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Jednání ohledně převodu – odkupu pozemků LOM 
v prostoru za bývalou konečnou MHD se posunula 
dopředu. Materiál  je na magistrátě zpracován a pan první 
náměstek Jiří Vávra při návštěvě naší městské části přislíbil 
dohled nad realizací. Získané pozemky hodlá městská část 
využít k rozšíření možnosti parkování, příjezdu a přístupu 
k budoucí nové budově základní školy a k možnému 
vybudování sportovního hřiště.
Pan starosta uskutečnil osobní jednání s ředitelem letiště 
Letňany, kdy mu interpretoval stížnosti kbelských občanů a 
zároveň potvrdil, že i kbelští strážníci mají letiště v hledáčku 
a provoz monitorují.
ROPID na základě našeho podnětu provedl sledování 
vytíženosti autobusů v ranní špičce a následně upravil 
spoje kolem 7. hodiny ranní, tak aby byly jednotlivé spoje 
vytíženy stejnoměrně. Navíc vytíženost i nadále sleduje.
Probíhá zpracování nové varianty ukončení linky 185 u 
kbelského hřbitova.
Pan starosta společně s místostarostou a soukromým 
investorem stavby v sousedství vyvolali jednání ohledně 
úpravy parkování a vjezdu na Mladoboleslavské č.p. 20, 
přímo s obyvateli dotčeného Domu seniorů, kde si vyjasnili 
konečnou podobu úpravy, která nakonec přinese i zlepšení 
pro vjezd sanitních vozů do DS a podobu vchodových vrat 
a cesty. Náklady s tímto spojené plně uhradí soukromý 
investor.
Po první várce tzv. chodítek pro seniory se jen zaprášilo. 
Městská část zdarma zapůjčila 20 chodítek zájemcům, 
neboť o tuto pomůcku se mohou při chůzi opřít, zabrzdit, 
posadit či uložit i několik drobností do košíku. S ohledem 
na zájem jsou objednány další.
Dne 26. 5. 2014 byla zaslána výpověď ze smlouvy na údržbu 
zeleně, a to vzhledem k přetrvávající nespokojenosti a 
výtkám. Městská část má připraveny podmínky a varianty, 
jak pokračovat dále. Výpovědní lhůta běží do podzimu.
Rada si pozvala na své jednání hydrologa pana Žitného, 
aby informoval o svých stanoviscích ohledně záměru firmy 
Golf Vinoř, jakým způsobem řešit formu závlahy při využití 
území mezi Kbelami a Vinoří podél Mladoboleslavské na 
zamýšlené golfové hřiště tak, aby nedošlo k poškození 
spodních vod a celého ekosystému této lokality. Navržená 
kombinovaná řešení i s využitím přečištěné vody z ČOV se 
jeví jako rozumná. Projednávání bude pokračovat.
Probíhá zpracování projektové dokumentace k vytvoření 
parkoviště při ulici Jilemnická – bývalá tzv. Novákova 

zahrada.
Městská část „vyhrála spor“ – změnu územního plánu ve 
věci nového trasování propojovací komunikace Letňany 
Kbely – zkrátka díky naší intervenci, zpracovaným 
podkladům a nakonec i souhlasu vedení Letňan, jsme 
přesvědčili hl. m. Prahu a Letňansko Kbelský park nebude 
překřížen plánovanou komunikací !!
Rada odsouhlasila vybudování cvičících prvků tzv. 
venkovní fitness park, lanového centra a psího hřiště 
v lokalitě Centrálního parku tak, aby nedocházelo k rušení 
jednotlivých aktivit.
K dotaci 20 mil. Kč schválené ZHMP koncem března, 
přibylo dalších 30 mil. v závěru května, vše je určeno na 
výstavbu nové budovy základní školy. Vedení radnice se 
tímto znatelně ulevilo a předpokládáme, že se na podzim 
začne stavět.
Jako blesk z čistého nebe působilo rozhodnutí Úřadu 
práce, že přestěhuje své pracovníky nepojistných dávek ze 
Kbel na Prosek. Jeden den se bez naší asistence objevila 
informační cedulka na vchodových dveřích současného 
pracoviště na Železnobrodské a druhý den jsme obdrželi 
stručnou písemnou výpověď dohodou k 31. 5. 2014. 
Zbýval týden. Přesto jsme reagovali dopisem s žádostí o 
zvážení, a to zejména u klientů tělesně postižených či 
seniorů. Odpověď byla negativní.
Rada spustila přípravu realizace tolik potřebných veřejných 
WC v parku nad srubem. Tato budou pro návštěvníky parku 
otevřena celoročně. Objekt bude obsahovat dámská, 
pánská a invalidní WC, místnost pro přebalování či jinou 
péči o miminka a pro městskou část tolik potřebný sklad 
pro vybavení ke konaným akcím v parku.
Bytový odbor upozornil na havarijní stav expanzních nádob 
u hlavních výměníkových stanic tepla v ulici  Jilemnická a 
Martinická, a tak Rada odsouhlasila zadání poptávkového 
řízení na rekonstrukci ještě před topnou sezónou.
Letošní 2. Ročník Kbelského rockování se uskuteční 6. září 
od 16 hodin na Spartaku Kbely. Tentokrát je připraveno 
nás pobavit 6 kapel, když hlavním lákadlem bude jistě 
vystoupení Aleše Brichty.
Rada s uspokojením konstatovala promptní dokončení 
zabudování a kompletaci cvičících prvků v Centrálním 
parku, které se stanou vzorem či příkladem pro jejich další 
rozšiřování v jiných mutacích a lokalitách.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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      Kavárna u parku Kbely, Tauferova 2 

Od 1. 5. 2014 NOVÝ PROVOZOVATEL kavárny, který ji proměnil v útulné místo k setkávání: 

- posezení nejen u kávy v pohodlných křeslech nebo židlích 

- venkovní zahrádka s pergolou 

- nekuřácké prostření vevnitř i venku 

- dětský koutek 

- WiFi 

Kde: Najdete nás u rybníka v místech bývalého statku a pivovaru. 

Přijďte se podívat! Těšíme se na Vás 

Otevírací doba: Po 14 – 21, Út – Pá 8 – 21, víkendy 12 – 21 nebo dle dohody   

Rezervace:  602 266 365          

  

 

 

 

 

 

Připravujeme:  
 Prezentaci a degustaci vín dne 19. 6. 2014 cca od 18. hodiny 

Nutná rezervace předem (cena za osobu a konzumaci 350Kč) 
 Lehká perlivá vína – proseco – vlastní pípa (od 10. 6. 2014) 
 Prodej stáčených vín  - od 10. 6. 2014 
 Aperol spritz  - od 10. 6. 2014 
 Ledová tříšť cca od 1. 7. 2014 
 Od podzimu horké nápoje – čokoláda, punče 

Sortiment: 
 Silná italská káva, možno zakoupit kávu sebou 
 Domácí dorty od cukrářky, tažené záviny 
 Čerstvé limonády vlastní výroby 
 Moravská vína, Makedonská vína 
 Nealko, alkoholické koktejly, sorbety 
 Zmrzlina kopečková 
 Sendviče, paniny, zeleninové saláty, toasty  

PRODEJNA A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL

Za dobré vysvědčení 

10% sleva 
na dětské kolo
Platnost do 30.7.2014

www.cyklovape.cz

Hanušova 888/4, Praha Kbely
Telefon: 734 854 602

Po – Pá 11-20
So 9-13
Ne zavřeno

www.cyklovape.cz

Hanušova 888/4, Praha Kbely
 854 602

Za dobré vysvědčení Za dobré vysvědčení 

10% sleva
Za dobré vysvědčení Za dobré vysvědčení 

10% sleva10% sleva
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 Územní plán je základní nástroj pro stavebníky, 
aby věděli, jakou stavbu, kde mohou postavit. Nejedná 
se však o jejich rozměry, ale o vlastní využití staveb. Tento 
předpis určuje, kde na území hl. m. Prahy budou stát domy 
pro bydlení, služby, výrobu a pro samozřejmě spoustu 
dalších funkcí, které každé město ke svému správnému 
životu potřebuje. Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha 
je jedna obec, schvaluje vše, co se kolem územního plánu 
děje, zastupitelstvo hlavního města Prahy. V současné 
době platný Územní plán hl.m. Prahy byl zastupitelstvem 
hl. m. Prahy schválen dne 9.9.1999 a je platný od 1.1.2000. 
Za dobu jeho platnosti došlo ke schválení mnoha změn a 
v roce 2008 prošel také velkou revizí, která byla vydaná jako 
změna Z 1000/00. Poté se začal zpracovávat nový územní 
plán. Výsledkem těchto prací bylo zpracování konceptu 
územního plánu a jeho předložení k připomínkám, které 
měly být předány do 9.12.2009. Naše městská část 
uplatnila 12 připomínek, které následně v rámci projednání 
i dále obhajovala. Pořizování takto rozpracovaného a 
připomínkovaného konceptu nového územního plánu 
bylo ukončeno usnesením zastupitelstva hl.m. Prahy 
dne 7.6.2012 a téhož dne bylo zároveň rozhodnuto o 
zahájení pořizování zcela nového územního plánu, který 
byl, z důvodu zcela jasného odlišení od předchozího 
plánu, nazván Metropolitní plán. Pořizovatelem tohoto 
plánu je odbor stavební a územního plánu MHMP a 
projektantem je Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, 
kancelář Metropolitního plánu. Zadání tohoto plánu bylo 
po projednání schváleno opět zastupitelstvem hl.m. Prahy 
dne 19.9.2013. Od té doby probíhají přípravné práce, které 
směřují ke zpracování vlastního návrhu metropolitního 
plánu. V současné době se především jedná o zmapování 
stávajícího stavu jednotlivých lokalit Prahy a o představách 
jednotlivých městských částí o jejich vývoji. Následovat 
budou první konkrétní návrhy území. Předpokládá se, že 
tyto údaje budou již v červnu letošního roku a metropolitní 
plán bude k projednávání připraven někdy v březnu 2015. 
Potom bude následovat připomínkování, zapracovávání 
připomínek a schvalování. Celý proces tvorby územního 
plánu hl.m. Prahy, tedy Metropolitního plánu, by mohl být 
ukončen někdy v roce 2017. 

Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy na svých 
stránkách www.iprpraha.cz (dále lze postupovat např. 

obsah → strategie rozvoje → metropolitní plán nebo 
obsah → strategie rozvoje → pro městské části) zpřístupnil 
spoustu zajímavých informací, ať už se jedná o mapové 
podklady, články či pozvánky. V současné době (od 25.5. 
do 28.9.2014) se koná v sále architektů  na Staroměstské 
radnici v Praze výstava k vznikajícímu územnímu plánu, 
která je přístupná v pondělí 11 – 18 hodin a úterý až 
neděle 9 – 18 hodin a vstupné se neplatí. Podklady, tak 
jak jsou projektantem územního plánu od městské části 
požadovány, zpracovává za naší městskou část komise 
výstavby a rozvoje, která úzce spolupracuje i s ostatními 
komisemi a závěry svých jednání následně předkládá radě 
městské části. Samozřejmě, až bude ukončen sběr dat 
současného stavu a budou zahájeny práce na vlastní tvorbě 
budoucí podoby hl.m. Prahy a především naší městské 
části, bude veřejnost častěji a podrobněji seznamována 
s touto prací. Již dnes však lze prostřednictvím, např. 
komise výstavby, do procesu tvorby metropolitního plánu, 
vstoupit.          

