto nástroje děti na 
živo doprovází. Cílem je, aby se děti pobavily, naučily se 
něco nového a hlavně, aby si mohly vyzkoušet co nejvíce 
forem sebevyjádření (zpěv, tanec, recitování, výtvarná 

činnost).
  
cviČení rodiČů s dětmi v sokole  
– čtvrtek od 9.00  hodin - sokol
lektorka: Lenka Kadlecová

cviČení rodiČů s dětmi v sokole  
– čtvrtek od 10 hodin a od 10.55 hodin - sokol
lektorka:  Mgr. Alice Karbulková
     Cvičení je určeno pro již chodící děti, které s pomocí 
maminky zvládnou první samostatné úkoly a začínají 
si zvykat na kolektiv. Za doprovodu říkadel a písniček 
si děti procvičí jednotlivé části těla. Další část lekce je 
herní, například procvičování motorických schopností, 
rozpoznávání tvarů, barev nebo tématicky zaměřená 
(zvířátka, květiny apod.), kde se děti nejen učí, ale i rozvíjí 
svou psychomotoriku (sbírání, třídění, provlékání apod.). 
Při cvičení se využívají také různé pomůcky (overbally, 
lavice, koberce, míče, obruče…) a procvičujeme házení, 
lezení, kopání, první nácvik kotrmelců, válení sudů apod. 
Nakonec si děti zazpívají písničku a zahrají na improvi-
zované hudební nástroje.

všestranný pohybový krouŽek v sokole  
– čtvrtek od 15.15 hodin - sokol
lektorka: Lenka Kadlecová
     Činnost je zaměřena na všeobecný tělesný rozvoj dítěte. 
Děti se seznámí se základy míčových i sportovních her, 
se spoluprácí v kolektivu. Cílem lekcí je rozvíjet pestrou 
hravou formou základní pohybové dovednosti (běh, skok, 
hod) a pohybové schopnosti, zejména rychlost a obrat-
nost.

dětský atletický klub cobydup 
– pondělí od 15.30 hodin – sokol
lektorka:  Mgr. Alice Karbulková
     Klub je určen pro děti od 3 do 6 let a vzniká jako plynulá 
návaznost na cobydupácké kurzy cvičení rodičů s dětmi 
na ZŠ. Cílem je rozvíjet pestrou hravou formou základní 
pohybové dovednosti (běh, skok, hod) a pohybové schop-
nosti, zejména rychlost a obratnost. Kurzy absolvují děti 
bez rodičů, nicméně se nebráníme účasti aktivně cvičících 
rodičů. V případě hezkého počasí - možnost cvičení na 

venkovních hřištích Sokola Kbely

Kurzy pro dospělé
JÓGa pro dospělÉ – pondělí nebo v úterý 
od 19.30 hodin 
lektorka:  v pondělí - Renata Cinibulková
lektorka:  v úterý - Ph.Dr. Renata Radha Třešňáková
     Jóga je cvičení vhodné pro všechny. Je jedno, jestli jste 
začátečníci nebo pokročilí, zda jste před tím sportovali, 
nebo začínáte od nuly. Jóga je vhodná  zejména jako start 
po porodu. 

GravidJÓGa – úterý od 18.15 hodin 
lektorka:  Ph.Dr. Renata Radha Třešňáková
     Chcete-li si během těhotenství udržet dobrou fyzickou i 
psychickou kondici, dýchat v pohodě za dva a společně se 
setkávat, jste vítány na lekcích jemné jógy pro nastávající 
maminky. Vhodné pozice a dechová cvičení harmonizují 
procesy, k nimž během tohoto krásného období dochází 
a napomáhají vyrovnanému průběhu těhotenství a po-
rodu. 

anGliČtina pro dospělÉ -  čtvrtek od 19 hodin
lektorka: Andrea Mecová
     Kurz je zaměřený na praktické využití jazyka v různých 
životních situacích (cestování, jídlo, u lékaře, bydlení…). 
Důraz je kladen na vyvážený nácvik všech dovedností (kon-
verzace, výslovnost, poslech, gramatika, psaný projev). Po 
ukončení každého tematického celku následuje test, kde si 
můžete ověřit úroveň získaných znalostí. 
lenka maršálková, ředitelka KRC CoByDup

Mikulášská nadílka a čertovské hraní v Lidovém domě 

     napětím a dětskou zvědavostí se naplnil lidový dům 
v pátek 29. listopadu. nedočkavostí svítící oči dětí totiž 
vyhlížely příchod mikuláše, čertů a andělů, kteří pro ně 
měli nachystanou nadílku. 

     Než ale Mikuláš se svými pomocníky přišel, byl pro 
děti připraven program s čertovskou tematikou. Nejprve 
zhlédly pohádku v podání divadla »Prima den«, po ní 
přišlo na řadu čertovské hraní, které přerušilo zvonění 

zvonečku, jenž avizoval příchod Mikuláše, čertů a andělů. 
Na vyzvání Mikuláše děti společně přednesly básničku, 
kterou se během čertovského hraní naučily, a byly za to 
sladce odměněny. S nadílkou a plny zážitků odcházely 
potom spokojeně domů. 

     Organizátorem akce bylo Kulturní a rodinné centrum 
CoByDup za podpory MČ Praha 19 a finanční podpory hl. 
m. Prahy.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup
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kbelští podnikatelÉ

Geert Goossenaerts    
passion chotolate kbelští podnikatelÉ salon design

Čokoládový butik nazvaný chocolatérie, 
který byl nedávno otevřen ve vrchlabské 
ulici, provozuje belgická rodinná firma 
»passion chocolate« kromě ručně 
vyráběných čokoládových produktů z 
belgické čokolády od firmy barry callebaut, 
nabízí také severoitalská vína z oblastí 
trentina a piemonte. k dostání jsou také 
prvotřídní grappy a likéry rodinné destilérie 
G. bertagnolli dodávané »společností s 
alkoholem bevande«.

Spolumajitelka čokoládovny Passion Chocolate 
a čokolatiérka Melinda Varga, která pochází z 
Budapešti, říká, že ji řemeslo úplně nadchlo, 
když viděla poprvé v Antverpách čokolatiéra při 
práci. Do Prahy se přestěhovala před pěti lety 
a zde plně uplatnila nejen odbornost získanou 
ve školách specializovaných na výrobu čokolády, 
pralinek a jejich dekorací, absolvovaných v Belgii, 
Maďarsku a Anglii, ale především svou tvořivost 
a řemeslné dovednosti.
     Majitel čokoládovny Geert Goossenaerts 
pocházející z Antverp, metropole Flander, 
vysvětluje založení belgické čokoládovny v Praze 
záměrem přivést sem po pivu druhý poklad 
Belgie –  a tím je čokoláda. “Všimli jsme si 
zvyšujícího se zájmu Čechů o kvalitu potravin 
a jejich výrobu. Belgie i Česká republika jsou 
známy kvalitním pivem, rozhodli jsme se tedy do 
ČR přivést druhý poklad Belgie, a to čokoládu,” 
objasňuje Geert. Posoudit hodnotu toho 
zmíněného pokladu mají od nynějška možnost 
také Kbeláci.

     Geert Goossenaerts považuje za důležité, že nejsou pouhými přeprodejci, ale že Melinda vyrábí tabulkovou čokoládu 
a různé druhy pralinek ručně přímo v Praze. Melinda říká, že její přístup k výrobě čokolády je založen na flexibilitě. Ráda 
pracuje s klienty, kteří mají vlastní nápady a představu, jak čokoládu přizpůsobit vlastním potřebám a chutím, ať už jde 
o konkrétní ingredience, či třeba jen o změnu obalu. “Co se týká přípravy čokolády, striktně dodržuji technické postupy. 
Nedokáži si však představit jiný produkt, surovinu, který by byl tak kreativní jako je právě čokoláda,” vysvětluje Melinda.
    Věří, že nejdůležitější pro výrobu čokolády je provádět všechny úkony velmi precizně, za správných podmínek a se 

stálou kontrolou a především s kvalitními ingrediencemi. Podle Geerta je pro 
jejich výrobky rozhodující kvalita čokolády a Melindina vášeň pro její přípravu.
     Specializují se na tabulkové čokolády a luxusní belgické pralinky s náplní. 
Všechny  jejich produkty jsou vyrobeny i baleny ručně v kbelské čokolaterii                  
a charakterizuje je právě ona ruční výroba, kvalita, čerstvost a luxusní prezentace.

salon design se jmenuje kadeřnická 
firma v kbelské katusické ulici, která 
poskytuje veškerou péči o vlasy a také 
o vizáž hlavně zákaznic, ale i zákazníků. 
majitelkou salonu design je lenka 
dendani. 

Tato rodačka ze Kbel se pustila do samostatného 
podnikání hned poté, co dokončila školu, kde získala 
znalosti a dovednosti v úpravě a ošetřování vlasů a 
co odpracovala tři povinné roky pro zřizovatele školy, 
kterou absolvovala. Svůj první salon si otevřela na 
Proseku a provozovala ho tam asi pět let. Pak už se ale 
vrátila se vším všudy do Kbel, zařídila si tady s pomocí 
své rodiny Salon Design a ten nabízí služby zákazníkům 
už plných 17 let. Nejdřív sídlil v bývalém hotelu Erko, ale v listopadu 2004 jej Lenka Dendani přemístila do Katusické 
ulice, kde se salon nachází od té doby stále.

Kadeřnické a další vlasové služby poskytuje paní Dendani jednak sama, ale vždy měla k sobě ještě jednu kolegyni. 
Tou je nyní už čtvrtým rokem Kristýna Šindelářová, která se zaměřuje především na pánské a dětské kadeřnictví, ale 
upravuje vlasy samozřejmě také dámám.

K různým úpravám vlasů a k péči o ně, jako jsou například uhlazení, ozdravení, prodlužování a zahušťování vlasů, 
či hloubkové a regenerační ošetření vlasů nebo keratinová kúra, používá Salon Design vlasovou kosmetikou firem 
Framesi, Matrix, Expertia, Z-ONE Concept. Posledním hitem Salonu Design je ovšem buněčné ošetření vlasů KI-Power, 

čili třífázový program pro buněčnou obnovu vlasů obohacený 
o keratin a kyselinu hyaluronovou. Se svou kolegyní navštěvuje 
Lenka Dendani dvakrát ročně kurzy Akademie Framezi zaměřené 
na vlasové střihy a barvy, kromě toho sledují módní trendy. 
Zákazníci mají v salonu k dispozici knihy a časopisy se střihy.

Vizitkou každého kadeřnického salonu jsou samozřejmě účesy 
nevěst a především dámské účesy pro různé společenské akce 
nebo fotografování. Salon design takové úpravy a účesy vytváří 
často a s úspěchem a jejich výsledky prezentuje i na svých 
webových stránkách. Zejména pro tyto příležitosti působí v salonu 
i externí vizážistka Linda.

Pro kadeřnický Salon Design je hlavní činností úprava účesů 
a péče o vlasy, ale nejsou to pouze tyto služby, které salon 
poskytuje. Zákaznice a zákazníci zde najdou také dplňkový prodej 
vlasové kosmetiky od zmíněných firem, která mimo salony není 
k mání. Salon Design prodává ovšem i vlasové příčesky, čelenky, 
ozdoby, doplňky vlasů a šperky do vlasů z různých ušlechtilých 
materiálů.

lenka dendani (pavlicová)  

kontakt:
Passion Chocolate Boutique Cambriel s. r. o. 