Ing. Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 19

ÚZemní PLán hL.m. Prahy, tZv. metroPoLitní PLán

Městská část Praha 19 v úzké spolupráci se Státním 
úřadem radiační ochrany zahájila měření radonové aktivity 
v obecních bytech, které bude probíhat po dobu 6 měsíců. 
Nájemců, kteří si přišli po výzvě vyzvednout příslušný 
počet měřičů (dle velikosti bytu )  byl souběžně s měřiči 
předán k vyplnění a následnému odevzdání podrobný 
dotazník k probíhajícímu půlročnímu měření Toto měření 
a následné zpracování výsledků bude zdarma. 
Majitelé bytů v družstevních domech nebo majitelé 

rodinných domků se v případě svého zájmu o bezplatné 
měření radonové aktivity mohou obrátit na Státní ústav 
radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 PRAHA 4 
– Nusle, spojení ústředna: 226 518 101, 241 410 211-3, 
e-mail: suro@suro.cz

Ing. Lubomír Tejrovský
Vedoucí Odboru majetku, investic, 

bytového a nebytového hospodářství  

měření radonové aktivity v obeCníCh byteCh

http://www.iprpraha.cz
mailto:suro@suro.cz
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nejednalo se jen o penězích – jak jsme 
postupovali ve věci umístění a podoby nové 
budovy základní školy

Stejně tak jak jsme vás informovali o téměř nekonečné 
anabázi, kterou jsme s panem starostou absolvovali, abychom 
získali dotaci na výstavbu nové budovy základní školy, tak 
podobně dlouhý proces byl i projednáním podoby, umístění, 

velikosti, funkčnosti a vnitřního uspořádání tolik potřebné 
školní budovy. 
V roce 2013 byla první myšlenka vedena údajným 
jednoduchým řešením – vždyť máme školní budovu ve 
Slovačíkově ulici, vypovíme nájemní smlouvu s VOš Palestra 
a bude vystaráno. Jak to tak ale bývá, většina řešení není tak 
jednoduchá. Budovu bývalé tzv. „Nové - Staré školy“ (pro 
nepamětníky – původní výraz „stará škola“ je nyní budova 
Domova seniorů na Mladoboleslavské, která byla přestavěna 
v roce 2001) jsme nechali posoudit z hlediska stavu a vhodnosti. 
Posudek nebyl vůbec lichotivý, co se týkalo technického 
stavu a zároveň co do rozsahu. umístěno by mohlo být max. 
9 učeben včetně suterénních prostor při absenci jídelny, 
tělocvičny a odpovídajícího zázemí. Budova byla postavena 
za První republiky, kdy počet sociálních zařízení či odpovídající 
osvětlení a rozměrové normy byly někde jinde. Rekonstrukce 
této školy by znamenal náklad stejný, jako stavba nové 
„voňavé“ budovy. Dle demografické studie mají Kbely potřebu 
do budoucna dalších více jak 14 tříd pro min. 400 žáků a 
tomu „Palestra“ nevyhovovala, když pomineme, jaký problém 
by byl se stravováním či docházením na tělocvik – ale kam? 
Kapacita Albrechtické je na vrcholu a ani jídelnu ani tělocvičnu 

kapacitně nenaklonujeme. Stanovisko po projednání 
s projektantem bylo jasné, budovu ve Slovačíkově ulici nelze 
použít, musíme přemýšlet dál. Pan starosta zapojil své vlastní 
kontakty a oslovil ředitele Leteckých opraven, se kterým mají 
dobré přátelské vztahy a sjednal exkurzi do areálu LOM, a to 
i do prostor, které se nazývají „utajované skutečnosti“. LOM 
prochází restrukturalizací již několik let, a tak některé budovy 
by mohly být využity pro externího uživatele. Do některých 
prostor by mohly být umístěno cca 4 až 5 učeben a některá 

z hal by mohla být využita jako 
tělocvična. Vše by však vyžadovalo 
úpravu a zajistit organizaci docházky 
mimo areál stávající školy a 
odpovídající kooperace s areálem 
LOM. Zkrátka je to podaná pomocná 
ruka, avšak náhradní řešení. Zároveň 
pan starosta rozběhl jednání o 
odkupu pozemků v okolí bývalé 
konečné MHD s tím, že hodláme 
zrekultivovat toto obratiště a 
následně využít zelený pás např. pro 
sportoviště a hřiště. Nicméně při 
jednání s projektantem padne další 
myšlenka o umístění nové budovy 
Zš do míst bývalého hospodářského 
pavilonu jeslí, tedy naproti jídelně 
školy. Projektant vypracoval 
studii areálu budovy naproti Zš, 
která obsahovala učebny, šatny a 
zázemí s využitím protější jídelny a 
tělocvičny. Původní návrh budovy 
měl zhruba 10 učeben a uprostřed 

přírodní atrium. Propočty budoucích žáků však atakovaly další 
potřebu tříd, tak vznikla velká budova bez atria, zato obrovská 
stavba, které pak přibyl tzv. krček, aby děti mohly přecházet 
tzv. suchou nohou mezi oběma budovami školy. Toto řešení 
však vyžadovalo nadmíru velké finanční zatížení, které 
neodpovídalo potřebnému efektu a navíc obrovská budova 
v již tak vytíženém areálu narazila na nevyhovující dopravní 
řešení. Kdo zná Pelnářovu ulici a ranní špičku ve vypravování 
dětí do školy a školky ví, že tato jednosměrka by již další - 
dvojnásobné zatížení nesnesla. Bezpečnost dětí a krkolomné 
řešení s krčkem v podobě mostu, bylo vyhodnoceno jako 
nevhodné a opět jsme byli na začátku. Návrh zněl, postavme 
novou školu v místě současného menšího hřiště za tělocvičnou. 
Obětujme 11 let staré hřiště, které v budoucnu můžeme 
nahradit lepším a  vyřešíme tím potřebný objem budovy a 
zároveň rozdělíme dopravní a bezpečnostní nápor tím, že 
vybudujeme další místní komunikaci s parkovištěm z druhé 
strany od Toužimské a bývalé konečné. V této souvislosti 
pan starosta navázal na zahájená jednání s ředitelem LOMu 
ohledně odkupu pozemků a jejich kultivace, no a řešení bylo 
nasnadě. Pan architekt doslal zelenou a začal zpracovávat 

Čas od času se ve sdělovacích prostředcích objeví více či 
méně fundovaná informace o nové komunikaci ve směru 
na Letňany, která překříží a tím i znehodnotí vybudovaný 
lesopark. 
Rád bych občany informoval o nejnovějším vývoji v této 
věci.
Městská část Praha 19 již od roku 2010 vyvíjí soustavný 
tlak na představitele hlavního města Prahy, aby respekto-
vali novou situaci vzniklou vybudováním tohoto lesoparku, 
který je hojně využíván nejen obyvateli přilehlých měst-
ských částí. V roce 2011 jsme jako představitelé Městské 
části Praha 19, iniciovali zpracování vyhledávací studie, 
která vyhodnotila možné alternativní trasy této komunika-
ce, tak aby byla zachována integrita parku.
Studie jasně ukázala, že je možné vybudovat novou komu-
nikaci v ose současné ulice Toužimská, tedy její stavební 

úpravou, a na území Letňan ji přes komunikaci, navrženou 
ve schváleném územním plánu, napojit na pokračování uli-
ce Veselské. Toto řešení nejen, že zachovává celistvost le-
soparku, ale přinese i nemalé snížení investičních nákladů 
na celou stavbu.
Na základě této studie podala v červenci roku 2011 naše 
Městská část Praha 19 návrh na změnu územního plánu. 
Tato změna byla zařazena pod č. Z 2809/00 „Nové traso-
vání propojovací komunikace Letňany – Kbely“ mezi celo-
městsky významné změny IV Územního plánu. V prosinci 
roku 2013 pak zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo návrh 
zadání této změny.   
Dne 6.5.2014 proběhlo projednání této změny se zástupci 
Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR), kterého se 
za naší Městskou část Praha 19 zúčastnil pan starosta Pavel 
Žďárský, já a vedoucí stavebního odboru Ing. Ivana Peter-

ková. Městská část Praha 18 (Letňa-
ny) byla zastoupena starostou. 
Jednání nebylo jednoduché, nicmé-
ně námi předložené argumenty byly 
nakonec akceptovány pracovníky IPR 
i starostou Městské části Praha 18 a 
budou zapracovány do návrhu změny 
územního plánu tak.
Pokud tedy zastupitelstvo hl.m. Prahy 
schválí změnu trasování nové komu-
nikace v námi předložené podobě, 
zůstane celistvost lesoparku zachová-
na a nová komunikace bude vedena 
v ose současné ulice Toužimská.

 Ing. Vladimír Olmr
Zástupce starosty MČ Praha 19

noVá základní škola

Překřížení Letňansko – kbeLského LesoParku nePřiPustíme 

již třetí variantu nové budovy školy. Po zpracování studie se 
kromě vedení radnice sešla Komise školství, ze které vyšly 
připomínky a zabývali jsme se také formou řešení komunitních 
škol ve světě, konkrétně pak vzorem z finska, které jsme si 
všichni dotčení pilně nastudovali. Další zvažovanou otázkou 
byla školní jídelna, zda zvolit plnohodnotnou školní kuchyni 
s výdejnou nebo „pouze“ výdejnu. S ohledem na kapacitní 
možnosti stávající kuchyně a prostor jídelny jsme se přiklonili 
k variantě plnohodnotné kuchyně, která bude moci obsloužit 
i další strávníky tzv. výdejem z okénka (např. senioři). Tímto 
řešením se také rozloží nápor a hluk. Zástupci Komise školství 
se sešli minimálně třikrát, kdy se stále diskutovaly prostory 
tříd, koutků, chodeb, zázemí, prostory pro učitele, kdy 
došlo k nárůstu objemu prostoru pro třídy v řádu desítek 
metrů a zároveň byla zvolena variabilita tříd, tak aby se dalo 
reagovat na momentální potřeby. Projektant vždy promptně 
reagoval a dával do souvislostí s normami a předpisy. Tento 
nárůst objemu prostoru si však vyžádal svou daň v konečné 

podobě tvaru budovy. Pan architekt konstatoval: „chtěl jsem 
vám nakreslit hezkou členitou školu, ale musíme se vrátit ke 
kostce.“  Přes všechny tyto připomínky totiž vždy pan starosta 
upozorňoval na potřebu hospodárnosti zvolených řešení, 
vždyť máme omezené zdroje!! Kdybychom měli půl miliardy, 
to by byla jiná. Toto je velmi důležitá poznámka, neboť od té 
se odvíjí, zda je možnost umístění kbelských školáků realitou 
nebo jen chimérou. Na závěrečném jednání s vedením radnice 
v březnu, byla konečná varianta budovy odsouhlasena a byly 
zahájeny kroky k výběrovému řízení na dodavatele. V květnu 
pak byla završena komplikovaná jednání s primátorem, jeho 
prvním náměstkem a radní pro školství a obdrželi jsme celkem 
50 mil. dotaci z rozpočtu HMP v tomto roce. Obrysy nové školy 
jsou již jasnější a věříme, že na podzim t. r. zahájíme stavbu a 
to je to podstatné.

3. 6. 2014
Ivana Šestáková
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Život přináší spoustu krásných a neopakovatelných chvil, 
avšak je třeba myslet i na věci nepříjemné a bezpečnost 
ohrožující. Každá městská část, dynamicky se rozvíjející, 
se spoustou kladných prvků, přitahuje na své území také 
lumpy a zloděje. Výjimkou nejsou ani Kbely, a přesto že 
situace není nijak kritická a ani vážná, k navýšení kriminality 
u nás došlo. Je naprosto zbytečné volat na Radnici a říkat: 
„Včera jsem viděla…….“ nebo „Mělo by se……“. Věc se 
musí řešit přímo v tom okamžiku kdy se děje.
Zásadním prvkem zvýšení bezpečnosti, je pozornost 
jejich občanů a všímání si svého okolí. I z bezpečnostní 
komise, které se zúčastnili zástupci PČR i městské policie, 
jednoznačně vyplynulo, že i pro policii je výhodné 
několikrát jet do Kbel na telefonické upozornění, než 
potom vázat síly při vyšetřování např. vykradeného domu. 
Chce to jen a pouze jednu  jedinou věc. Vidím po ulici 
pohybovat se neznámou osobu, nahlížející do oken či 
zahrad, okamžitě volám polici 158 (PČR) či 156 (Městská 
policie) a žádám, aby celou věc prošetřili. Policie se dostaví 
a pokud má alespoň trochu štěstí, osobu lustruje, zapisuje 
si její doklady, popř. řeší jinak. Nic z toho není zbytečné a 
policie takový postup vítá.
Nemůžeme spoléhat na to, že policie bude při své hlídkové 
činnosti zrovna na místě v případě páchání trestné činnosti, 
pokud ji sami nezavoláme a nebudeme požadovat jejich 
zásah. Policie je na tyto telefonáty připravena a již dávno 
jsou pryč doby, kdy měl člověk obavy volat tzv. veřejnou 

bezpečnost, která 
mnohdy tento 
telefonát vyčítala 
jejímu původci.
Tedy ještě jednou: 
vidím podezřelé 
chování a volám 
Policii Čr (158) či 
městskou policii 
(156)!!!
Na začátku jsem psal 
o životě a dále jsou 
zde i situace život 
přímo ohrožující. 
N e b u ď m e 
nevšímaví a 
nespoléhejme na to, že ležící osoba je opilá, že se z toho 
vyspí a že jí vlastně nic není. Jsme Kbeláci, jsme na to 
hrdí. Naše městská část má v Praze vysokou prestiž a tak 
se podle toho chovejme. Když něco takového vidíme, je  
třeba vždy zasáhnout a pokud jsme přesvědčeni, že se 
jedná pouze o opilce, tak voláme Městskou policii – 156. 
V ostatních jiných případech musíme přiložit ruku k dílu, 
ale to už je v kontextu postupů První pomoci.
• Životní funkce
• Zapadlý jazyk
• Snaha o obnovení dýchání a srdeční masáž
aLe vždy voláme záchrannou službu 155.
Zmiňovat se o požárech a čísle na hasiče - 150, myslím je 
zbytečné.
Je třeba si v sobě připravit postupy, jak v takových případech 
jednat, ale opět zdůrazňuji, největším pomocníkem je 
jak v oblasti bezpečnosti tak záchrany života – mobilní 
telefon a naše činnost u zraněných. Chraňme své životy, 
chraňme své byty, domy a to vč. sousedů, neboť to je 
jediná prevence, která velmi dobře funguje.
Věřím, že společně zásadním způsobem snížíme 
bezpečnostní prohřešky ve Kbelích na minimum.

Pavel Žďárský
  Váš starosta

naše beZPeČnost je v našiCh rukou
deset let existence kostela sv. alžběty duryňské si kbelští 
připomínají 13. června 2014. toho dne roku 2004 byl 
předán katolickým věřícím nový moderní kostel, který je 
zasvěcen sv. alžbětě duryňské. 
V Kbelích dříve nikdy žádný kostel nebyl, v historických 
dokumentech se o něm nikde nemluví od první zmínky o 
Kbelích z roku 1130. Obyvatelé Kbel chodili na mše hlavně 
do sousední Vinoře nebo i na Prosek, kde se také konaly 
svatby, křtiny i pohřby. Teprve v roce 1932 byl prodán v 
dražbě dům - stodola čp. 42, který koupila »Družina sv. 
Kláry«. Stodola byla upravena na kapli, kterou ještě tentýž 
rok 28. října vysvětil velmistr křížovníků Vlasák. Kaple pak 
sloužila církevním potřebám desítky let. V jejich průběhu se 
několikrát jednalo i o stavbě kostela. Ta se však uskutečnila 
až v nedávné minulosti. 
Před zahájením stavby bylo však třeba, aby se Kbely pro 
církevní instituce staly samostatnou farností. A proto 
byly Kbely dne 27. ledna 1997 vyhlášeny kvazifarností 
(kvazifarnost = náhradní forma či předstupeň farnosti, kde 
se vykonávají některé funkce farnosti). Tato kvazifarnost 
spadá pod farnost Panny Marie Sněžné v Praze. Stavba 
kostela byla zahájena v roce 2001 podle návrhu architekta 
Bernarda d´Ambrosa.  Nový kostel stojí v sousedství 
původní kaple a stal se jednou z prvních sakrálních staveb 

nového tisíciletí u nás. 
Katolickým věřícím byl kostel tedy předán 13. června 2004 
a zasvěcen je sv. Alžbětě Duryňské. Alžběta Duryňská, 
také Alžběta uherská byla uherskou princeznou, dcerou 
uherského krále Ondřeje II., žila v letech 1207 – 1231, 
provdala se za duryňského vévodu, brzy ovdověla, nadchla 
se pro ideál chudoby sv. františka z Assisi a svůj život až do 
své předčasné smrti ve 24 letech věnovala obětavé péči o 
chudé a nemocné. Kbelský kostel připomíná v půdorysu 
rozkrojený pecen chleba, což symbolizuje dobročinnost a 
milosrdenství sv. Alžběty Duryňské. Slavnostní bohoslužbu 
při otevření kostela sloužil kardinál Miloslav Vlk.  
Ve kbelském kostele se konají mše, svatby, křtiny i pohřby. 
Každý pátek se v něm scházejí také děti a učí se lásce k 
bohu a bližním. Krásným zážitkem bývají koncerty, které se 
v kostele pořádají několikrát do roka. Letos 24. května se 
kostel ve Kbelích již podruhé připojil k akci Noc kostelů, kdy 
si přítomní vyslechli vyprávění faráře Jiljího Jiřího Přibyla 
o historii kostela  a koncert duchovní hudby. Krásným 
zážitkem bylo také vystoupení souboru Camerata se zpěvy 
z opery G. Verdiho Jana z Arku následující den v neděli. 

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

deset Let kosteLa sv. aLžběty duryňské ve kbeLíCh
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Na indiánské akci v sobotu  31.5.2014, kterou kbelská rad-
nice uspořádala všem dětem k jejich svátku, si děti vyzkou-
šely život opravdových indiánů. 
Celý park se rázem proměnil na indiánskou vesnici s mno-
ha druhy tepee a indiánských propriet. Přijelo k nám 
mnoho indiánských muzikantů, válečníků, tanečníků, a to i 
z ciziny. Ti všichni tu byli z jediného důvodu. Naše společné 
přání bylo, aby si tento sváteční den děti báječně užily.
Každý návštěvník parku se mohl naučit indiánské tance, 
bubnování, hry, malování na obličej, práci s korálky a pří-
rodními materiály. Nechyběly i tradiční indiánské sporty 
nebo například prohlídky různých druhů tepee i jejich vy-
bavení. V programu v amfiteátru se prolínala krásná mu-
zika od pestře oděných peruánských indiánů ze skupiny 
Imayra. Kdo měl zájem, dozvěděl se od indiánů z indián-
ské vesnice Rosehill, jak se staví tepee či cokoli zajímavého 

o historii indiánských kmenů. Zábavné i poučné divadel-
ní scénky a soutěže v programu si připravily moderátor-
ky z Divadla Prima den. S dalším zajímavým vystoupením 
nás navštívil pan Josef Zvěřina (Jeden ze spoluzakladatelů 
sportovního karate na území Čech a Moravy. Bojová umění 
vyučuje od roku 1973) se svými dětmi z kbelského kroužku 
karate. 
V souladu s přírodou a indiánskými tradicemi prolínaly 
veškeré další aktivity – dobrodružné disciplíny rozmístěné 
po celém parku, po jejichž splnění čekala děti milá odmě-

na v infostanu kbelské radnice. Děti si vyrobily čelenky, 
amulety, projely se na kánoi,  házely tomahavkem, lovily 
bizona, střílely z luku, plazily se, hrály lakros, válčily na la-
nech, v území jedovatých hadů přecházely po laně, lovily 
ryby, stavěly stany a mnohé další. 
Velký dík patří všem, kteří se na přípravě této akce podíleli, 
byli to především-jako ostatně při každé další kulturní akci 
- zaměstnanci úřadu, dále děkujeme KRC Cobydup, Skau-
tům S.S.V.Kbely, Vš Palestra – za zajištění a odborný dohled 
u mnoha sportovních disciplín, taktéž Divadlu Prima den 
za báječnou zábavu, panu Zvěřinovi i dětem z kroužku ka-
rate a mnohým dalším.

Také díky sponzorům spolku Kbely-náš domov, kteří věno-
vali své síly na přípravu a hladký průběh akce, ale též při-
pravili pro děti odměny za zdolání nelehkých úkolů akce, 
dále zástupci firmy Bidvest Czech Republic a  Dubísek, jež 
věnovali hravé či sladké odměny. 

fotodokumentace: http://marel.praha19.cz/31_5_2014.
html + http://foto.praha19.cz/foto_petra_vanitest3.html 

Budeme rádi, pokud nám zašlete své náměty a rady – ja-
kému dalšímu tématu bychom se mohli při příštím svátku 
dětí věnovat. Mail: sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz. Dě-
kujeme J

Šárka Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19

informační tabule č. 20 

Je instalována již čtvrtá 
informační tabule ke kapličce 
Lauretánská v rámci Svaté 
cesty z Prahy do Staré Boleslavi 
před Lidový dům ve Kbelích. 
Tabule již stojí v Hůlkově ulici, 
před parkovištěm k Muzeu 
letectví a kosmonautiky a na 
křižovatce Mladoboleslavská a 
Polaneckého.