Vrchlabská 26 
197 00 Praha 9 – Kbely 

Tel: 777 808 722
Email: veronika@passionchocolate.cz

www.passionchocolate.cz

otvírací doba: 
Po - Pá 12.00 - 19.00 
So - 9.00 – 14.00

kontakt:
Salon DESIGN kadeřnictví

Katusická 669/79
197 00 Praha 9 - Kbely

Tel: 286 855 998
dendani@seznam.cz
www.salondesign.cz

otvírací doba:
dámské: 
po - pá 10.00 – 19.00
pánské a dětské: 
po - 10.00 – 17.00
út - 13.00 – 19.00
st - 10.00 – 19.00
čt - 10.00 – 17.00
pá -  8.00 – 15.00
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cestiČka – novÁ klubovna a školní skupina
neúnavné ředitelky Cestičky Jany Kulhánkové. Pomáhají 
jí v tom nicméně i všichni naši lektoři a dokonce i děti a 
rodiče našich dětí. Celkový návrh interiéru klubu navrhla 
bezplatně jedna z maminek Cestičky architektka Jana 
Holoubková (děkujeme srdečně). Děti zase s nadšením myly 

okna, zametaly, vytíraly, montovaly nábytek. Od minulého 
týdne mají již možnost intenzivně pracovat s první velkou 
sadou pomůcek montessori systému, který dává důraz na 
osvojování vědomostí skrze vlastní zájem a zkušenost více 
než skrze učení se „na povel“. Vytváří v člověku prostor pro 
zvědavost a zároveň vnitřní soustředění, které jsou základem 

nejefektivnějšího osvojování jakýchkoli poznatků. Doktorka 
Montessori a její následovníci dokladovali na četných 
příkladech, kolik schopností zůstává v dítěti nerozvinutých, 
je-li učeno ve strachu a pod tlakem. Její systém vytváří 
velmi jasný řád, vnitřní pravidla, která rozvíjejí dítě nejen 
intelektuálně, ale i psychicky.

V této souvislosti bych ráda zmínila, že Cestička má velký 
zájem na tom, aby byla integrována do života obce.  I 
z tohoto důvodu bychom rádi spolupracovali s místní 
školou, ať už formou vzájemných návštěv, půjčování 
našich montessori pomůcek, nebo hledání návaznosti 
mezi předškoláky Cestičky a případným klasickým rámcem 
školního vzdělávání ve kbelské škole. Naši vzájemnou 
spolupráci jsme již diskutovali s vedením školy a máme 
radost, že jsme se setkali se vstřícností. 

Na závěr bych chtěla zmínit, že o Cestičce je natáčen 
časosběrný dokument, který pro nás opět dobrovolně vytváří 
Roman Kupka (díky Romane!). Za vytvoření internetového 
náhradového systému děkujeme srdečně Lukáši Kurzovi. 
Velký dík patří radnici Prahy 19 za trvalou podporu naší 
myšlenky a konkrétních aktivit.

Alice Koubová 
O.s. Cestička

Lesní klub Cestička již čtvrtým rokem rozvíjí svou činnost 
v předškolním vzdělávání na území Prahy 19. Těžiště našeho 
zájmu spočívá ve výchově dětí v přírodním prostředí, kde se 
děti učí bezprostřední zkušeností, prožívají fyzicky i duševně 
proměnlivost přírodních cyklů, učí se samostatnosti, 
spolupráci a na vlastní kůži zakoušejí, že nejsou pány 
přírody, nýbrž „jen“ její důležitou součástí. Nemalý důraz 
klademe nicméně i na způsob, jakým s dětmi komunikujeme 

a jak chceme vychovávat děti ke komunikaci mezi sebou. 
Snažíme se dětem předat vědomí jejich vlastní jedinečné 
hodnoty; když toto přijetí děti cítí, nemají následně 
problém s respektem vůči jejich přirozeným autoritám, 
vedoucím a lektorům. Výhodou pro výchovu tohoto tipu je 
i malý počet dětí ve skupinách. Třetím pilířem naší práce je 
montessori pedagogika, kterou rozvíjíme s dětmi v přírodě, 
ale i ve vnitřních prostorách – jednak v mateřském centru 
Vincent ve Vinoři, které je k nám velmi vstřícné, a jednak 
v naší nové vysněné klubovně ve Kbelích, kterou jsme 
získali za laskavé podpory městské části Praha Kbely. 
S naší klubovnou získáváme poprvé možnost plně vybavit 
klubovnu montessori pomůckami, které považujeme pro 
děti za výchovně podporující a inspirativní.  

Protože o našich principech výchovy jsem už do Kbeláku 
napsala několik článků, chtěla bych se tentokrát soustředit 
na dvě největší novinky v běhu Cestičky. První z nich jsou 
počínající aktivity Cestičky v oblasti podpory školního 
vzdělávání a druhou je již zmíněná klubovna.

Naše školní inciativy vyplynuly přirozeně z faktu, že cestičkové 
děti postupně dozrávají do školního věku. Protože se vloni 
vícero rodičů předškoláků shodlo na tom, že by si přáli své 
děti individuálně vyučovat v rámci tak zvaného domácího 
vzdělávání a zároveň by stáli o komunitu, ve které by jejich 
děti mohly rozvíjet společenské vztahy, rozhodli jsme se 
těmto rodičům nabídnout program podpory domácí školy. 
Znamená to konkrétně, že jsme vytvořili třídenní program 
„Gingo“ pro skupinku školáků a zralých předškoláků 
přizpůsobený jejich potřebám. Děti ve věku od pěti do devíti 
let se v tomto programu věnují již soustředěně konkrétním 
projektům. Prvním projektem je seznamování se s různými 

kulturami a zeměmi světa. Děti pravidelně vytvářejí sešity, 
které se věnují některé z evropských, nebo mimoevropských 
zemí. Vyhledávají si na internetu informace, zkouší vařit 
podle dané kultury, setkávají se s příslušníky cizích národů a 
povídají si o zvláštnostech jejich kultur. Druhý projekt spočívá 
v prolnutí dětského světa s profesemi jejich rodičů. Cílem 
je, aby si děti rozvíjely představu o tom, co dělají dospělí, 
když nejsou s nimi a jaké povolání či poslání mohou dospělí 
lidé mít. Takto měla skupinka Gingo možnost seznámit se 
s architekturou, herectvím, zahradničením, akademií věd, a 
prostředím finančních analýz. Děti se také věnují přípravě 
divadelních představení – sehrály divadlo o sv. Martinovi na 
Martinské slavnosti a připravují se na pohádku o Popelce na 
vánoční setkání mezi stromy. A kromě toho všeho běhají po 
přírodě, řádí, budují, tancují a výletují.

Kromě Ginga má Cestička ještě standardní skupinku „Břízky“ 
pro děti od 3 let. Také tyto děti kromě prozkoumávání 
terénu lesa, luk a přilehlé krajiny, pracují nyní v zimním 
období s montessori pomůckami ve vinořské klubovně, 
navštěvují divadelní představení a chodí za zvířátky. Každý 
den spolu s lektorkami Petrou a Lenkou vytvářejí výtvarné 
a jiné předměty: adventní věnce, koule pro ptáčky, vánoční 
ozdoby, barevné ptáčky, pískové mandaly a podobně.

Pokud jde o novinku – klubovnu ve Kbelích - máme z ní 
opravdu obrovskou radost. Již třetí měsíc v prostoru probíhají 
postupně rekonstrukční a úklidové práce pod vedením 

v prostorách kbelské knihovny právě probíhá výstava dětských kreseb: „rozsvěcení 
kbelského vánočního stromu očima našich dětí“-  práce prvňáčků Zš albrechtická. 
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cyklinG team kbely
to všichni dozvěděli - Mirek je misterm Evropy! Byť je to 
jen a jen jeho zásluha, píle a odhodlání, která ho dovedla 
až do cíle, my všichni z Cycling team Kbely jsme měli pocit 
hrdosti, že s naší pomocí v přípravě dokázal zvítězit. Čas, 
který potřeboval k získání titulu, činil – 8:16:41.
     Titul jsme samozřejmě po Mirkově návratu náležitě 
oslavili. A trošku i záviděli, když nám líčil, jak stál na pódiu 
s vlajkou České republiky a poslouchal naší hymnu. Je to 
nejvýraznější úspěch našeho týmu v celé jeho dosavadní 
historii.  
     Pokud budete stát příští rok na startu závodu Letňansko-
kbelský pahorek, který má již svuj pravidelný červnový 
termín, pak vězte, že ho pro vás připravuje právě „náš“ 
mistr Evropy se svým Cyling teamem Kbely.           

Z českých kopečků až k mistrovství v alpských vrcholech

- největší úspěch cykling teamu kbely v historii - miroslav 
svoboda je mistrem evropy v mtb maratonu – špičkový 
cyklistický veterán zúročil tvrdou přípravu – titul je 
výsledkem jeho píle a odhodlání, ale hrdost cítíl celý 
cykling team kbely 
     O tom, že se v rakouském Grazu koná každoročně 
Mistrovství Evropy masters v MTB maratonu se u nás v 
cyklistickém oddílu Cycling team Kbely již nějakou dobu 
vědělo. Zatím se však nenašel nikdo, kdo by se trať dlouhou 
104 kilometry s převýšením 3818 metrů pokusil zdolat. 
Do Grazu to je z Prahy totiž 530 kilometrů, takže je nutné 
vyřešit logistiku s přesunem a ubytováním, a potom se na 
tento závod v rakouských Alpách v našich končinách dost 
obtížně připravuje.
     Miroslav Svoboda již pár let prohání naši veteránskou 
špičku i o stupeň mladší a ve své kategorii Masters 60 
nachází přemožitele jen zcela výjimečně. Navíc je letos 
v této kategorii vlastně stále ještě »mlaďas« a formu má 
parádní, bylo po zisku již druhého titulu mistra ČR masters 
v MTB jen logické pokusit se zdolat pomyslný Olymp ve 
veteránské kategorii. A tím je právě ME masters konané v 
Grazu. Dokázat víc už nelze, protože mistrovství světa se v 
této kategorii nepořádá.

     

Asi v půlce sezóny, kdy Mirek oddílu oznámil, že se zúčastní 
ME masters, jsme přemýšleli, jak jej nejlépe připravit a 
pomoci mu k co nejlepšímu výsledku. Je jasné, že když 
už jedete na ME, reprezentujete tam nejen sebe, svůj 
oddíl, ale i zemi, za kterou startujete. V první části sezóny 
se zúčastnil hlavně závodů trvajících mezi dvěma a třemi 
hodinami. Rychlost tedy nebude problém. Zaměřit se nyní 
musel na vytrvalost. S týmem se zúčastnil několika MTB 
maratonů, jako jsou například Král Šumavy, Drásal, Jabkoty-
mails, které měří přes sto kilometrů a svým profilem se 
přibližují závodu v Grazu. I další tréninky, ať už na silničním 
nebo horském kole, bylo třeba značně prodloužit, a tak 
každá chvíle přípravy v kolektivu byla vítaným zpestřením, 
protože trávit pět až šest hodin v sedle sám je někdy 
psychicky dost náročné, fyzicky vždy.
     Na trase závodu se bude muset poprat se vším sám, 
tam mu už nepomůže nikdo, takže byly dny, kdy absolvoval 
tyto dlouhé vyjížďky zcela sám a čas finální přípravy se 
začal pomalu vyplňovat. Každý víkend se účastnil závodů 
v podstatě z plné přípravy a my jen trnuli, aby se nezranil, 
nenachladil nebo neonemocněl jinak, ale vše šlapalo jako 
na drátkách a i on cítil kromě podpory od týmu, že má 
formu dobrou.
     Do Grazu nakonec odjížděl Mirek se synem, který je 
spolehlivým řidičem a vládne také němčinou, což se 
v Rakousku při vyřizování různých formalit vždy hodí. 
Meteorologickou situaci zmapoval další člen našeho týmu 
přezdívaný Pilot, a tak bylo již předem jasné, že bude 
suché a teplé počasí. Extrémní vedra, která ale nakonec 
tou dobou panovala, vybízela spíš ke koupání než ke 
zdolávání alpských táhlých stoupání. V sobotu už byli kluci 
na místě, zaregistrovaní, ubytovaní a zbyl i čas na kávičku 
s výhledem na sluncem zalité Alpy. Jaká to pohodička den 
přede dnem „D“.
     V neděli 18. srpna v osm hodin zazněl startovní výstřel 
a Mirek v tom byl od této chvíle sám. Ale ne tak docela. V 
neděli, kdo z našeho Cycling team Kbely nebyl na závodech, 
vyrazil na společný trénink, a tak se  myšlenky i debaty 
točily společně s koly cyklistů kolem mistrovství Evropy a 
Mirka. Nevíme, jestli mu to pomohlo, ale večer jsme se 
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Říjen 2013                                   
04. 10.   Dopoledne se uskutečnilo setkání starosty MČ 
Praha 19 Pavla Žd´árského se zakladatelem listu Kbelák 
Josefem Perlingerem a po téměř 10 letech byla opět 
navázána spolupráce, což čtenáři Kbeláku  jistě ocení.

07.  10.    V trafice v Bille ve Kbelích si jedna paní tak dlouho 
prohlížela časopis (ne právě nejlevnější) a zřejmě ji tak 
zaujal, že bez zaplacení si ho uložila do příručního vozíku 
a odjela. Ne však daleko. Paní trafikantka za ní vyběhla 
před Billu a volala at´  vrátí časopis. Odpověd´ byla: Žádný 
časopis nemám. Až při kontrole vozíku se tam časopis 
záhadně objevil. Paní byla z nálezu velice ,,překvapena,, 
a prohlásila, že ho zapomněla vrátit do regálu. Událost 
vyvolala diskuzi přihlížejících o tom, zda šlo o krádež či 
náhodu. Mohl to však být i příznak kleptomanie (pozn.
autora)

12. 10.    V samoobsluze v Katusické ulici se v tento den za 
výlohou obchodu objevila hned tři parte oznamující úmrtí 
kbelských občanů. Čest jejich památce!

 13. 10.      Na zahradě u rodinného domku v Semilské ulici 
po návratu ze zahraničí majitelé objevili zamotaný drak na 
stromě se znakem Batmana, který zřejmě někomu uletěl 
až do těchto míst. Batman se však osobně nedostavil.

14. 10.   Před polednem přijelo před kbelskou radnici auto, 
které přivezlo na úřad velkou bombu. Nejednalo se o však 
bombu klasickou, ale o bombu plněnou heliem, která byla 
použita k plnění  balonků na akce pro děti.

15. 10.      V Katusické ulici kolem poledne jsem potkal 
vyděšenou bývalou trafikantku M.M. a ještě vyděšenějšího 
jejího vnuka, kteří se tam procházeli a náhle do nich na 
jízdním kole najel starší muž, který se tomu ještě smál. 
Proto si vysloužil přezdívku bláznivej dědek! Babičky 
s dětmi – pozor na něj!

18. 10.      Byly vyloupeny sklepy v Herlíkovické ul. ve 
Kbelích. Policie případ vyšetřuje. 

21. 10.      V ranních hodinách muž z Proseka s vozíkem 
vybíral sběr z kontejneru na náměstí Letců. Zřejmě 
z pozůstalosti tam byly staré noviny Obrana lidu z roku 
1979, dále metodické pokyny pro řídící pracovníky 
KSČ, Spisy Klementa Gottwalda  a také  rudá hvězda 
v sametovém provedení, kterou jsem za 1 Kč (slovy jednu 
korunu českou) zakoupil. 

22. 10 - 24. 10.    Vyhlásila ZŠ Albrechtická sběr papíru. 
Sběr byl velice úspěšný a celkem bylo sebráno 12.444 kg 
papíru. (čtyři kontejnery)

23.10.    Svaz tělesně postižených Kbely (SPOZ) absolvoval 
zájezd do Polska (Kudowa Zdrój). Zájezd se vydařil i díky 
tomu, že bylo hezké počasí.

24. 10.     Paní ze Kbel vystupující s autobusu č.201 
v Bakovské ulici měla opravdu těžkou nákupní tašku, 
tak jsem ji nabídl pomoc. Svěřila se mi, že v tašce nemá 
nákup ale,že vnukovi koupila pořádnou dýni aby se mohl  
důstojně zúčastnit Halloweenu ve Kbelích. Co by pro 
babička pro svého vnuka neudělala!

24. 10.   Byla za účasti místostarosty ing. Vladimíra Olmra 
znovu umístěna pamětní deska na památník obětí 2. 
světové války u Mladoboleslavské ul. ve Kbelích. Původní 
deska byla na jaře 2013 odcizena neznámými zloději. 
Památník obětem 2. světové války ve Kbelích je tedy opět 
důstojným místem jejich piety!

26. 10.    V Centrálním parku ve Kbelích se odpoledne 
uskutečnil Halloweenový program – dlabání dýní a další 
akce pro děti.

29. 10.     Před Billou ve Kbelích si starší paní zaparkovala 
svůj invalidní vozík tak ,,šikovně“, že při zamknutí řetězem 
se  jí podařilo zabezpečit i jízdní kolo vedle. Majitelka kola 
byla velice překvapena, že nemůže odjet a musela proto 
hledat v obchodě paní, která měla klíč od invalidního 
vozíku. Nakonec po chvíli se podařilo obě vozidla oddělit 
a sťastně odjet domů.

30. 10.    Už nemohl spát a ve 4 hodiny ráno významný 
kbelský intelektuál přišel na zajímavou architektonickou 
myšlenkou. Objevil na okraji Prahy pozemky na kterých by 
chtěl postavit náměstí Karla Gotta, samozřejmě i se sochou 
v nadživotní velikosti. Myšlenka ho zaujala natolik, že už 
v 9 hodin měl připravenou dokumentaci a také už stačil 
do tohoto projektu zapojit další přátele z branže. Poté se 
odebral do své oblíbené kbelské hospody, kde svůj geniální 
nápad náležitě oslavil! Karel Gott by měl určitě radost! 

31. 10.    Se zavřely pro veřejnost brány Vojenského 
historického muzea na letišti ve  Kbelích. Po zimní přestávce 
bude muzeum opět otevřeno poslední víkend v dubnu 20
14.                                                                        

listopad 2013  
4.11.   Se od 13 hod.v zasedací místnosti Úřadu Městské 
části Praha 19  konalo další Letopisecké setkání kbelských 
pamětníků a zájemců o kbelskou historii. 

8.11.   Večer se v sále Lidového domu ve Kbelích konala 
Maškarní zábava v hororovém stylu. Tuto kulturní akci 
uspořádala Městská část Praha 19. Vstup byl povolen 
pouze v masce!

10.11.   V Centrálním parku Kbely se odpoledne  procházela 
mladá rodina s dětmi, která provázela svého příbuzného – 
dědu, dlouholetého kbelského občana, který se před 15 
lety odstěhoval  na Vysočinu. Ten byl velice překvapen 
z toho,  jak se Kbely za tu dobu změnily. Očima marně 

hledal své staré Kbely a mladým jen tiše řekl:  Vy si tu 
krásně žijete!

13. 11.  V supermarketu Billa ve Kbelích byl pozorným 
detektivem zadržen muž, který se pokusil odejít s lahví 
vodky bez zaplacení. Byla přivolána policie, která zjistila, 
že muž (cizí státní příslušník) nemá platné osobní doklady 
a byl proto předán na služebnu Cizinecké policie ČR.

15. 11.  Z pozůstalosti po zemřelém kbelském občanovi 
se mi podařilo získat asi 200 negativů rodinných fotografii 
z 50.let minulého století.. Po prozkoumání těchto snímků 
bylo použitelných pouze 5 fotek ze Kbel. Zbytek byly fotky 
sice ze Kbel, ale převážně z interiéru bytu. Hodně fotek 
bylo  z Prahy (např. rodinná fotka u tehdejšího Stalinova 
pomníku na Letné, který byl v lidovém žargonu nazýván 
,,Fronta na maso“ atd.). Na tomto příkladu je vidět jak 
obtížně se shánějí fotky i údaje mapující kbelskou minulost!

18. 11.   Na Úřadě MČ Praha19  se konala pracovní schůzka 
k zahájení provozu internetové televize Kbely TV, která by 
měla začít vysílat od ledna 2014.

19. 11.  Obvodní organizace Svazu tělesně postižených 
(STP) zajistila pro místní organizaci STP Kbely dopolední 
představení v divadle ABC. Na programu byla inscenace 
,,Markéta Lazarová“ a představení se zúčastnilo 26 
kbelských seniorů. 

20. 11.  Městská část Praha 19 uspořádala pro seniory 
z Klubu důchodců a členy Svazu tělesně postižených 
Kbely koncert v zasedací místnosti Domova seniorů na 
Mladoboleslavské ul., kde zazněly cigánské melodie od Ant. 

Dvořáka aj. v podání Markéty Dvořákové – mezzosoprán a 
Lenky Korbelové – piano.

21. 11.    Jsem navštívil Letecký archiv v Praha 10, kde jsem 
získal několik vzácných dokumentů o událostech na letišti 
ve Kbelích z let 1945 až 1960. Některé z těchto dokumentů 
budou zveřejněny v některém z příštích číslech Kbeláku.

23. 11.  Sbor dobrovolných hasičů Kbely uspořádal 
v Lidovém domě Tradiční hasičský bál, samozřejmě 
s bohatou tombolou.

24. 11.   Neznámí vandalové v časných ranních hodinách 
poměřili své síly s odpadkovými koši na různých místech 
Kbel a výsledkem bylo , že některé odpadkové koše sloužící 
kbelským občanům byly rozbity, povaleny či poškozeny.

 26. 11.   Mladý muž ze Kbel slavil s kamarády  narozeniny. 
Oslava se však trochu protáhla, vypilo se víc než je zdrávo 
a když pozdě večer dorazil domů, tak s obavami čekal, jak 
ho přivítá jeho mladá atraktivní manželka. Když ho viděla 
kymácejícího ve dveřích, mávla rezignovaně rukou  a  řekla 
jen: Ty jsi ale trouba, jdu spát! Netroufám si odhadnout, 
jaké přivítání by ho čekalo po deseti letech. 