Ivana Zámyslická

Vesel se královno Lauretánská! 20

Zrcadlo spravedlnosti, nejsvětější Panno Maria, 
u jejížto Mauretánského v Praze obrazu mnozí 
nemocní zdraví, truchliví potěšení a v jiných těž-
kostech postavení pomoc sobě vyžádali: skrze tu 
bolest, kterous měla když tvůj milý syn v třinác-
tém létu věku svého od tebe odcházel: vypros mi 
tu milost od něho, ať z cesty spravedlnosti nikdy 
se neuchyluji a svými hříchy nedávám příčiny aby 
Kristus Pán zbavením mne své božské milosti ode 
mě odstoupil. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: 

Zdrávas Maria.

Svatý Václave, králi České země, kterýmžto titulem 
byl jsi první z Čechů od císaře poctěn, ačkoli pro 
svou pokoru nikdy jsi ho užívati nechtěl, a když tě 
císař nabízel, abys sobě z jeho pokladu vzal, cožby 
se koli líbilo, vyvolil jsi sobě samé rameno svatého 
Víta, proto, abys Čechy od ctění modly Vítek řeče-
né (ježto oni černé kohouty obětovávali) k uctění 
svatého Víta přivedl; prosíme tebe, vyžádej nám 
tu milost od Boha, ať nestojíme o světskou slávu 
a ať svaté boží, zvláště pak svaté milé naše české 

dědice náležitě ctíme. Amen.

20. KAPLIČKA, LAURETÁNSKÁ (LORETÁNSKÁ) 

Mariánský význam poutí do Staré Boleslavi se začal dostávat do popředí koncem 
šestnáctého století. Poutě většinou pořádali jezuité a jejich obliba vrcholí ještě před 
rokem 1620, tedy před bitvou na Bílé hoře. Velké poutě se odehrály například v le-
tech 1607 a 1609. V roce 1611 například jezuité uspořádali pouť, u které si ve svých 
záznamech uvádějí účast více než tří tisíce poutníků. Obliba je také stále více spojo-
vána se zázračným medailonkem, Palladiem, ochranným obrazem země. Mezi lety 
1613 - 1625 byl postaven velký poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Bole-
slavi, který nahradil starší gotický kostelík a ve kterém je dodnes Palladium uchovává-
no. Po bitvě na Bílé Hoře na český trůn nastoupil Ferdinand II., který v roce 1623 sám 
podnikl k Palladiu pouť, čímž zavedl tradici dodržovanou i jeho nástupci. Zároveň se 
do země vrátili jezuité, kteří obnovili tradici poutí do Staré Boleslavi. Jezuité obnovili 
mnohá poutní místa a dokonce poutní cesty dále rozvíjeli a rozšiřovali. Poutní cesta 
z Prahy do Staré Boleslavi, nazývaná Svatá cesta (VIA SANCTA), byla s pomocí šlech-
tických mecenášů řádem Tovaryšstva Ježíšova od roku 1674 osazena 44 kapličkami 
jednotného provedení. Na dnešním k. ú. Kbel stávalo celkem 8 kapliček, z nichž se do 
dnešní doby dochovaly pouze dvě, a to v pořadí 15. a 17. kaplička. Kaple byly od sebe 
vzdáleny symbolicky na délku Karlova mostu (515,76 m).

Kaplička Lauretánská s oslovením 
ZRCADLO SPRAVEDLNOSTI.

Kaple byly jednotného vzhledu, dnes se některé nepa-
trně liší - například tvarem křížku. Jsou výklenkového 
typu, po stranách mají dva toskánské pilastry, které tvoří 
edikulu (plochá kaplička s obrazem či sochou uvnitř), ty-
pickou pro barokní kapličky. Mezi pilastry je nika neboli 
výklenek zakončený obloukem. Vše završuje trojúhelní-
kový tympanon, většinou s kruhovým slepým okénkem 
(ale ne u každé kaple). Na stěně výklenku byla malba na 
omítce rozdělená na 2 části. V horní, menší segmento-
vé části v oblouku niky byla zobrazena socha Madony nebo poutní obraz, podle 
kterého byla daná kaple pojmenována a které byla kaple zasvěcena. V ozdobné 
stuze pak byl latinsky napsán název daného poutního místa. V dolní, větší části byl 
obraz vyjadřující výjev ze života sv. Václava. Po vnitřních bočních stranách niky byly 
česky vepsány modlitby mariánského (levá strana) a svatováclavského (pravá stra-
na) cyklu. Po stranách výklenku v horní části byl ještě vlevo erb stavebníka neboli 
donátora kaple, vpravo jeho celé jméno. Donátorem kaple byl Ferdinand hr. z Lob-
kowicz, nejvyšší lovčí, pán na Jezeří a Novém Sedle (1647 - 1708). Byl pokračova-
telem v tradici velké rodové příchylnosti ke staroboleslavskému Palladiu a vnukem 
paní Kateřiny Benigny Lobkowiczové – její zásluhou bylo uprostřed 30leté války, 
roku 1638, Palladium vykoupeno ze saského zajetí a s přispěním dalšího velkého 
příznivce, císaře Ferdinanda III., navráceno do Staré Boleslavi.

Spodní obraz Lauretánské kapličky zobrazuje výjev, který navazuje na příběh sv. 
Václava z předchozí kaple. Císař, který Václava posadil na své sedadlo, ho po skon-
čení sjezdu povolal k sobě a nabídl mu různá bohatství či rozšíření vévodství. Václav 
si ale vyžádal čas na rozmyšlenou, a když se mu ve spánku zjevil sv. Vít, požádal 
císaře o jeho relikvie. Na obraze v kapli je namalováno, jak sv. Václav přijímá od 
císaře posvátný ostatek - rameno sv. Víta. V horní části kapličky je zobrazena Panna 
Marie z Loretánské kaple na Hradčanech (odtud název kapličky), jejíž stavba zapo-
čala roku 1626 a byla inspirována tzv. Svatou chýší (Santa Casa). Dle legendy to byl 
domek, ve kterém žila Panna Maria v Nazaretu, a který andělé při vpádu Saracénů 
přenesli přes moře do jihoitalského Loreto. Stavbu loretánské kaple financovala 
hraběnka Kateřina Benigna Lobkowiczová a její vnuk Ferdinand pak tuto 20. kap-
ličku.

Kaplička LAURETÁNSKÁ   20. kaplička v pořadí na Svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi.

Na památku 400. výročí vzniku Svaté cesty zpracovali dle historických předloh v roce 2014 pro Městskou část Praha 19 - JUDr. Josef Nykles, Ing. Ivana Zámyslická a Michal Marel.

Fotografie s nákresem původního umístění.

www.praha19.cz

Kaplička 19

Kaplička 20

Kaplička 21

Ano, je to náš domov. Co tvoří náš domov? Není to místo, 
kde jsme se narodili, ani místo, kde většinu času žijeme 
či bydlíme. Myslím, že domovem lze nazvat pouze místo, 
kde je nám dobře a cítíme se v něm bezpečně. A takovým 
místem pro mě Kbely jsou. Čím to je? Stačí vyjít si na 
procházku obcí, rozhlédnout se kolem. Moderní Centrální 
park působí rozhodně na mou duši uklidňujícím dojmem. 
Najdou v něm dobrou pohodu maminky s dětmi, senioři 
a všichni, kteří hledají místečko na odpočinek. V duchu 
toto srovnávám s dobou, ani ne tak dávno minulou, kdy 
zde byla nevzhledná zahrádkářská kolonie. Radnice učinila 
odvážný krok a kolonii prostě zrušila, a vytvořila ve Kbelích 
krásné místo pro odpočinek, nově s vkusným dřeveným 
srubem s tak potřebným zázemím. Jistě se rozhodnutí 
potkalo s odporem některých zahrádkářů, no ale tak to už 
bývá. Ne každému je všechno vhod.

Proč Náš domov? Máme zde naše domácí potřeby, naši 
drogerii, naši poštu, naši radnici. Dokonce i naši policii. 
Proč říkám NAšI? Dojděte tam! Všude jsem se potkal 
s milým úsměvem, jakoby právě už dlouho čekali právě na 
vás. Přímý milý pohled do očí, úsměv a dotaz, čím by mi 
vyhověli.

Proč jmenuji i naši policii. Není to tak dávno, jel jsem do 
zdravotního střediska a jako jeden z neukázněných řidičů 
jsem přejel plnou čáru (jel jsem od BILLY) a zaparkoval jsem 
šikmo, přes čáry vyhrazeného parkoviště. Od protějšího 
chodníku přistoupil ke mně policajt. V duch jsem si říkal, 
to bude minimálně za pětistovku, dva přestupky. Ten se 
však mile usmál, s poznámkou:“Pane řidiči, kdybyste se 
postavil líp, jistě by se vedle Vás vešlo minimálně ještě 
jedno auto. Dotknul se čepice a odkráčel. A tak jsem se 

otočil a přeparkoval. Bylo to poučnější než školení řidičů. 
Podruhé zase nebylo místo na malém parkovišti před 
BILLOu, tak jsem zůstal stát přímo čelem k obchodu – to 
se nesmí. Doufal jsem, že budu rychlejší, než policajt.  Když 
se nic nedělo, došel jsem si ještě do lékárny. A stalo se. Za 
stěračem byla cedulka. Malér byl na světě. Podařilo se mi 
zastihnout policajty ještě vedle v obchodě. Požádal jsem 
je, zda nemůžeme přestupek vyřídit na místě. Ten starší se 
opět usmál a povídá: „u Vaše auta jsem čekal dost dlouho 
a viděl jsem vaše francouzské hole, když jste nešel, dal 
jsem vám lístek. Vyřešili jsme to domluvou.

Ještě několik slov o péči radnice o naši drobotinu a 
seniory. Akcí, které obec podporuje, hlavně finančně, 
je opravdu mnoho. Návštěv divadel, koncertů, předních 
umělců, zájezdů, akcí pro děti…je jich tolik, není možné je 
všechny vyjmenovat. Prostě, každý si může vybrat. Tohoto 
si snad cením nejvíce, protože z těch malých dětí časem 
vyrostou lidé, kteří tuto obec budou mít také rádi, s milou 
vzpomínkou na dětství. A senioři? Ti děkují už teď.

Nejsem členem žádné politické strany, ani členem 
nového kbelského HNuTí, dokonce jsem se ani ve Kbelích 
nenarodil, jen tu bydlím a je mi tu dobře. Zdá se mi, že obec 
přeskočila minimálně jedno století dopředu. Výsledky jsou 
dosaženy mnohaletou prací několika jedinců a já jim přeji, 
aby měli možnost i v budoucnu tuto obec řídit a v činnosti 
pokračovat.