30.11. byl ukončen provoz účelové autobusové linky T, 
která jezdila přes Kbely do obchodního centra TESCO 
Letňany.

     Josef Perlinger (JPM)

Z archivu JoseFa perlinGera

kbelská výročí s trojkou

Dne 25. 11. 1933 byl na obecním zastupitelstvu ve 
Kbelích projednáván návrh na zřízení poštovního úřadu 
v obci.                                                                            (80 let)

V zimě 1922 – 1923 byla na kbelském letišti zřízena  
zkušební kulometná střelnice.                                     (90 let)

Dne 1. března 1963 byl slavnostně zahájen provoz 
kbelského kina promítáním barevného širokoúhlého 
filmu ,,Tři muži ve člunu“.                                            (50 let)

Dne 19. února 1943 byl nařízen sběr mosazných předmětů 
ve veřejných budovách a trval do 30.března 1943. Kbelská 
škola odevzdala 19 kg tohoto kovu.                         (70 let)

Dne 20. února 1973 vyšlo první číslo časopisu ,,Kbelský 
zpravodaj“, který  z pověření MV KSČ, MV NF a MNV 
Praha 9 – Kbely vydala komise školství a kultury a tento 
časopis  vycházel až do listopadu 1989.                   (40 let)

koncem roku 1923 bylo započato se stavbou kbelských 
kasáren.                                                                         (90 let)

v roce 1973 měla Tělovýchovná jednota Spartak Kbely 
celkem 13 oddílů  (Základní tělesná výchova, Turistika, 
Lehká atletika, Cyklistika, Kopaná, Kulečník, Orientační 
běh, Pozemní hokej, Sportovní gymnastika, Stolní tenis, 
Šachy, Nohejbal, Košíková) a v nich evidováno celkem 
973 členů.                                                                      (40 let)

v roce 1913 byla ve Kbelích uspořádána dětská slavnost 
pod názvem ,, Nám patří budoucnost“                       (100 let)

v roce 1923 probíhala jednání o elektrifikaci obce Kbely 
a v následujícím roce bylo ve Kbelích firmou Boleslava 
zavedeno první veřejné osvětlení.                             (90 let)

v roce 2003 doběhl svůj poslední závod známý kbelský 
sportovec pan Jaroslav Veselý běžec/veterán, který 
se dožil 90.let. Letos by oslavil 100. narozeniny (nar. 
25.4.1913). Čest jeho památce!                                 (10 let)

                                    Josef Perlinger (JPM)
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výstava betlémů a štědrý den v parcích      první výstavu betlémů ve kbelích už mají skauti 
v těchto dnech za sebou. uspořádali ji totiž 8. prosince 
ve skautské klubovně.

     Skauti se ale nyní už těší na Štědrý den na tradiční 
setkání v Centrálním parku a lesoparku.– budou tady 
rozdávat »Betlémské světlo«, zazpívají si vánoční koledy 
a donesou nadílku zvířátkům. Sejdou  se v 10 hodin u 
tunelu a pak se přesunou za trať do lesoparku. „Všichni, 
kteří se připojí a přijdou nám dělat společnost, budou 
vítáni,“ vzkazují skauti.

Zuzana Šornová a Lucie Pytlová,
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Athabaska Praha,
15. rodinný oddíl Poljana Kbely

http://kbely.athabaska.org

skauti na selešce 

prázdiny v lužických horách

     sluníčko, lesy, skautská chata, skupina malých dětí 
s rodiči, hromady spadaného voňavého listí a klid 
lužických hor. to byl kolorit podzimního výletu poljany, 
kbelského rodinného skautského oddílu na horskou 
chatu selešku, provozovanou libereckým Junákem a 
perfektně uzpůsobenou pro pořádání početných výprav. 

     Naším prvním cílem byl dva kilometry vzdálený kopec 
Sokol, na jehož vrcholu ve výšce 592 m. n. m. stojí zřícenina 
již v patnáctém století zaniklého hradu Starý Falkenburg. 
Ten sloužil k ochraně obchodní stezky z Čech do Žitavy, 
ale později i jako sídlo loupežníků. Vrchol kopce se zbytky 
hradních staveb, zasypaný závějemi spadaného listí, se 
na chvíli stal rejdištěm skautské drobotiny. Ještě štěstí, 
že jsme nepotkali bájného zuřivého psa, který hrad od 
nepaměti hlídá.

     Druhý den jsme se pustili po stopách novodobější 
historie a v lese blízko Heřmanic vypátrali ŘOPík, jeden 
z objektů lehkého opevnění úseku L3, II. sboru. Je součástí 
„betonové hranice“ vybudované v letech 1937-1938 na 
ochranu Československa před hitlerovským Německem. 
Vybaveni baterkami jsme pevnůstku řádně prozkoumali. 
Většina dětí se s tímto typem stavby setkala poprvé, a tak 
jsme si i něco o opevnění pověděli. 

     Děti také zblízka viděly některé zvířecí obyvatele 
okolních lesů, například netopýra ušatého, sýce rousného, 
či ořešníka kropenatého. Každý pták byl po odchytu 
ornitologem okroužkován. A ani u jejich vypouštění na 
svobodu malí skauti nechyběli a aktivně pomáhali. 

    

 Každou volnou chvilku, pokud to krátké 
podzimní dny dovolily, jsme využili 
k vycházkám po okolí skautské základny. 
Nezapomněli jsme ani na Halloween a uspořádali pro děti 
dlabání dýní a strašidelný maškarní rej. 

     Věříme, že budeme ve společných výpravách pokračovat 
a na tu příští vyrazíme snad již v zimních měsících.

kbelští skauti 

     Lidový dům začala kbelská veřejnost užívat 3. června 
1928 poté, co jí byl slavnostně do užívání předán. Jeho 
stavba byla dokončena na jaře téhož roku a 9. května byl 
zkolaudován.
     Po skončení první světové války vznikaly ve Kbelích nové 
obchody, občanské stavby, ale i továrny a letiště. I kultura 
potřebovala vlastní kulturní dům. Dosud se kbelští občané 
scházeli po hostincích (U Karbusů, U Halíků, U Morsteinů 
nebo U Suldovských), kde se hrálo divadlo, cvičilo a 
pořádaly se taneční zábavy. V roce 1926 se začalo uvažovat 
o výstavbě Lidového domu. Nejprve bylo ustaveno 
družstvo, po velkých potížích se obci podařilo zakoupit 
pozemek, sehnal se finanční úvěr u záložny na Florenci v 
Praze a zajistila se stavební firma stavitele Hradce z Vinoře. 
Veškeré zemní práce byly provedeny svépomocí a členové 
družstva pomáhali i při stavbě. Stavba Lidového domu 
byla dokončena na jaře 1928, dne 9. května provedena 
kolaudace a 3. června roku 1928 slavnostně předána do 
užívání. Působil zde kulturní a divadelní kroužek a cvičili 
členové Federace dělnických tělovýchovných jednot 
(FDTJ).
     V roce 1938, kdy se blížil začátek druhé světové války, 
se Lidový dům dostal do potíží se splácením úvěru, protože 
klesala návštěvnost na kulturních akcích. V době okupace 
byl Lidový dům zabrán Němci a zřídili v něm opravnu 
německých automobilů. Po osvobození byla uspořádána 
dobrovolná sbírka k získání finančních prostředků na 
opravu. Nově se položily parkety, opravilo jeviště a ještě v 
roce 1945 sloužil opět veřejnosti.
     Další velká rekonstrukce byla zahájena v roce 1973 a 
trvala pět let. Opravila se elektroinstalace, hygienické 
zařízení, ústřední topení, kanalizace a přistavěla se 
tělocvična. Po tu dobu nebyla přerušena výuka kurzů, 
které navštěvovalo skoro 860 zájemců, ani činnost 
kbelského symfonického orchestru a komorního kvarteta. 
Znovuotevření se uskutečnilo 28. února 1978. V kulturním 
programu vystoupil také operní pěvec národní umělec 

Eduard Haken, který prohlásil, že v sále je výborná akustika. 
V roce 1982 byla dokončena přístavba z Bakovské ulice a 
otevřen nový bar. V té době vystupovalo v Lidovém domě 
mnoho známých umělců. O kulturních akcí se dočtete v 
některém z dalších čísel »Kbeláku«.
     Velké změny nastaly po roce 2000, kdy byl Lidový 
dům zcela majetkově vypořádán a je vlastnictvím MČ 
Praha 19. Započalo se s rekonstrukcí budovy, opravil se 
suterén, restaurace se rozšířila o vinárnu, přistavěla se 
moderní svatební síň, opravila se tělocvična, zateplila 
fasáda a opravila střešní krytina. Rozsáhlé změny nastaly v 
interiéru budovy. Sál se změnil k nepoznání. Přibyla galerie 
a kulečníková herna. Lidový dům je jednou z výrazných 
dominant městské části  a patří mezi největší kulturní 
stánky v širokém okolí. Konají se zde plesy, koncerty a 
různé společenské akce, o kterých se dočítáte ve Kbeláku 
nebo na webových stránkách Lidového domu. 
Ke zpracování byl použit text Olgy Čadilové z knihy PRAHA 
- KBELY  A  OKOLÍ 

Zapsala: Ivana Engelová, kronikářka Kbel

lidový dům oslavil letos 85 let existence

Uriah Heep Nazareth 
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setkání, výlety a jiné akce kbelského

 svazu tělesně postižených

     pod novým vedením se po letní přestávce opět sešli 
členové místní organizace svazu tělesně postižených kbe-
ly 11. září v zasedací místnosti domu pro seniory v mla-
doboleslavské ulici. předsedkyní je nyní Jitka pelikánová, 
místopředsedkyní věra svárovská a pokladní Jana Janeč-
ková. tady se kbelští členové stp setkávají pravidelně ka-
ždou druhou středu, kromě těch, kdy si vyjedou na  výlet 
nebo mají zajištěn jiný program. 

     Na zmíněných setkáních dostávají přítomní členové in-
formace o připravovaných výletech či akcích a mají také 
prostor k případným návrhům či připomínkám. Vždycky je 
tu čas rovněž k popovídání si se sousedy a ovšem i na ob-
čerstvení kávou, čajem, chlebíčkem nebo zákuskem. Hlav-
ní samozřejmě ale jsou a byly akce, kterých se mohli členo-
vé zúčastnit. Kdo měl zájem dostal například vstupenku do 
Solné jeskyně nebo bazénu Laguna v Letňanech a také do 
PVA Letňany na Stříbrné vánoční dny.

     Program Na Vlachovce byl připraven hned na 20. září. 
V této známé hospůdce jsme mohli, díky sponzorovi - fir-
mě Kolektory, který zajistil program a občerstvení a ÚMČ 
Praha 19, který zajistil dva autobusy k přepravě účastníků, 
prožít příjemný den. K poslechu a k tanci hrála Malá kapela 
se známou zpěvačkou Ivanou Zbořilovou. Program byl vel-
mi pestrý, zazněly české i moravské písničky, písničky staré 
Prahy-Hašlerky, písničky známých skladatelů dechové hud-
by - Vejvody, Vacka, Poncara a jiných. Vystupující na každý 
žánr měnili stylově oblečení, své taneční umění předvedl 
pár Eva a Filip. Vládla dobrá nálada, zpívalo se a mnozí si 
zatančili. O přestávkách byl podáván oběd, pak svačina a 
k dispozici byl i švédský stůl. Účastníci akci hodnotili velmi 
pozitivně.     