Vlado Argay
    DPS Mladoboleslavská

kbeLy – náš  domov indiánský dětský den

http://marel.praha19.cz/31_5_2014.html
http://marel.praha19.cz/31_5_2014.html
http://foto.praha19.cz/foto_petra_vanitest3.html
mailto:sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz
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srpen
 25.8. Hůlkova

Září
   8.9. Novákovo náměstí
 15.9. Železnobrodská x Pelnářova
 22.9. Libichovská x Miletínská

říjen
   6.10. Krnská x Slovačíkova

 13.10.  Katusická x Letců
 20.10. Huntířovská x Mladoboleslavská

listopad
   3.11. Žacléřská x Veselá
 10.11.  Sychrovská x Svijanská
 24.11.  Nymburská x  Semčická

prosineC
   1.12. Semilská x Zamašská

Kontejnery jsou určeny pouze fyzic-
kým osobám, které bydlí na území 
naší městské části Praha 19 – Kbely. 
Podnikatelé mají povinnost ze záko-
na č. 185/2001 Sb. zajistit si odvoz 
svého odpadu na vlastní náklady. 
do vok nePatří – nebeZPeČný 
odPad, eLektroodPad, biood-
Pad, sLožky tříděného odPadu 
(papír, sklo, plasty, nápojové kon-
tejnery)

elektroodpad
kompletní tv, PC, pračky apod. mů-
žete zdarma odevzdat každé první 
pondělí v měsíci na dvoře Úřadu 
mČ Praha 19, semilská 43/1, Praha 
9 – kbely
od 15.00 – 16.00 hodin
7. července 2014
4. srpna 2014
1. září 2014
6. října 2014
3. listopadu 2014
1. prosince 2014

drobné elektrospotřebiče 
např. vysloužilé kalkulačky, mo-
bilní telefony, drobné počítačové 
vybavení můžete odložit do e-boxu 
umístěného ve vestibulu hl. budovy 
ÚmČ Praha 19
dále pak v rámci pilotního projektu 
do červených kontejnerů umístě-
ných u tříděného odpadu v ulici  
svijanská x semilská, Pod nouzo-
vem, martinická  990/9  

Zářivky, výbojky, lineární (trubico-

vé) zářivky, zdroje s Led diodami
můžete odevzdat do speciální ná-
doby také umístěné ve vestibulu hl. 
budovy ÚmČ Praha 19

Přenosné baterie a monočlánky 
(ne autobaterie – ty podléhají zpět-
nému odběru u prodejců)
je možné odložit do červených 
sběrných nádob, které naleznete v 
budovách  ÚmČ Praha 19  
- v přízemí detašovaného pracoviště 
železnobrodská 825,  
- v přízemí hl. budovy úřadu semil-
ská 43/1

bližší informace podá odbor život-
ního prostředí, dopravy a místního 
hospodářství ÚmČ Praha 19  – tel.: 
286 850 184  bc. b. Pokorná

Sběrné dvory na území Prahy
Odpady vznikající v domácnosti či při 
práci na zahradě vyjma směsného 
odpadu mohou občané odkládat v 
určeném množství do sběrných dvo-
rů, které pro tento účel zřídilo Hlavní 
město Praha. 
Zdarma mohou sběrné dvory využí-
vat všichni občané s trvalým poby-
tem na území hlavního města. 
Za úhradu mohou sběrné dvory vyu-
žívat podnikatelé, firmy a osoby, kte-
ré neprokážou svůj trvalý pobyt na 
území hlavního města. Tato úhrada 
kryje náklady na další využití nebo 
odstranění odpadu. 
Ceník sběrných dvorů je k nahlédnutí 
na jednotlivých sběrných dvorech.

Nejbližší Sběrné dvory hl. m. Prahy

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

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

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

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

velkoobjemové kontejnery 2014
kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny nejpozději v 18 hodin

VenkoVní fitness park 
22.6.2014 proběhla již tradiční akce „snídaně v trávě aneb ochutnejte snídani svého souseda“.
akci uspořádala mČ Praha 19 a os Prima den. Při této příležitosti byl otevřen nový venkovní Fitness 
Park pro veřejnost v Centrálním parku ve kbelích.

Posilovací a protahovací stroje Kilfit v kbelském parku jsou 
českým výrobkem. Já jsem byla přizvána k vývoji základní 
řady, abych svými zkušenostmi fyzioterapeuta a trenéra 
přispěla ke správné ergonomii a využití strojů. Vyvinuli 
jsme stroje, které zajištují komplexní posílení svalstva 
celého těla. 
Při cvičení se využívá vlastní zátěž, což je optimální pro 
tělo, neboť se tím zbytečně nepřetěžuje pohybový aparát. 
Zároveň jsme vyvinuli stroje na zlepšení kondičky a 
vytrvalosti a to opět v provedení odlehčení, což je přínosné 
nejenom pro lidi s kloubními a svalovými problémy, ale 
zároveň poslouží i jako prevence možných potíží.
Svou  sílu a kondici si mohou otestovat, v příjemném 
venkovním prostředí, všechny věkové kategorie, nebot 
stroje jsou určené dětem od 14.let a dospělým včetně 
seniorů. Venkovní prostředí se cení především v letních 
měsících, kdy na čerstvém vzduchu bude cvičení zajisté 
příjemnější než v uzavřených prostorách, ve kterých je 
mnohdy nedýchatelno, chybí klimatizace a ze zdravotního 
hlediska není pobyt v takovýchto prostorách zrovna 
optimální. Z mého pohledu fyzioterapeuta, trenéra a 
výživového poradce jsou takovéto investice rozhodně 
smysluplné, neboť hrát si a zároveň něco udělat pro své 
tělíčko je přínosné nejen z pohledu fyzického zdraví, ale 
taktéž duševního. Všichni dobře víme, že duševno souvisí 
s fyzičnem a opačně. Sama ke svým klientům přistupuji 
komplexně, proto i toto spojení považuji za velmi 
optimální. endorfiny vznikající po cvičení nám navozují 
příjemný pocit a tím z části odstraňují v dnešní době tak 
častý stres a deprese, se kterými ruku v ruce jdou mimo 
jiné i potíže s pohybovým aparátem. Pravidelným cvičením 
v příjemném prostředí mezi stromy a v zeleni nabere 
člověk sílu a energii pro své každodenní strasti, které musí 
řešit každým dnem. Proč si tedy nenavodit dobrou náladu 
na celý den již od rána a lehkým joggingem doběhnout 
do parku, protáhnout se a lehce posílit celé tělo, či si 

večer vyčistit hlavu od starostí posbíraných z celého dne? 
udržovat své tělo ve funkčnosti bychom měli všichni, bez 
rozdílu věku. Lehounkým zacvičením na strojích Kilfit 
v Centrálním parku si svá těla můžeme udržet a bude nás 
to stát pouze náš čas.
Ráda Vás osobně poznám a zasvětím do funkčnosti strojů, 
tak aby Vy sami jste měli jistotu, že daný cvik provádíte 
správně, a to i v případě, že trpíte nějakým omezením či 
oslabením, na některé z ukázkových lekcí, které budou 
pořádány MČ Praha 19. 
simona roupcová (fyzioterapeutka) - nabízí lekce  2. 7. v 
16,15h a 18. 7. ve 13h

Na setkání s Vámi se těší Simona Roupcová
Mgr. Simona Roupcová 

fyzioterapeut, osobní trenér, výživový poradce
areál Squash Modrý svět

Praha 9 - Letňany
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Zaměřujeme se na prevenci a dobré vztahy 
ve škole
V současné době, kdy jsou žáci každodenně vystavováni 
riziku sociálně patologických jevů, jako je agresivní cho-
vání, návykové látky apod., je prioritou školy tomuto ri-
ziku předcházet a realizovat prevenci. Na úrovni školy je 
tato prevence zajišťována vedením, výchovnou poradky-
ní a školní metodičkou prevence, v součinnosti s třídními 
učiteli a rodiči žáků. škola dále spolupracuje s odborníky 
pedagogicko-psychologické poradny, střediskem výchovné 
péče, orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD), 
policií a dalšími. Primární prevence není souborem několi-
ka akcí pro žáky uspořádaných školou, ale je součástí kaž-
dodenního života v naší škole. 
Kromě programů a aktivit jsme se nově v tomto školním 
roce zaměřili na vztahy mezi žáky a celkové klima v třídním 
kolektivu. Za tímto účelem proběhlo profesionální mapo-
vání vztahů ve třídách zaměřené na kladné i záporné vzta-
hy mezi žáky, sebehodnocení, vnímavost vůči dění ve tří-
dě, míru bezpečí, přátelství, toleranci, důvěru a spolupráci. 
Výsledkem měření vztahů ve skupině – sociometrie - jsou 
informace o vztazích, případně i patologickém chování a 
monitorování potencionálně ohrožených žáků ve třídách. 
Po vyhodnocení máme k dispozici celkový obraz klimatu 
a vztahů ve třídě - jak se žáci ve třídě cítí, jak spolu ka-
marádí nebo nekamarádí, jestli je někdo izolovaný apod. 
Pak následuje intervence ve třídách, spolupráce se žáky, 
třídními učiteli a rodiči. Díky zjištěným poznatkům je ná-
sledně možné najít a uplatnit strategii ke zlepšení vztahů a 
klimatu třídního kolektivu.

Do působnosti výchovné poradkyně patří řešení výchov-
ných problémů. Věřím, že se díky systematické práci na 
třídním a školním klimatu ve spolupráci s žáky, třídním 
kolektivem, třídním učitelem, vedením školy a rodiči žáka 
podaří riziko sociálně patologických jevů v naší škole mini-
malizovat.
Mgr. Alice Kubálková, výchovná poradkyně 2. st.

den s policií
S žáky naší školy jsme navštívili přednášky pořádané Útva-
rem prevence Městské policie hl. města Prahy. Téma-
ta byla zaměřena na prevenci různých druhů rizikového 
chování s ohledem na věk dětí. Žáci už předem vyzvídali, 
na co budou besedy zaměřeny. Témata byla zpracována 
velmi atraktivně. Lektoři využívali multimediální pomůc-
ky. Snažili se žáky také aktivně zapojovat, na což reago-
vali velmi kladně a zadané úkoly plnili s velkým zájmem. 
Následující den, při závěrečném shrnutí, byl pozitivně 
hodnocen především přístup lektorů. Bylo patrné, že tito 
lidé jsou s projevy rizikového chování /násilí, drogy,apod./ 
v každodenním kontaktu. Osobní zkušenost posílila věro-

hodnost a autenticitu.
     Mgr. Radoslava 

Foitová, školní metodička prevence
 
pangea
Dne 14. 5. 2014 proběhla v naší škole mezinárodní ma-
tematická soutěž PANGeA, kterou organizuje škola MeRI-
DIAN INTeRNATIONAL SCHOOL PRAGue. Tato soutěž je in-
spirována historickým vývojem naší planety a jejím cílem 
je „znovusjednocení kontinentů“. Jedná se o sjednocení a 
propojení milovníků matematiky, kteří našli nejen užitek, 
ale především potěšení ze zkoumání a řešení různých ma-
tematických problémů. Pangea si dává za úkol propojit a 
porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého 
světa. Tato soutěž probíhá současně již v 15 zemích evro-
py, např. v Německu, Dánsku, Itálii, Rakousku, Portugalsku, 
švýcarsku, na Slovensku, ve francii a nyní i v České republi-
ce. Loni se jí zúčastnilo kolem 150 000 soutěžících.
Ze Zš Praha - Kbely se této soutěže zúčastnilo celkem 125 
dětí, a to 60 dětí z 5.ročníků, 40 žáků z 6. tříd a 25 dětí ze 7. 
ročníků. Soutěž byla zaměřena na logické úlohy, které děti 
velmi zaujaly a snažily se je co nejlépe vyřešit. Každý žák 
dostal svůj kód, pod kterým řešil celkem 15 úloh. Pro děti 
to byla další zajímavá forma práce v matematice, kterou si 
mohly letos poprvé vyzkoušet. Soutěž byla ze strany pořá-
dající školy velmi dobře zorganizovaná a i nám na kbelské 
základní škole se podařilo školní kolo bez problémů zajistit.
Velkého úspěchu dosáhla žákyně Tereza Veselá z 5.roční-
ku, neboť postoupila do finálového kola, ale bohužel se 
ho nezúčastní, protože je na škole v přírodě. I tak jí velmi  
blahopřejeme a již se všichni těšíme na další ročník  této 
soutěže, podporující zájem dětí o matematiku.
                Mgr. Věra Prokopová

mikroklima okolí školy
Žáci z 9. tříd naší školy se zapojili do projektu Mikroklima 
okolí školy. Žáci již prozkoumali okolí školy a problemati-
ce se prozatím věnovali dva projektové dny. Za pomoci 
dotazníků mezi občany a dotazů na úřadě městské části 
vytipovali lokalitu problematickou z hlediska kvality ži-
votního prostředí, kterou již začali zkoumat. Zkoumané 
problematické lokality byly vybrány dvě – křižovatka ulic 
Mladoboleslavská a Hornopočernická a také křižovatka tří 
typů dopravy ve Kbelích (Hornopočernická x železniční trať 
x přistávací koridor letiště Kbely). Kontrolní lokalitou byl 
zvolen kbelský lesopark.
Žáci na obou lokalitách provádějí měření prašnosti, 
vlhkosti, teploty. Provádějí zkoušky vsakování vody 
na různých typech povrchů, zkoumají množství zeleně 
a pozorují, jaký vliv má zeleň na kvalitu ovzduší, dále 
zkoumají vodní nádrže v těchto vybraných lokalitách. Obě 
místa mezi sebou pak porovnávají.

Až žáci dokončí svá bádání v okolí školy, výsledky zveřejní 
na internetu. Zajímá vás, k jakým dalším zjištěním dojdou? 

V jakém životním prostředí žijeme? Sledujte webové strán-
ky projektu www.mestodokapsy.cz, sekce Mikroklima oko-
lí školy. Projekt vytvořila ZO ČSOP Koniklec s finanční pod-
porou Magistrátu hl. m. Prahy. Kromě Zš Praha - Kbely se 
ho účastní také dalších jednadvacet škol z celé metropole.
    Mgr. Tomáš 
Hušek, Mgr. Rastislav Švec za ZŠ Praha -   Kbely 
a Mgr. Lenka Winterová, ZO ČSOP Koniklec

historický úspěch našich žáků
Žáci naší školy se opět zúčastnili fotbalového 
turnaje McDonald´s Cup. Sportovní podnik 
celostátního významu má dlouhou tradici, 
letos se konal již 17. ročník, do kterého zasáhlo 
kolem 80 tisíc chlapců a dívek z celé republiky. 
V současných druhých a třetích třídách se 
sešli výborní fotbalisté, kteří obhájili své 
loňské vítězství v obvodním kole a přes další 
kvalifikační turnaj se poprvé v historii naší 
školy probojovali až do krajského finále. V něm 
se utkalo už jen osm nejlepších základních škol 
v Praze.
Ve finálovém turnaji, který se konal v tré-
ninkovém centru Sparty Praha na Strahově, 
jsme sice obsadili nepopulární čtvrté místo, 
ale i pomyslné „brambory“ jsou v konkurenci všech praž-
ských škol obrovským úspěchem. Individuálního úspěchu 
navíc dosáhl Tomáš Jankovský, který si odnesl cenu pro 
nejlepšího brankáře.
Závěrečný turnaj ozdobili i významné osobnosti našeho 
fotbalu, odměny předával reprezentační útočník David La-
fata, jehož podpis na kopačkách nebo dresu se stal cen-
ným suvenýrem mladých fotbalistů.
Poděkování za vzornou reprezentaci naší školy si zaslouží 
tito žáci: 
Marek Veselý, Martin Stehlík, Ondřej Kasan, Patrik Gilmo-

re, Leoš Prior, františek Malý, filip Dvořák, Tomáš Jankov-
ský, Matěj Žitný, Anna Žitná a Ondřej Dohnal.
 Mgr. Martin Korenčík

výlet prvňáčků na výstavu „Čtyřlístek“ do 
Chvalské tvrze v Praze 9
Kdo by neznal časopis Čtyřlístek a jeho hrdiny profesora 
Myšpulína, prasátko Bobíka, psí slečnu fifinku a zajíčka 
Pinďu. Tyto komiksové příběhy pan Němeček nejenom 
vymýšlí, ale také ilustruje. Snad každý kluk či holčička ně-
které číslo Čtyřlístku doma vlastní, ať již nové nebo starší, 
ještě po své mamince a tatínkovi. V naší školní družině jde 
tento časopis z ruky do ruky a je velmi oblíbenou četbou 
všech dětí. Proto při zjištění, že ve Chvalské tvrzi v Horních 
Počernicích se od dubna koná výstava „Čtyřlístek“, jsme 
nezaváhali ani na chvilku a domluvili si s pořadateli výstavy 
návštěvu pro naše prvňáčky. Zájem o výlet byl veliký, a tu-
díž jsme děti rozdělili na dvě skupiny – všichni jsme se na 
výlet moc těšili.
Při příchodu se nás ujala paní průvodkyně, která byla vel-
mi milá a pomáhala nám, když jsme si s něčím nevěděli 
rady. K vidění tu byly velké barevné ilustrace k jednotlivým 

příběhům, různá čísla Čtyřlístků, na stolcích omalovánky s 
hrdiny Pinďou, Myšpulínem, fifinkou i Bobíkem. Také nás 
čekala soutěž s plněním různých úkolů jako sestavit veliké 
kostky podle obrázku, najít plamínek zlobivé víly Chvalské 
tvrze či zjistit, v čem se uspávaly malé děti v tvrzi. Na sou-
těžní lístečky jsme pak napsali správné odpovědi a lístky 
paní vychovatelky hodily do slosovací krabice. Ve sklep-
ních prostorách tvrze byla k vidění ještě jedna výstava, a 
to panáčků Igráčků od prvních profesí – zedník či metař až 
po už dnes vyráběné i s autíčky, boxy na uložení a jinými 
doplňky.

pokračování na str. 16

ZákLadní škoLa Praha - kbeLy, aLbreChtiCká

file:///F:/_KBELAK_%c4%8cASOPIS/Kbel%c3%a1k_51/%c4%8cl%c3%a1nky%201/Z%c5%a0%20Albrechtick%c3%a1/KBEL%c3%81K_%c4%8derven_FINAL/javascript:mails_addtocal(1,%22dnes%22);
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22. LetoPiseCké  setkání 

sběr PaPíru
Ve dnech 23. – 25. dubna organizovala naše škola sběr papíru a výsledkem je ohromných 11 780 kg starého papíru. 
Velmi děkujeme všem zúčastněným – žákům, rodičům a občanům Kbel, včetně důchodců. Zřizovateli děkujeme za 
aktivní účast a také za podporu a propagaci. Získané finanční prostředky budou využity prioritně na nové webové 
stránky školy. 

Pozvánka na Pražské cyklozvonění 2014
se koná 13. září 2014. Městská část Praha 19, jako člen Asociace 

cykloměst, organizuje trasu peletonu ze Kbel, dlouhou 25 km. Setkání 
účastníků proběhne v kbelském centrálním parku v 7.30, vyjíždí se v 8 
hodin. V cíli cesty začíná program v 11 hodin.

Akce, jejíž cílem je propagace bezpečné jízdy na kole jako prostředku k dopravě i rekreaci, je pořádána již 
poosmé. Společné jízdy, které povedou buď po bezpečných cyklostezkách, nebo silnicích, na jejichž frekventovaných 
křižovatkách bude asistovat městská policie, povedou do centrálního parku Prahy 13, která letošní ročník organizuje. 
V navazujícím bohatém odpoledním programu si účastníci budou moci vyzkoušet bike trial, jízdu na elektrokole, či si 
ověřit znalost dopravních předpisů. Jako odměnu také obdrží cyklistický zvonek a tričko.

Více informací najdou zájemci na webu akce – www.cyklozvoneni.cz.

Pokračování ze str. 15
Na závěr si děti mohly zakoupit upomínkové předměty, 
například Igráčky či pohlednice ze čtyřlístkových příběhů, 
pamětní mince nebo turistické známky.
Oběma skupinám se výlet velmi líbil i přesto, že počasí jim 
v pondělí nepřálo a děti i paní vychovatelky pěkně zmok-
ly. Veselé štěbetání a zvěstování všech dojmů při příchodu 
rodičů napovídalo, že se výlet povedl a děti mají hezké zá-
žitky.

Jitka Sajfrtová a Karolína Knoppová, vychovatelky ŠD

oLymPiáda ii.b
Ráno 17.5.2014 se rodiče a žáci II.B se svými sourozenci 
sešli v tělocvičně Zš - Kbely k nádhernému sportovnímu 
dni. Každý z rodičů měl určité zadání - ať už vymyslet jednu 

z disciplín, zajistit občerstvení, odměny, upéci medaile, vy-
robit tabulky hodnocení nebo třeba vlajky. Všichni se zhos-
tili úkolu velmi dobře. Celkem v 16 disciplínách soutěžilo 
za konkrétní státy 40 sportovců jednotlivě i v družstvech. 
Nechyběla opičí dráha, skok do dálky, hod medicinbalem, 
přetahování lanem, odpaly,… Při únavě byly tělu dodány 
tekutiny pod vedením skutečného zdravotníka, chybějící 
cukry jsme doplnili formou čokolády či hroznového vína. 
Důsledně se dbalo na dodržování všech pravidel fair play, 
velmi se povzbuzovalo a fandilo. Naším heslem bylo zná-
mé: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ Po vyhlášení 
výsledků a rozdání medailí jsme se v odpoledních hodi-
nách rozloučili unaveni, ale šťastni. Všem olympionikům a 
zúčastněným děkuji.

Mgr. Jana Minaříková, třídní učitelka

kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem – olympiáda z anglic-
kého jazyka
Minulý měsíc naše škola uspořádala pro žáky osmých           

a devátých tříd první ročník olympiády z anglického jazyka. 
Soutěž se skládala ze tří částí. Gramatická část probíhala 
formou písemného testu. V poslechové části žáci museli 
porozumět mluvenému slovu a následně získané informa-
ce použít při písemných odpovědích. 
V konverzační části si soutěžící losovali jeden z deseti te-
matických okruhů, v jehož rámci následně vedli rozhovor 
se zkoušejícími a rodilou mluvčí. 
Po velkém boji všech šestnácti zúčastněných si 1. místo 
vybojovala eliška Větrovská z 8.A, 2. místo získala Anna 
Mihulková z 9.A a na 3. místě se umístila Markéta Studená 
z 9.B třídy.
Olympiáda ukázala, že mnozí naši žáci jsou jazykově ta-
lentovaní a hlavně, že mají o anglický jazyk zájem. Účelem 
uspořádání soutěže bylo motivovat děti pro učení se cizí-
mu jazyku a podpořit jejich chuť do dalšího studia. Vítě-
zům gratulujeme a doufáme v další úspěšné ročníky!