    Výlet do Polska jsme podnikli 23. října. Naším cílem 
byla Kudowa Zdroj, což je malebné lázeňské městečko 
blízko Náchoda. Po příjezdu jsme si prošli i místní tržnici, 
nakoupili pár drobností a jeli do centra. Po cestě jsme zís-
kali informace o historii lázní, která sahá až do 15.stole-
tí a o léčebných pramenech i o význačných osobnostech, 
které se zde léčily, například Goethe, Churchill, Jirásek…                         
Výlet se vydařil náramně a všichni byli spokojeni.

     Do Třeboně  jsme vyrazili 12. listopadu. Původně jsme 
měli namířeno sice k Bošileckému rybníku na tradiční vý-
lov kaprů a potom chtěli navštívit Soběslav. Výlov se ale 
nekonal ,respektive nebyly ryby, a tak jsme zajeli do ne-
daleké Třeboně, která nás přivítala nádherným počasím, 
prošli jsme se po městě, kdo chtěl, dal si místní speciali-
tu - rybí polévku, případně navštívil některou z cukráren. 

Krásný pohled se nám naskytl též na rybník Svět. V městě 
je i obchod s rybami ze sádek, takže jsme si mohli přivézt 
domů jihočeského kapříka nebo i další čerstvé i mražené 
ryby a rybí speciality. Vše dopadlo nad očekávání – nako-
nec, je lépe mít mražené ryby, než zmrzlé nohy od rybníka. 
Při zpáteční cestě jsme se opět dověděli řadu zajímavostí o 
krásném lázeňském městě Třeboň.

     Karlovy Vary a Vánoční dům v Doubí byly cílem dal-
šího zájezdu 19. listopadu. Byl to zvláště vydařený zájezd 
vzhledem k blížícím se Vánocům. Prošli jsme se nejprve po 
Karlových Varech a pak jsme navštívili  Zámeček v Doubí. 
Ten jako jediný toho druhu u nás je celý věnován vánoční 
výzdobě, nabízí i možnost nákupu drobných dárků a vánoč-
ních ozdob. Nádhernou atmosféru vytvořila vánoční hud-
ba, krásná výzdoba a pohodou. Nakonec jsme zavítali do 
»Nebeské kavárny«, kde pro nás bylo připraveno pohoštění 
- svařené víno nebo kakao, vánočka a nechyběl ani malý 
dáreček. Vánoční náladu jsme si pak dovezli až domů.

     Koncert mezzosopranistky Markéty Dvořákové a pi-
anistky Lenky Korbelové pro nás uspořádala MČ Praha 
19 v zasedací místnosti Domu pro seniory 20. listopadu. 
Obě účinkující nejprve přivítal starosta Pavel Žďárský, který 
pozdravil též všechny přítomné, hovořil i o tom, že ÚMČ P 
19 finančně přispívá na všechny akce Svazu TP a přislíbil, 
že tomu bude tak i nadále. Starostův projev i koncert na-
táčela TV  Metropol. Na programu byly Cigánské melodie 
Antonína Dvořáka a jiné a připravily nám  krásné zážitky a 
po každé skladbě zazněl zbouřlivý potlesk. Po vystoupení 
dostaly od Svazu TP obě účinkující květiny a následovalo 
občerstvení. 

     Koncert Evy a Vaška 4. prosince v Lidovém domě ve 
Kbelích byl poslední z vydařených akcí.  Ani tady nechy-

běla TV Metropol. Setkání s oblíbenou pěveckou dvojicí 
byl uspořádán nejen pro STP, ale i pro všechny kbelské dů-
chodce. O krásnou výzdobu se postaraly zaměstnankyně 
ÚMČ Praha 19, výborné pohoštění a další zázemí zajistila 

a uhradila též radnice, program zajistil a uhradil sponzor 
- firma Kolekrory. Na zahájení promluvil starosta Pavel 
Žďárský, který projevil radost nad tím, že se akci podařilo 
realizovat a Evě předal krásnou kytici. V zaplněném sále 
vládla dobrá nálada a objevily se zde také nadpřirozené 
bytosti - Mikuláš, andělé a čert, kteří během programu 
obdarovávali přítomné. Mikuláš si s chutí zazpíval s Evou 
jednu z písní, mimochodem velmi pěkně. Oba interpre-
ti byli velmi bezprostřední a milí. Eva se zmínila, že spolu  
Vaškem mají letos výročí 25 let společného vystupování a 
také, že Vašek slaví své 60. narozeniny. Za Klub důchodců 
poděkovala Evě a Vaškovi paní Fojtíková, za Svaz tělesně 
postižených poděkovala Jitka Pelikánová a předala Vaškovi 

k narozeninám jako dárek láhev sektu, kterou s díky přijal.  
Akce proběhla v přátelské atmosféře a s dobrou náladou 
jsme se rozešli do svých domovů. 

     Chtěli bychom velmi poděkovat naší Městské části Pra-
ha 19 za její štědrou finanční dotaci, díky které se mohly 
všechny zmíněné výlety a akce uskutečnit. Přinesly nejen 
našim členům ale i ostatním kbelským důchodcům mnoho 
hezkých chvil. V neposlední řadě patří dík též sponzorovi - 
firmě Kolektory Praha za finanční podporu při zmíněných 
akcích.

J. Vrbová, STP MO Kbely                     

svaZ tělesně postiŽených

Junák Kbely Vás zve na 5. ročník tradiční

VÁNOČNÍ NADÍLKY PRO ZVÍŘÁTKA  
a rozdávání

BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
sraz na Štědrý den v 10 hodin v Centrálním parku u tunelu
Společně si zazpíváme koledy, dojdeme do lesoparku nadělit 
pamlsky zvířátkům, vzájemně si ochutnáme cukroví, můžete 

si domů odnést Betlémské světlo. Vhodné pro děti všeho věku
S sebou: dobroty pro zvířátka (jablíčka, lojové koule apod.), 

svíčku a sklenici.
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Athabaska Praha

15. rodinný skautský oddíl Poljana Kbely

http://kbely.athabaska.org
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Z historie techniky a průmyslu ve kbelích 

kapitola i: od prvopočátků do roku 1938

industriální tradice městské části praha-kbely jsou 
právem spojovány především s letectvím. letiště a letecké 
podniky, a později nejen ony, zaměstnaly obyvatelstvo 
kbel i širokého okolí, významně se podílely na věhlasu 
našeho průmyslu i na světovém technickém pokroku, 
ale bohužel také výraznou měrou znečistily zdejší 
životní prostředí. nahlížíme-li do historie těchto aktivit, 
dozvídáme se zajímavé a často dramatické skutečnosti.

Část první

Nemůžeme začít jinak, než kbelským letištěm. Už proto, že 
vlastně ono tu bylo jako první, již v roce 1919, a teprve pak 
následovaly průmyslové podniky.
Historie létání na zdejší náhorní plošině je ovšem ještě 
starší, sahá dlouho před první světovou válku. Tehdy však 
bylo sportovní letiště – nebo přesněji: louka, na níž byly 
povoleny starty a přistání letadel – situováno o něco blíž 
k centru Prahy, nad hranou svahu na pomezí Proseku a 
Vysočan. Zde mimo jiné v srpnu 1911 za obrovského zájmu 
veřejnosti předváděl svůj stroj legendární Ing. Jan Kašpar. 
Přesné místo se ale už asi nepodaří vypátrat.
Vznik dnešního kbelského letiště měl docela pestrou 
předehru, bezmála hodnou literárního zpracování. Málo se 
totiž ví, že naše vojenské letectvo vzniklo snad nejrychleji 
na světě: 28. října 1918 po poledni byla v Obecním domě 
v Praze vyhlášena Československá republika a údajně již ve 
čtyři hodiny odpoledne (ale podle jiných zdrojů až o dva 
dny později) na Žofíně ustaveno československé letectvo. 
Všechna letadla ovšem tehdy byla soustředěna na jediném 
vojenském letišti v Chebu, které v těch dnech stále ještě 
držela rakousko-uherská posádka. Bylo nutno je získat 
násilím za cenu vojenského obsazení a prý i přestřelky, 
která se snad naštěstí obešla bez ztrát na životech. 
Odtud byla letadla podle technického stavu dílem 
přelétnuta a dílem převezena na účelově zřízené provizorní 

letiště ve Strašnicích, v blízkosti tramvajové vozovny. To sice 
fungovalo jen přibližně jeden měsíc, od začátku listopadu 
asi do poloviny prosince 1918 (zde se časové údaje opět 
různí), ale podle velmi vzácně dochovaných snímků se 
zdá, že na něm vládl čilý ruch. Zdejší pozemky byly v té 
době ovšem už určeny k zástavbě (dnes je tu uliční síť), a 
tak zároveň probíhalo poměrně náročné jednání ve věci 
záboru ploch pro nové, »skutečné« letiště ve Kbelích, již 
zhruba na dnešním místě.   
Tato lokalita, kromě dobrých podmínek terénních a 
klimatických, splňovala ještě jedno důležité kritérium: 
ležela stranou od zástavby a zaručovala tak i do budoucna 
dostatek prostoru pro létání. Průmysl tu prakticky nebyl, 
v centru obce se nacházel pouze pivovar a jedna či dvě 
malé dílny, mimo jiné na opravy jízdních kol a motocyklů. 
V okolí byly v provozu jen cihelny, jinak měla obec převážně 
zemědělský charakter.

kbely se staly leteckou evropskou špiČkou
Do Kbel se tedy letadla definitivně přesunula na přelomu 
let 1918 a 1919 a již záhy tu začal intenzivní provoz. 
Postupně se k vojákům připojily také dopravní společnosti, 
první byla od roku 1919 Franko-rumunská letecká 
společnost, pak známá pod zkratkou CIDNA. Po roce 1920 
přibyli i sportovní letci, a tak již před koncem dvacátých let 
znamenaly Kbely co do velikosti a vybavenosti evropskou 
špičku. O tom se ale zmíníme dále.
Jen o málo později se sem začala stahovat také průmyslová 
výroba, zpočátku rovněž spojená výhradně s letectvím či s 
armádou. I ona měla pestrý »prenatální« vývoj, který stojí 

za krátké zastavení.
Řadu poškozených a zanedbaných rakouských letadel, která 
se zachovala na našem území, bylo totiž nutno nejprve 
důkladně opravit a rekonstruovat, aby piloti nové republiky 
měli na čem létat. Stejně rychle, také již v posledních 
měsících roku 1918, proto vznikly Vojenské letecké dílny, 
umístěné nejprve provizorně na holešovickém výstavišti. 
Zároveň nedaleko odtud, v blízkosti holešovického 

pivovaru, už během války existovaly nevelké letecké 
opravny s podivným názvem Al-Ma (snad šlo o zkratku 
jmen původních majitelů), ale tam byla po osamostatnění 
Československa údajně k dispozici jen dvě letadla.
Souběžně s opravami se záhy – opět s neuvěřitelnou 
rychlostí – rozjela i vlastní konstrukce a výroba letadel, 
jejímž hlavním iniciátorem a protagonistou byl vynikající 
mladý inženýr Alois Šmolík. Již na podzim roku 1919, 
kdy bylo Šmolíkovi 26 let, tedy na kbelském letišti stál 
připravený první vojenský letoun z jeho tvůrčí dílny. Sotva 
osamostatněné Československo tak rázem vstupovalo 
mezi evropské letecké velmoci! Málo se ví, že se toto první 
profesionálně postavené letadlo dostalo do vzduchu dřív, 
než byla zákonem vyhlášena československá státní vlajka.  
Tento progresivní počin se ovšem ukázal jako dvojsečný: 
na jednu stranu bylo obtížné stěhovat do nových provozů 
již rozběhnutou stavbu letadel a všechny práce s tím 
spojené, zároveň ale stísněné holešovické prostory 
přestávaly takovým velkorysým aktivitám stačit. Kromě 
toho bylo nezbytné mít při ruce letiště. Tato kritéria 
nakonec samozřejmě zvítězila, i když přestěhování nebylo 

jednoduché a muselo probíhat po etapách. 