Za tým organizátorů Mgr. Marta Vláčilová
  
výtvarná expedice
Ve dnech 1. - 4. 5.2014 vyrazila skupinka žáků z 5. C a 7. B 
na výtvarnou expedici do kraje Karla Hynka Máchy. I když 
je počasí příliš nerozmazlovalo, zachytili do svých bloků 
krásy jezera hned z několika stran, dále také starobylý hrad 
Bezděz a husté lesy, pokrývající okolí. Nikomu se nechtělo 
z tohoto zajímavého koutu Čech odjíždět.
Co bylo nejlepší? ubytování, večeře v příjemném prostře-
dí, jízda parníkem po jezeře, prostě všechno... Kromě po-
časí.

Mgr. Irena Honsová a Míša Siverová

školské tématice a povídání o kbelském rodu nekvasilů 
bylo věnováno 22. Letopisecké setkání. 
Na tomto setkání jsme ještě probírali školní fotografie, 
upřesňovali jména učitelů a vše zařazovali do správných let. 
Sešlo se nám mnoho fotografií, ale přesto ještě nemáme 
všechny roky pokryté. Seznam napíši samostatně.
Jsou to krásná vzpomínání nejen na školní léta, ale vždy se 
najde nějaké další nepřipravené téma, na které si někdo 
vzpomene. Například zahradníci ve Kbelích – Kejřovi, 
Hejnovi a Hainovi. Nemohli jsme se nejdříve dohodnout, 
kde měl který z nich zahradnictví. Pak se to objasnilo. 
Kejřovi a Hejnovi byli příbuzní, slečna Kejřová se provdala 
za pana Hejnu. Zahradnictví měli v Mladoboleslavské ulici 
čp. 80 a skleník proti sokolovně v Žacléřské ulici. Hainovi 
zase bydleli ve stromové školce proti nádraží.
Dalším tématem letopiseckého setkání bylo povídání o 
rodu Nekvasilů, zejména o staviteli Václavu Nekvasilovi, 
na kterého poněkud zapomínáme, ačkoli se jedná o velmi 
významného kbelského rodáka.
Václav Nekvasil se narodil 15. února 1840 ve Kbelích. Byl 
jedním z nejmladších z jedenácti sourozenců. Jeho otec 
Josef Nekvasil se přiženil do starodávného statku, jehož 
grunt měl čp. 45 a na hlavní budově nesl letopočet 1370. 
Jeho manželka a matka Václava byla Marie rozená Pancová. 
Původní dům již nestojí, na jeho místě byl postaven nový 
obytný dům na konci Vrchlabské ulice. Václav navštěvoval 
obecnou školu ve Vinoři, protože ve Kbelích tehdy ještě 
škola nebyla. Německou reálku studoval v Mikulandské 
ulici v Praze, kde byl jeho učitelem i Jan Neruda. V roce 
1862 absolvoval Vysokou školu technickou. V roce 1864 
získal vysvědčení od stavitele Zvěřiny, u kterého se dva 
roky učil řemeslu zednickému a v červenci roku 1867 získal 
povolení k samostatnému provozování živnosti zednické, 
kterou si v roce 1873 rozšířil na celou živnost stavitelskou. 
Od rodičů převzal vedení továrny na asfaltovou lepenku 
ve Kbelích. V roce 1868 se oženil s Alžbětou rozenou 
Pšeničkovou, s níž měl čtyři syny a jednu dceru. Díky 
penězům jeho manželky koupil stavební parcelu v Karlíně, 
kde začal stavět svůj vlastní dům, nyní čp. 244 ve Vítkově 
ulici. V roce 1868 si založil stavební firmu a zpočátku 

stavěl většinou cukrovary. Jeho první samostatná stavba 
byl cukrovar v Toušeni, další pak ve Vinoři, v Opatovicích 
a v Kostelci nad Ohří. Účastnil se i veřejného života a 
byl jedním ze zakladatelů První českomoravské továrny 
na stroje v roce 1871. O deset let později v roce 1881 
byl jedním z pěti Čechů, kteří byli zvoleni do Obchodní 
a živnostenské komory v Praze, za kterou se 13. září 
roku 1887 stal poslancem v Zemském sněmu království 
Českého. V roce 1891 se spolu s františkem Křižíkem 
výrazně zasloužil o konání Jubilejní výstavy v Praze, která 
se stala přehlídkou rozvoje a vyspělosti českého průmyslu. 
Postavil na sto větších staveb, například Plynárnu v Libni, 
činžovní domy v Karlíně, Jezdecká kasárna na Invalidovně, 
První měšťanský pivovar v Praze, uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze, Měšťanské školy v Karlíně.  
Zakladatel firmy Václav Nekvasil zemřel náhle 6. března 
1906. Po jeho smrti se vedení firmy ujal nejstarší syn Ing. 
architekt Otakar Nekvasil. firmu dále rozšiřoval, takže 
se brzy stala jednou z největších českých stavebních 
společností. Z nejznámějších staveb jsou například 
Vodárna v Podolí, palác Koruna na Václavském náměstí, 
paláce Adria a YMCA, Česká vysoká škola technická v Brně, 
Továrna na obuv ve Zlíně, sídlo Nejvyššího soudu a mnoho 
obytných domů v Čechách i na Slovensku. Koncem roku 
1933 Otakar Nekvasil zemřel, firma však fungovala dál.
Převzato z »Publikace rodu Nekvasilů«, 
vydané v roce 1928 k šedesáti letům trvání firmy

upozornění pro všechny příznivce letopiseckých setkání. 
v červenci a srpnu se letopisecká setkání nekonají, 
sejdeme se zase hned v pondělí 1. září 2014 ve 13 hodin.

Pokud najdete zajímavé historické fotografie nebo jiný 
materiál, můžete mi vše přinést do Úřadu Městské části 
Praha 19 do kanceláře za recepcí, kde jsem přítomna 
každou středu od 8 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 18 
hodin i v době prázdnin. Budu se na vás těšit. Můžete mi 
i zavolat na telefonní číslo 737 124 066 nebo napsat na 
e-mailovou adresu engelova.ivana@seznam.cz.

Zaznamenala Ivana Engelová, kronikářka Kbel.

http://www.cyklozvoneni.cz
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Blíží se prázdniny a celá řada rodin řeší otázku, kam 
pojedou na dovolenou. Ti, kdo mají psa, přemýšlí i 
nad tím, zda jej vezmou nebo nevezmou s sebou. Dřív 
bylo nemyslitelné, aby pes doprovázel svého pána 
do hotelu nebo kempu. Dnes je situace úplně jiná a 
naši čtyřnozí přátelé s námi cestují po celém světě. I 
takové cestování má svá pravidla. Dají se rozdělit na 
část formální nebo administrativní a na část týkající 
se péče o psa během cesty.

Každý pes, který se se svým pánem vydá na cesty, by 
měl mít s sebou doklad o tom, že je řádně očkovaný, 
a to zvláště proti vzteklině. Očkování může být 
potvrzeno v očkovacím průkazu, pokud ale jedeme 
do zahraničí, měl by pes mít svůj vlastní pas. Říká se 
mu pet pas a jsou v něm základní údaje o psovi. Je 
tam napsané např. jméno psa, jeho plemeno, délka a 
barva srsti a také datum narození. V dalších rubrikách 
je uvedeno jméno a adresa majitele psa a také 
identifikační označení psa, přesněji řečeno číslo čipu. 
Čip neboli mikročip je takový malý váleček, v kterém 

je kód s číslem, který se dá přečíst speciálním čtecím 
zařízením. V pasu je uvedeno, proti kterým chorobám 
a kdy byl pes očkován, je tam i místo pro potvrzení 
provedeného odčervení a odblešení. Před odjezdem 
je dobře si zkontrolovat, zda pet pas s sebou máme. 
Jinak se může stát, že nás do některé země vůbec 
nepustí, nebo že nás v polovině dovolené pošlou 
domů.

Vzít s sebou psa na dovolenou je zvláště pro děti moc 
příjemné. Je ale třeba dbát na to, aby to bylo příjemné 
i pro psa. Majitel musí myslet na to, aby se jeho 
čtyřnohému příteli a pomocníkovi dobře cestovalo 
a aby cestou neohrožoval své okolí.  Nejlepší je, když 
pes je cestou v autě, vlaku nebo autobuse umístěn 
v tak zvané přenosce. To je většinou umělohmotná 
bedýnka, která má mřížkou opatřená okýnka. Ta mají 
dvojí účel. Pes může vidět ven a také má dostatečný 
přísun čerstvého vzduchu. Je ale třeba předem psa na 
bedýnku navykat, dávat mu do ní pamlsky a hračky a 
nechat ho v ní občas spát. Pes, který není před dlouhou 

cestou na přenosku zvyklý, j i  může vnímat jako strašné 
vězení a může to také dávat patřičně najevo. Naříkající 
pes na několika hodinové cestě k moři určitě nikomu 
na náladě nepřidá. Při delších cestách je třeba počítat 
s tím, že se pes občas potřebuje proběhnout, vyvenčit 
nebo napít. Je tedy rozumné dělat přestávky, které 
nakonec prospějí i  nám lidem. 

My si na dovolenou balíme věci do kufru, batohu 
nebo cestovní tašky. Takovou cestovní tašku by měl 
mít i  náš pes. Měla by v ní být láhev s vodou, krmení, 
na které je zvyklý, náhradní obojek a vodítko a deka, 
na které bude v hotelu, na chatě nebo ve stanu spát. 
určitě neuděláme chybu, když psovi s sebou vezmeme 
oblíbenou hračku a nějaký pamlsek. Chceme přece, 
aby byl pes příjemný společník, a tak se o něj musíme 
patřičně postarat. 

Vladimíra Tichá

Zdroj maLá mysLivost

PrůvodCe maLého ChovateLe aneb jak se sPrávně starat o Psa

Jedeme na dovolenou
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ve čtvrtek  5. června 2014 se objevila 
v mš Letců nezvyklá návštěva. 

Do Mš přijeli na návštěvu zástupci motorkářského klu-
bu kbelští divočáci. Na zahradě školy ukázali dětem 
své naleštěné motorky a povídali o správném chování 
motorkáře a dodržování bezpečnosti při jízdě. Děti jim zaz-
pívaly naučené písničky, za což byly odměněny čokoládou a 
bonbóny.  V průběhu akce na ně čekalo jedno překvapení. 
Na motorce přijela členka klubu převlečená za šášulu. Děti 
jí nadšeně přivítaly. V závěru akce si děti pod dozorem 
motorkářů mohly vyzkoušet motorkářské přilby a také, jak 
se na takové motorce sedí. Velice rádi tuto možnost bez 
ostychu využily a na motorky usedaly i po třech. Na úplný 
závěr se všechny přítomné děti s motorkáři hromadně vy-
fotily.

Akci uspořádali Kbelští divočáci ve spolupráci s Mš Letců a 
ÚMČ Prahy 19.