vZnik oZnaČení letov a teleGraFickÉ dílny
A tak se roku 1920 letecká výroba postupně přesouvá 
do Kbel a dostává – zprvu neoficiálně – později slavné 
označení Letov (zkratka slov Letecká továrna vojenská). 
Část provozů našla umístění naproti letišti na severní 
straně Mladoboleslavské ulice, přibližně v místech dnešní 
betonárny a okraje vilové zástavby. Kromě toho byly přímo 
na letišti k dispozici dva hangáry, ve kterých byla zřízena 
truhlárna a vlastní montáž letadel. Při pohledu na snímky 
dřevěných kůlen se dnes divíme, jak v něčem takovém 
vůbec mohly probíhat práce tohoto druhu a vznikat tak 
zdařilé stroje. Ale na tehdejší skromná měřítka, a zejména 
ve srovnání s holešovickým výstavištěm, šlo téměř o luxus 
či rozhodně alespoň o lepší prostor pro rozmach, jaký nově 
vzniklé průmyslové odvětví potřebovalo. Navíc, a to je 
důležité, nechybělo nadšení pro věc.

Ještě významnější mezník ve vývoji kbelské průmyslové a 
dopravní zóny znamenal rok 1922. Bez nadsázky lze říci, 
že v tomto roce můžeme hledat počátek současné podoby 
celé městské části, i když samozřejmě vývoj pokračoval po 
další dlouhá desetiletí.
Na letišti zatím vyrostly čtyři velké betonové hangáry, 
zachované dodneška, a postupně se budovalo veškeré 
zázemí od vodárny až po letištní restauraci. Až dosud tu byly 
jen hangáry dřevěné, částečně ještě převezené z Chebu. 
Jeden z nich se rovněž zachoval dodnes a po rekonstrukci 
hostí část expozice leteckého muzea. U západního okraje 
letiště byly vztyčeny tři štíhlé stožáry vysílače, který pak 
sloužil nejen pro účely leteckého provozu, ale byl využíván 
i pro civilní potřeby.
Nešlo ale jen o letiště. V souvislosti s jeho rozvojem i se 
zahájením provozu vysílače vzniká opět na druhé straně 
silnice, tentokrát na opačném konci letiště než Letov – 
který se ovšem už stěhuje do nových objektů v Letňanech 
– nový provoz dalšího armádního podniku s názvem 
Vojenské telegrafické dílny. Ten se sem přestěhoval pro 
změnu z Pohořelce. Vyrábí zpočátku vysílací zařízení a 
jejich součástky, později i letecké přístroje a zhruba od 
německé okupace také elektrosoučástky do automobilů, 
což se pak stane jeho hlavní produkcí. Později tento podnik 
ponese název PAL. V době, o které mluvíme, ovšem jeho 
areál zabírá jen asi třetinu dnešní rozlohy.

pravidelný vnitrostÁtní letecký provoZ
V širokém povědomí je ovšem s Kbely spojován především 
následující rok, teprve pátý v dějinách samostatného 
státu, kdy došlo k dvěma přelomovým událostem. Jednak 
to bylo zahájení pravidelného vnitrostátního provozu 
Československých aerolinií v září 1923, nejprve na lince do 
Bratislavy. Začínalo se s vyřazenými vojenskými letouny pro 
jediného cestujícího a náklad pošty, ale již velmi brzy měly 
aerolinie k dispozici skutečná dopravní letadla, dokonce i 
domácí konstrukce a výroby. Zprvu také jen pro dva až čtyři 
cestující, ale již před rokem 1928 bychom ve Kbelích mohli 
ve službách ČSA spatřit i stroje F-60 Goliáš stavěné podle 
francouzské licence, sice pomalé, které ale pojaly na tu 
dobu neuvěřitelný počet dvanácti pasažérů (nepočítajíce 
dva piloty) a v přídi měly dokonce vyhlídkový salónek. 
Později, ve třicátých letech, tu startoval a přistával i jeden 
létající člun na pravidelné lince do jugoslávských letovisek 
na Jadranu. Příležitostně pak na kbelské letiště zavítala i 
zahraniční velkoletadla, jako obří německý Junkers pro 36 
pasažérů či celá skupina sovětských těžkých bombardérů 
do té doby nezvyklých rozměrů. 
S tím vším bylo samozřejmě spojeno další postupné 
rozšiřování letiště včetně budování nových hangárů a 
pomocných objektů, jako garáží, dílen i celnice. Civilní 
část už byla lemována menšími hangáry ve dvou až třech 
řadách.
Pokračování příště

Jiří Slouka

Vstupní brána továrny Letov ve Kbelích, kolem roku 1920.

Požár nejstaršího hangáru Aera, rok 1923.

Letiště od v roce 1924, pohled od západu. Dopravní část 
s dosud rozestavěným hangárem.
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Z deníku beZpeČnostního Ředitele

Sobotní odpoledne 7. 12. uspořádala kbelská radnice spolu se kbelskou farností velmi příjemný adventní koncert v kostele 
sv. Alžběty. V podání Markéty Dvořákové, Petra Matuszka a Ireny Chřibkové zazněly známé i méně známé vánoční zpěvy, 
díky kterým jsme se 
pomalu přenesli do 
starověké tvůrčí dílny 
známých hudebních 
skladatelů.

Šárka Egrtová
Public relations ÚMČ 

Praha 19

níZkoprahovÉ centrum aktivit mČ praha  19

nové nástěnky informují o činnosti nca
     Série nových nástěnek provází každého na cestě do Nízkoprahového centra aktivit, ještě než 
sestoupí po schodech do suterénních prostor Lidového domu, kde NCA sídlí. Tyto nástěnky doplnily 
stávající hlavní poutač před kovovou brankou. Nabízejí všem, co mají o činnost NCA zájem, přehled 
kroužků, klubů a dalších aktivit, do nichž se mohou zapojit. Přijďte se podívat, dozvědět se z nových nástěnek více, vedle 
tištěných zpráv a sdělení je na nástěnkách i množství fotografií, které činnost NCA dokumentují a dokreslují. Máme také 
webovou adresu WWW.COOLKBELY.CZ

tvořivá dílnička má každým setkáním více účastníků 
     S nebývale velkou odezvou účastnic se setkal nový kreativní klub 
v Nízkoprahovém centru aktivit. S nápadem „rozjet“ klub Tvořivá dílnička 
pro všechny, kteří se chtějí věnovat výrobě různých zajímavých předmětů a 
ozdob zejména charakteru užitého výtvarného umění, přišla kbelačka Pavla 
Řeháková, jenž ve spolupráci s NCA připravila prvotní sérii tématických 
tvořivých schůzek, kdy v současnosti je zřejmý stále rostoucí počet účastnic, 
mezi nimiž můžeme nalézt mladé maminky, které se o kurzu dozvěděly díky 
Kulturnímu rodinnému centru CoByDup, studentky, ale i další výtvarnem 
nadšené kbelské ženy. Pánové prý zatím chybí.
     „Do budoucna mám v plánu rozšířit znalost quillingu, který má široké využití 
i mimo vánoční čas. S jeho pomocí lze vytvářet květinové vzory například na 
přáníčka, ale také různé šperky – náušnice, přívěsky, ozdoby do vlasů, brože,“ 
přibližuje Pavla Řeháková. Poté by se podle svých slov ráda věnovala třeba 
origami, nebo jinému tvoření především z papíru.

Úspěšná generálka kbelské šachové reprezentace 
     Velmi silně obsazený byl už 14. ročník tradičního šachového »Turnaje 17. listopadu«, který uspořádal v sobotu 
16. listopadu Sportovní klub Kbely spolu s Nízkoprahovým centrem aktivit MČ Praha 19 ve svých prostorách. Tohoto 
otevřeného turnaje v rapid šachu hraného švýcarským systémem na 11 kol s časovým limitem 2x17 minut se zúčastnilo 
26 hráčů z 15 oddílů. Deset šachistů přitom mělo ELO nad 2000 bodů, které značí už opravdu vysokou kvalitu a tři z nich 
dokonce nad 2200 bodů.
     Boj o vítězství byl až do devátého kola vyrovnaný, jenže pak v 10. kole získal kbelský patriot Bohuslav Dubanský (ELO 
2206, prvoligový hráč Bohemians Praha, jenž po novém roce v pozici hosta oblékne i dres kbelského družstva s názvem 
Kbelská šachová reprezentace) rozhodující náskok 1,5 bodu.
   nejlépe umístěným hráčem z domácího šachového oddílu byl po pěkném výkonu na pátém místě miloslav partl 
(elo 1792) se sedmi body, a to před davidem krotkým (elo 1501, dělené místo 20. místo, 4,5 b.). Úspěšně hráli i 
hráči, kteří stejně jako vítěz turnaje po novém roce obléknou dres kbelské reprezentace - martin bárta (elo 1451, 
dělené 9. místo, 6 b.), Jaroslav kvapil (elo 1506, tJ neratovice, dělené 9. místo, 6 b.) a Josef kabát (elo 1852, sokol 
brandýs nad labem, dělené 13. místo, 5,5 b.).
     dobře organizovaný turnaj se začíná svou kvalitou účastníků řadit mezi elitní pražské komorní turnaje, což je pro 
kbelské šachisty nejen úspěchem, ale hlavně do budoucna velkým závazkem.

vzniká nová internetová televize kbely tv
     Mediální projekt kbelské internetové televize Kbely TV vznikl letos v Nízkoprahovém centru aktivit jako součást 
činnosti Žurnalistického klubu. Mladí kbelští tvůrci zkoušeli vytváření audiovizuálních výstupů, jenž něco ukazují o místě, 
kde žijí, kde mají kamarády a kam chodí do školy. Dobrá kvalita následných prací ukázala, že s šikovným týmem mladých 
nadšenců je možno i s minimálním rozpočtem dobře informovat o Kbelích a kbelských aktivitách, a tak Rada MČ Prahy 
19 rozhodla o rozšíření spolupráce městské části s mladými žurnalisty, kdy byl koncipován projekt KBELY.TV,  jenž zatím 
funguje ve zkušebním provozu, natáčí se stále nové reportáže a zároveň se vytváří definitivní podoba televizního webu. 
     o přechodu na plný provoz v následujících týdnech budou kbelští občané samozřejmě detailně informováni, ale 
již dnes se mohou těšit, že za minimální prostředky mČ praha 19 bude na internetové adrese a vybraných radničních 
terminálech nonstop vysílán zpravodajsko-publicistický televizní magazín plný kbelských témat. 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

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

informace, upřesnění, černá kronika
12. 10. 2013 – virtuÁlní pŘestupky, reÁlnÉ nÁsledky 
– Nové technologie přinášejí i nové způsoby jak přestoupit 
zákon. Přesvědčil se o tom i pachatel, který nedopatřením 
odeslal na nesprávné telefonní číslo fotografie svých 
intimních partií. Jak se pak ale divil, když se mu po několika 
dnech ozvala policie s tím, aby se za své jednání zodpovídal. 
Vzhledem k okolnostem se mu to nakonec povedlo, ale 
poučení to dle jeho slov bylo pořádné.
Zavařit mohou, ale nejen poslané obrázky všeho druhu, ale 
i obyčejný text vyjádřený v několika znacích SMS zprávy, 
obzvláště když obsahuje výhrůžné či urážlivé sdělení. 
Nevýhodou pachatele totiž oproti mluvenému způsobu 
je, že co je psáno, je dáno a i vymazaná zpráva může být 
policejním orgánem vyžádána od operátora a u správního 
orgánu pak není diskusí. A nezapomeňme, že nemusí jít 
jen o přestupek.

17. 10. 2013 – šmeJdi a ZloděJi – A pak jsou tu ještě 
ti mnohem horší, kteří se chtějí schovat za  anonymitu 
moderních technologií a přímo krást a ubližovat. Někteří 
vzdáleně a jiní zcela drze napřímo, kdy si prostřednictvím 
komunikačního přístroje vyhlédnou svojí oběť, domluví 
schůzku, a pak nemilosrdně nejčastěji na seniora zaútočí. 
Takové jednání se objevovalo přesně v tuto předvánoční 
dobu v posledních dvou letech, kdy cílenou prací radnice, 
živnostenského odboru i policie se podařilo nejčastější 
tyto šmejdy podchytit a snad i v hojné míře od kbelských 
domácností odehnat. Na jak dlouho uvidíme, ale 
každopádně buďte obezřetní a dobře zvažte, koho pouštíte 
do svého bytu. 
Podvodníci, ale necílí jen na seniory, ale i na mladé, jak se 
mohl přesvědčit mladík z Katusické ulice, který si v srpnu 
na známém aukčním webu objednal mobilní telefon. Prý 

to měl být dárek pro přítelkyni. Zboží v hodnotě pěti tisíc 
korun řádně zaplatil a těšil se, jak přítelkyni překvapí. 
A překvapení opravdu nastalo, když zaplacený telefon 
nedorazil ani za dva měsíce a na mladíkovi e-mailové ani 
telefonické urgence nikdo nereagoval. Dnes leží spis u 
bezpečnostního ředitele. Inu, kde jsou ty doby, kdy na trhu 
platilo okřídlené “z ručky do ručky“.

18. 10. 2013 – vykradenÉ sklepy – Občasné vloupačky 
do sklepů nutí majitele v celé republice k bezpečnostním 
opatřením. Mnohé bytové domy zvažují sklepní mříže či je 
přímo realizují. Pro jeden z bytových domů v kbelské části 
blízké Ctenicím, však už toto opatření přijde pozdě, jelikož 
jejich sklepy již byly v polovině října vykradeny. Buďte 
prosím na svůj majetek opatrní.

25. 11. 2013 – nÁJeZd na octavie – Bezpečnostní ředitel 
získal informaci, že o uplynulém víkendu došlo ke krádeži 
dvou vozidel českého výrobce. Zda šlo o náhodu či o 
cílený zlodějský nájezd na Kbely je možno jen spekulovat, 
každopádně to okradené majitele rozhodně nepotěšilo. 
Policie po pachateli intenzivně pátrá.  

11. 12. 2013 – ZasedÁní beZpeČnostní komise – 
Za účasti vedení místně příslušných policejních orgánů, 
odborných členů komise a čestného hosta, kterým byl 
tentokráte starosta Městské části Praha – Vinoř, proběhla 
Bezpečností komise Městské části Praha 19, která hodnotila 
vývoj bezpečnosti v městské části. 

 Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

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

Ve Kbeláku č. 47 u aktivit Nízkoprahového centra v článku Klub finanční 
gramotnosti chyběl text:  „Jedná se o aktivitu projektu „Co dělat, když...?“, 
která je podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a 
je realizována Kulturním a rodinným centrem CoByDup.

adventní koncert - klasickÉ vanocni Zpěvy a pastorely
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 1. února 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 věcné ceny (žehlička na vlasy, šampon Loreal, ošetřující 
mléko na vlasy).
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 
salon desiGn - kadeřnictví

Katusická 669/79, 197 00 Praha 9 - Kbely
www.salondesign.cz

který věnovala cenu pro výherce.
salon desiGn - kadeřnictví

poukaz na 10 % slevu pro nové zákazníky
Katusická 669/79, 197 00 Praha 9 - Kbely

     Zcela odstraněn byl domek u železničního přejezdu na mladoboleslavské ulici, který vyžívali squatteři coby »squatt« 
- tedy své obydlí. místo bylo následně plně rekultiváno. 

     Tím Správa železniční dopravní cesty dokončila třetí fázi 
likvidace této železniční nemovitosti. Všemu předcházela 
urgentní žádost starosty MČ Praha 19 Pavla Žďárského, 
aby se zabránilo neoprávněným osobám zdržovat se 
v tomto zchátralém objektu. Druhá fáze, čili zabezpečení 
problematické železniční nemovitosti proti vniknutí 
squatterů, se uskutečnila na konci dubna, kdy byl domek 
oplocen. Nyní už ruina neexistuje, takže její samozvaní 
obyvatelé, kteří byli trnem v oko kbelské veřejnosti, nemají 
důvod se v inkriminovaném místě zdržovat. Také už jim 
nehrozí případná smrt či zranění od projíždějícího vlaku na 
železniční trati.

squatteŘi Jsou beZ squattu deFinitivně

tříkrálová sbírka 2014                               
Farní charity neratovice
     Okostýmované skupinky tří dětí a jednoho dospělého, 
kteří zpívají a koledují pro Tříkrálovou sbírku, budou 
procházet městy a obcemi jako každý leden. Již tradičně 
je vánoční a povánoční období věnováno charitě. V tomto 
čase víc nežli jindy myslíme na své blízké, které jsme 
dlouho neviděli a naše mysl je otevřena milosrdenství i 
pro ostatní, méně šťastné.
     rádi bychom i letos připomněli tříkrálovou sbírku, 
která proběhne ve vašem městě či obci od 6. ledna do 
10. ledna 2014, a požádali všechny lidi dobré vůle o 
příspěvek do ní.
     Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených 
kostýmech a s korunkou K+M+B na hlavě. Za příspěvek vám 
dají na památku tříkrálový cukřík nebo jinou upomínku 
na vaši štědrost a ochotu. Sbírkové pokladničky budou 
zapečetěny zástupcem Městského úřadu Neratovice. 
Rozpečetění a otevření pokladniček opět provede 
zástupce Městského úřadu Neratovice. Vedoucí skupinek 
budou povinni se během konání Tříkrálové sbírky prokázat 
na požádání půkazem vedoucího skupinky, plnou mocí a 
občanským průkazem. 

     Třicet pět skupinek 
vyšleme od 6. do 10. 
ledna 2014 po dvaceti 
místech Středočeského 
kraje. Koledovat se bude 
v Neratovicích, Libiši, 
Kostelci nad Labem, 
Odolena Vodě, Kbelích, 
Klánovicích, Klecanech, 
Řeži, Zdibech, Černošicích, Čelákovicích, Kojeticích, 
Otvovicích, Zákolanech, Spolmyšli, Tišicích, Mělníku, 
Zálezlicích a v Praze.
     vážíme si všech, kteří do této charitní sbírky přispějí a za 
příspěvky děkujeme. Jako každý rok budete informováni 
o výtěžku tříkrálové sbírky a o její úspěšnosti právě ve 
vaší oblasti.
     Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty 
Charity České republiky. Nemalou část až 60 procent 
můžeme získat pro naši Farní charitu Neratovice. Z 
těchto prostředků budou financovány nové kompenzační 
pomůcky pro naše klienty.

Hana Jarská, DiS., za Farní charitu Neratovice
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     spolky a organizace ve kbelích před válkou, za války a krátce po válce byly říjnovým 
tématem 16. letopiseckého setkání, které se uskutečnilo 7. října.

     Povídání a vzpomínání bylo velmi zajímavé. K nejstaršm spolkům ve Kbelích se řadí Sbor dobrovolných hasičů. Byl 
založen 1. května 1881. Velitelem hasičů byl tehdy pan Černý.  Jeden z prvních požárů, kde kbelští hasiči zasahovali, byl 
požár Národního divadla v roce 1881. První zázemí měli hasiči ve stodole v místech dnešní benzinové pumpy. 
     V roce 1910 byl založen »Spořitelní a záložní spolek pro Kbely«. Starostou spolku se stal pan Karel Nekvasil. Dalšími 
členy byl pan František Vyhnálek a František Škorpil.
     V hostinci u Suldovských byl roku 1912 založen Sokol. Prvním starostou Sokola byl pan Antonín Svoboda. Ze vzpomínek 
pamětníků vyplývá, že do roku 1948 byla náčelnicí paní Knotková a náčelníkem pan Kolář. Děti cvičily sestry Zouzovi              
a paní Hrobcová. O činnosti Sokola a jeho historii se psalo na stránkách Kbeláků č. 42 a č. 46.
     Ve Kbelích byla i organizace »Volná myšlenka«, ta se držela hesla „Po Vídni zúčtujeme s Římem“. Vznikla po roce 

1918. Jak se uvádí v opisu Pamětní knihy, byl bez vyznání 
ve Kbelích snad jen Jindřich Kučera, jinak všichni byli věřící. 
Uvedený spolek usiloval o to, aby lidé byli bezvěrci, rodiče 
odhlásili děti z náboženství katolického, které se vyučovalo 
ve škole. Z 260 dětí jich zůstalo věřících pouze 10. Byly 
odstraněny kříže ve školních síních. Činnost spolku byla 
ukončena v roce 1923.
     Dělnická tělovýchovná jednota začala svou činnost po 
založení v roce 1912 v hostinci U Karbusů, kde se i cvičilo. 
Po dostavbě Lidového domu v roce 1928 cvičila Dělnická 
tělovýchovná jednota tam.
     V roce 1918 byl založen »Zpěvácký sbor« Tělocvičné 
jednoty Sokol. Scházelo se v něm dvacet až třicet děvčat ve 
škole ke zpěvu pod vedením učitele Kupky.
     Velmi oblíbený byl Divadelní spolek. První divadelní 

jeviště bylo zřízeno v hostinci na Růžku (nyní Bar 13) v roce 1929.  Od roku 1934 se hrálo v hostinci u Suldovských                             
v Mladoboleslavské ulici (nyní pneuservis). První hry, které se hrály, byly »Jánošík« od Václava Hrobčického z Hrobčic 
a »Jízdní hlídka«od Františka Langra. Kbelští ochotníci byli soustředěni pod hlavičkou Československé strany národně 
socialistické. Za války kbelské divadlo zachránil pan František Viet. Přepracoval stanovy, a aby spolek mohl hrát na 
zemském úřadu, byl zapsán pod názvem Josef Kajetán Tyl. Za války se hrála například Noc na Karlštejně. Mezi významné 
ochotníky patřila hlavně rodina Veitova, dále Jiří Horník, Karel Rozum, Karel Hamták, manželé Menclovi, pan Krátký, pan 
Klimt, pan Laciný a pan Fukal. Hrály se také operety, třeba Španělská vyzvědačka nebo Perly paní Serafínky, proto měl 
spolek i zpěváky. Pan Jaroslav Střížka začínal v Liberci, pak zpíval v Brně i v Národním divadle. Dalším známým zpěvákem 
byl Roman Horák, subrety pí Veitová a Pospíšilová. Mezi kapely se řadí Ventův rytmus a po válce Orchestr pana Václava 
Zelinky. Pamětníci se shodli, že Země úsměvů byla v podání pí Veitové hezčí, než jak se hrála v Tylově divadle v Praze.
     Známý byl i mužský pěvecký sbor »Dalibor«, jehož sbormistrem byl pan Vojáček. Členové sboru byli nejen ze Kbel, 
ale i z Vinoře a Satalic.
    Po 1. světové válce působil ve Kbelích ještě spolek Kovopracovníci a Střelecká jednota »Sup«. O jejich působnosti moc 
nevíme, pouze v Pamětní knize Tělocvičné jednoty Kbely při otevření Sokolovny v roce 1927 jsou podepsáni za odbočku 
Československých kovopracovníků Kbely pánové V. Jíša a Josef Vojáček, za Jednotu Českých střelců pánové Matěj Levý, 
František Knotek a Antonín Dvořák.
     Pod dalším zápisem v Pamětní knize jsou podpisy za jednotu »Karel Havlíček Borovský pro Kbely« pánů Václava 
Polívky, Františka Šediny, Karla Poldy, t. č. jednatele a V. Vošahlíka (předesy). Tento spolek v případě úmrtí jejich člena 
nesl při pohřbu prapor. Na úřadě se našla také krabice s praporem a tři šerpy s nápisy ve velmi zachovalém stavu. Na 
Letopiseckém setkání si přítomní mohli vše prohlédnout.
     Dalším spolkem, o němž nejsou další záznamy, jsou Baráčníci. Víme jen, že měli schůze v restauraci U Cermanů, také 
známou pod názvem »U kulaté báby«, která stávala na křižovatce Mladoboleslavská vedle potřeb pro zvířata.
     Zvolené téma letopiseckého setkání bylo velmi zajímavé, nicméně se nepodařilo všechno objasnit. pokud někdo 
zná z vyprávění něco o některém spolku či organizaci, nebo má o něm doma písemný materiál, prosíme o sdělení 
těchto informací nebo zapůjčení písemného materiálu. předem moc děkujeme!

Zapsala: Ivana Engelová, kronikářka Kbel

16. letopiseckÉ  setkÁní 17. letopiseckÉ  setkÁní 

    na 17. letopiseckém setkání, které se konalo v pondělí 4. listopadu, účastníci společně 
vzpomínali na nejstarší rody, nejstarší domy a nejstarší občany ve kbelích.

Nejprve něco z historie
     V roce 1363, pak čteme, že majitel vsi Letňan Matěj od 
věže z měšťanského rodu Welfovců zdědil po tchánu svém 
Reinbotovi Goldnerovi selský dvůr s jedním člověkem ve 
Kbelích, který již roku 1364 bratřím Ondřejovi a Martinovi 
Stachovi prodal.
     Vesnice sama patřila v době této bohatému a mocnému 
rodu měšťanskému, který od ní i jméno vzal a v dějinách 
města Prahy často se vyskytuje, ale zdá se, že majetku 
tohoto brzy se zbavil. Rodokmen rodu tohoto nebylo možno 
sestavit pro kusé zprávy. (Tomek, Dějepis města Prahy I-III).
     Autor dále ve své knize píše o některých členech tohoto 
rodu. V roce 1389 koupil František Kbelský dvůr Chvatěruby, 
roku 1486 paní Eliška z Roztok, manželka slovutného pana 
Václava Kbelského, zakoupila dům číslo 196 v Praze, který 
od roku 1500 Kbelský je nazývaný, dle Witta Kbelského. Tento dům stál na Příkopě v ulici Nekázané, dnes je již zbořen. 
Dále k rodu patří Johánek Kbelský, narozen roku 1408, jeho dcera Kateřina narozená roku 1427, Bareš Kbelský, narozen 
roku 1407, František Kbelský, narozen roku 1416 a Zikmund Kbelský, narozen roku 1418. Kdy tento rod přestal býti 
majitelem Kbel, známo není, ani kdo z rodu ve Kbelích opravdu bydlel.
    Dále se zde vystřídalo několik majitelů selského dvora: 1361 - 1370 - svatovítský kanovník Mikuláš se Saska; 1379 - 
1395 - kanovník Jan z Jeřně; 1395 - zmínka o tvrzi, která byla v majetku Mareše ze Kbel; 1398 - kanovník Adam z Nežetic; 
1409 - 1420 - pražský a vyšehradský kanovník Ondřej z Brodu.

Použitá literatura: Tomek, Dějepis města Prahy I-III 
Věstník sdružených korporací okresu karlínského z roku 1912

     Ze vzpomínek pamětníků uvádím známé selské rody, 
které ve Kbelích hospodařily: Bendlovi, Dobešovi, Kubešovi, 
Nekvasilovi, Průchovi, Racek, Suchých, Vyhnálkovi                           
a Tykačovi. Obec byla převážně zemědělského charakteru.
     rod bendlů je ve kbelích již celých 300 let. Statek                       
s bránou a stodolou z roku 1713 stojí ve Vrchlabské ulici (je 
to nejstarší stavení ve Kbelích).
     mezi nejznámější rody patří rod nekvasilů. Zakladatel 
firmy byl Václav Nekvasil. Jeho syn František byl stavitel, 
Otakar statkářem a Jan majitel cihelny.
     Z dalších známých rodů sem patří Ryčlovi. Nejprve se 
psali Ričlovi, podle vysvědčení Vendelina Ričla z roku 1880, 
které mi poslala paní Mátlová z Říčan, jejíž předkové žili ve 
Kbelích. A také rod Marešů.

     nejstarší dům s číslem jedna stával v místech dnešního zdravotního střediska. Nejstarší domy s číslem dvě a čtyři 
stojí v dolní části Vrchlabské ulice. Další domy s nízkým číslem popisným jsou rovněž v ulici Vrchlabské a dále v ulici 
Mladoboleslavské.
     ve kbelích žilo i několik stoletých občanů. Pan Mareš a paní Braunová se dožili 101 roků, paní Krumlová 100 let, paní 
Aušprungová 97 let, pan Macháček 96 let a paní Zachatová 95 let.
     Děkujeme všem zúčastněným za krásné vzpomínky, a pokud může někdo tuto historii doplnit, napište na e-mail 
engelova.ivana@seznam.cz, nebo můžete přijít na úřad MČ Praha 19.
     Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a pohody a těším se na další setkávání.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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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.  

Říjen-listopad 2013
pro dospělé:
Clarková M.H.: Pravdu znát nemusíš (Alpress)
Klíma Vlastimil: 1938: Měli jsme kapitulovat? 
(NLN)
Viewegh Michal: Můj život po životě (Druhé 
město)
Vondruška Vl.: Přemyslovská epopej-Král básník 
IV. (Moba)
Rudiš Jaroslav: Národní třída (Labyrint)
Kepler Lars: Písečný muž (Host)
Formánek Josef: Syn větru a Prsatý muž (Gekko)
Vondruška Vl.: Ulička hanby (Moba)

pro děti:
Pichonová Liz: Úžasný deník Tom Gates-
Naprosto fantastický (skoro ve všem) (Fragment)
Smith L. J.: Upíří deníky. Vzkříšení 14. (Fragment)
Brezina T. C.: Útok z vesmíru. Případ pro tebe        
a Klub tygrů (Fragment)
Pershallová K. Mary: Tajemství duchů. Přízrak 
beze jména (Fragment)
Gordon Roderick: Poslední cesta do podzemí 
(Fragment)
Kimpton Diana: Eliška a statečný princ 
(Fragment)
Nesbo Jo: Doktor Proktor a velká loupež zlata 
(Jota)

kbelskÁ knihovna

1. třída    První čtení, ilustrace v dětských 
knihách (Lada, Zmatlíková, Trnka, Smetana, 
Pilař, Miler aj.) 
22. 4. + 29. 4. 2014   (po dvou třídách)

2. třída    Slavní čeští spisovatelé knih pro děti 
 (Čtvrtek, Čapek, Petiška, Macourek, Sekora aj.)  
11. 2. 2014

3. třída Pohádka - významní autoři české 
i světové literatury (Němcová, Erben, Lada, 
Werich, Grimmové, Andersen aj.) 
18. 3. 2014         
   
 4. třída     Pověsti a báje 
15. 4. 2014

5. třída    Vznik, vývoj a výroba knihy, současní čeští autoři 
knih pro mládež
18. 2. 2014

6. třída +  7. třída   beseda s autorem  25. 3. 2014

8. třída  + 9. třída   beseda s autorem  27. 5. 2014

•	 Všechny programy uskutečněné v knihovně začínají 
vždy v 8.00 hod. a následně každou další hodinu po 
jednotlivých třídách, max. však do 11.30 hod. 

•	 Literární besedy s autory se uskuteční v prostorách ZŠ
•	 Ve spolupráci se školní družinou proběhne  celostátní 

akce:  
    „Noc s Andersenem“ -  pátek  4. 4. 2014  
•	 Pasování prvňáčků na čtenáře proběhne ve dnech  

17. 6. a 18. 6. 2014 
po dvou prvních třídách v časovém úseku:                 

od 8.00 – 12.00 hod. v prostorách ZŠ

literární programy  místní knihovny kbely pro žáky Zš albrechtická
ve šk.roce 2013/2014

oldřich kulhánek 
(26. 2. 1940 – 28. 1. 2013)

vernisáž výstavy se bude konat 
ve středu 29. 1. 2014 od 17.00 hod. 
v prostorách knihovny kbely. 
výstava bude ke zhlédnutí 
až do 30. 4. 2014. 

Jako vzpomínku na první výročí úmrtí tohoto českého 
akademického malíře, grafika, ilustrátora, scénografa 
a především úžasného člověka – pro vás připravila 
kbelská knihovna výstavu grafických listů, zapůjčených 
ze soukromé sbírky. 

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

4342

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.

děkujeme všem za přinesené fotografie, 
některé obrázky zde průběžně uveřejňujeme, 
ostatní fotografie si můžete prohlédnout v 
připravené malé výstavce na úřadu v přízemí  
budovy.
Za úřad Vás srdečně zve Ing. Zámyslická.
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Michaela Hýžová
vaše realitní makléřka

Náchodská 778/49
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
www.re-max.cz
www.procmilujiremax.cz

� 604 565 665
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