Michal Marel, foto Michal Marel

K připravované publikaci o škole nám schází ještě 
mnoho fotografií ze školních let 1960 - 1970. Chybí 
nám ještě také fotografie těchto učitelů: pí uč. 
Medová, Mudrochová, Beránková, Křemenáková, 
Bodláková, Riedlová, Dvořáková, Jeřábková A., šedivá, 
Kerclová, Srbová, Trčová, Struhárová, Žáčková a pan 
uč. Kubička.
Dále nemáme žádné školní fotografie z let 1998 – 
2014 a potřebovali bychom také doplnit fotografie 
z mateřských školek (zejména z Albrechtické), 
především z dřívějších let, kdy byly ve školce učitelky 
Jabornická a Petrnoušková. Prosíme všechny, kdo 
nějakou fotografii doma najde, o její zapůjčení, a to 
kdykoliv Ing. Zámyslické, odbor tajemníka, 1.p, č. dv. 
125 nebo paní kronikářce každou středu na recepci. 
Pomůže nám to k ucelenému pohledu na školu a 
školní léta. Moc děkujeme za pomoc.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

kbeLští divoČáCi v mš LetCů

Prosíme o PomoC – škoLní FotoGraFie

ve kbelích přivítali jaro, morana skončila     
v rybníce 
Možnost oslavit jaro a rozloučit se se zimou, tzv. 
Moranou, nalákala 12.4. do kbelského Centrálního parku 
velké množství návštěvníků. Konal se zde totiž již 5. ročník 
Velikonočního jarmarku. Na všechny čekala inspirace na 
blížící se Velikonoce, ukázka starých řemesel a nechyběl 
ani bohatý kulturní program.

„Letos nám na rozdíl od loňského ročníku opravdu 
počasí přálo, a navíc se z jarmarku stala již pěkná 
tradice“, pochvalovala si sluníčko i jarní atmosféru hlavní 
organizátorka akce MÚ paní šárka egrtová. „Možná i 
proto k nám zavítalo velké množství návštěvníků nejen ze 
Kbel a blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších částí Prahy.“

V prostoru vyzdobeného parku se skýtalo velké množství 
možností, jak se jarně naladit, pochutnat si nebo si 

dokonce něco vyrobit a odnést domů.

Jedním z nejnavštěvovanějších míst jarmarku byly tvořivé 
dílničky pro děti. Letos si vyrobilo a odneslo domů jarní 
a velikonoční výzdobu více než 100 malých návštěvníků, 
což bylo podle organizátorek (2 šikovné zaměstnankyně 
místního MÚ) zase o něco více než vloni. Tentokrát 
se podle nich stala hitem barevná vajíčka obalovaná 
v kokosu nebo věneček s kuřátkem. Ve stánku místní 
Mš si mohli zájemci nazdobit za drobnou úplatu voňavé 
perníčky. Za vybrané peníze pak dostanou děti ve školce 
nové sportovní náčiní. 

Pro ty, kteří neměli na tvoření chuť nebo se chtěli jen 
pobavit, byl připraven pestrý program na pódiu místního 
amfiteátru. Tím provázely členky divadla Prima Den, které 
prokládaly jednotlivá vystoupení vtipnými scénkami a 
zejména soutěžemi pro děti i rodiče. Hudební vystoupení 
2 skupin doplnily samotné děti z mateřských a základních 
škol, které zahrály jarní písničky na zobcové flétny pod 
vedení paní učitelky Koutníkové. Ta vyučuje ve Kbelích 

hru na flétnu již obdivuhodných 42 let.
Děti také zaujaly veselé pohádky, zatímco u tatínků asi v 
oblíbenosti zvítězil stánek místního pana řezníka.
. 
Vyvrcholením celého programu, bylo vynesení Morany a 
přivítání jara. Připomenutí této tradice a dalších lidových 
zvyků, spolu s výrobou Morany, si vzaly na starost paní 
učitelky z místní Mš – Bára Nová a Dominika Linkeová. 
Obě paní učitelky šly s Moranou v čele průvodu a za 

zpěvu písní ji vhodily do vody.

Návštěvníci strávili v parku příjemný a nezapomenutelný 
den. Všichni jistě ocenili organizaci, nápady i zajištění celé 
akce a rádi se vrátí zase za rok.

Martina Novotná

veLikonoČní jarmark
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Nejsilnější zážitky mají naši senioři z prvního výletu 
v letošním roce, který výbor připravil na polovinu dubna 
s názvem „Od kocoura Mikeše ke kozlovi Oldovi“, a to do 
pohádkových Hrusic a následně Velkých Popovic.
V Hrusicích jsme si připomněli pohádkáře Josefa Ladu a 
jeho pro naši generaci nezapomenutelné kresby kocoura 
Mikeše a dalších zvířátek z venkovského prostředí. Velmi 
milá průvodkyně v Památníku Josefa Lady nás seznámila 
nejen se životopisem Josefa Lady, ale též s ilustracemi 
vlastní literární tvorby i ilustracemi pro další autory. Mohli 
jsme zde vidět nejznámější dílo Jaroslava Haška Dobrý vo-
ják švejk, který byl přeložen do mnoha jazyků a tak se s il-

ustracemi J. Lady mohli seznámit např. v severních zemích 
v evropě, ale i v dalekém Japonsku.
Naše průvodkyně nezapomněla ani na Ladovu dceru, která 
pokračovala v otcových šlépějích a která získala Ladův 
Památník v rámci restituce. Památníku se zřekla a věnovala 
tuto kulturní památku státu.
Plni krásných zážitků a příjemně naladěni jsme pokračovali 
za kozlíkem Oldou do pivovaru Velké Popovice. V rámci 
připravené exkurze jsme zdolávali mnoho schodů, ale zís-
kali informace o rodu Ringhofferů, kteří zde v roce 1874 
založili pivovar. Dozvěděli jsme se o technologii výro-
by piva, prohlédli si varnu, sklepy, kde pivo kvasí a doz-
rává, ochutnali „dobrý mok“ a přes stáčírnu se vrátili do 
obchůdku se suvenýry. V areálu pivovaru jsme potkali též 
živého maskota kozla Oldu (název se traduje po jménu 
prvního sládka).
Po celou dobu našeho putování nás doprovázel pan Spilka 

z televize Kbely, který publikoval záběry pro zhlédnutí na 
TV Kbely.
Z dalších akcí jen krátce 
 koncem dubna jsme se společně zúčastnili prohlídky 
nového srubu v centrálním parku, který zpříjemní pobyt 
všem návštěvníkům;
dne 5. května se naši zástupci zúčastnili pietního aktu u 

památníku padlých;
velkého zastoupení našich seniorů se dočkala též akce 
„Den země“ pořádaná každoročně MČ Praha 19;
v prostorách klubu jsme nezapomínali ani na naše 
oslavence, v dubnu se významného jubilea 90 let dožil p. 
Stanislav Janeček, v květnu se p. Vladimír šuler dožil 85 
let – oběma jsme kromě přání pevného zdraví předali malý 
dárek;
procvičovali jsme i své mozkové závity, když jsme připravili 
test na první příznaky Alzheimerovy choroby – všichni do-
padli dobře;
na poslední schůzku – o Dni matek na jiném místě - jsme 
pozvali mezi nás zástupce Junáka Kbely a všichni přítomní 
se zapojili a přispěli na dobrou akci 18. ročníku celonárod-
ní sbírky Český den proti rakovině.

Zdenka Ježková, předsedkyně klubu seniorů  

Dne 9.4.2014 jsme měli pravidelné setkání v 
klubovně DS, na programu bylo m.j. promítání DVD o 
Leteckých opravnách Kbely z roku 2001, následně V.Vrba 
seznámil přítomné se současným stavem podniku, který již 

nenese jméno Kbely, ale Malešice. Mnozí kbelští občané 
v tomto podniku dříve pracovali a tak si mohli na tu dobu 
zavzpomínat.

Dne 23.4. jsme jeli na výlet. Navštívili jsme 
půvabné jihočeské město Písek. Cestou jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavého z historie města, které bylo založeno 
Přemyslovci před více než 770 lety a bylo oblíbeným 
místem českých králů. Písek inspiroval mnoho významných 
umělců např. Mikoláše Alše, Adolfa Heyduka či fráňu 
šrámka. Navštívili jsme Prácheňské muzeum, prošli jsme 
se po starobylém kamenném mostě přes řeku Otavu, 
mohli jsme obdivovat upravená náměstíčka, prohlédnout 
si domovní znamení, kterých je v Písku téměř 50. Mnozí 
navštívili i vyhlášenou restauraci „ u Rajnerů“, která je 
známá příjemným prostředím a výbornou kuchyní. Počasí 
bylo krásné a tak jsme si mohli odpočinout v parku na 

lavičkách, či v některé z útulných předzahrádek. Domů 
jsme se vrátili velmi spokojení a v dobré náladě.

Další báječný den jsme mohli prožít 21.5., když 
jsme se zúčastnili výletu na zámek Sychrov a následně 
jsme navštívili pivovar Svijany. Sychrov byl hlavním 
sídlem rodu Rohanů, portréty členů rodu zdobí interiér 
zámku, místnosti jsou zařízeny krásným nábytkem. Vysokou 
uměleckou hodnotu vtiskl zámku řezbář Petr Bušek, který 
zde pracoval 38 let. Nádherný je též rozlehlý zámecký park, 

který jsme měli možnost si projít. Po prohlídce jsme se 
přemístili do Svijan, nejprve na výborný oběd v restauraci, 
která patří k pivovaru. Následovala prohlídka pivovaru, 
kde jsme se od průvodkyně dozvěděli  mnoho zajímavého 
z jeho historie, letos slaví 450 let od založení, i o způsobu 
výroby piva. Při ochutnávce jsme mohli ocenit i výbornou 
chuť zbrusu nového nepasterizovaného prémiového 
světlého ležáku, který byl uvařen právě k výročí a dostal 
název „čtyřistapadesátka“. K všeobecně dobré náladě a 
pohodě přispělo opět nádherné počasí.

Za STP MO Kbely  J.Vrbová

duben a květen ve kbeLském svaZu těLesně PostiženýCh

uplynuly sotva dva měsíce a my jsme si připomněli 
důležitou úlohu našich žen – úlohu matky. K svátku matek 
přišly popřát našim maminkám i babičkám děti z Mateřské 
školy Letců. Jejich vystoupení složené z básniček, písniček 
a tanečků se všem velice líbilo, což vyplynulo z bouřlivého 
potlesku.

Děti také nezapomněly na zde přítomné dědečky a jedno 
přání patřilo i jim. Děkujeme dětem ze třídy „Sluníčka“ 
a paním učitelkám Branišové a Hamplové za zpestřené 
odpoledne našich seniorů.

ŠM.

den matek v kLubu seniorů

jaro v kLubu seniorů
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kbeLský ZáPisník joseFa PerLinGera
 události měsíce května ve kbelích

 4. 5.  Cycling team Kbely uspořádal v Letňanském 
lesoparku cyklistický závod pod názvem Pražský 
MTB pohár 2014 a Mistrovství ČR novinářů, kterého 
se zúčastnilo na 250 závodníků. Ani větrné počasí 
neovlivnilo vysokou úroveň závodu. Ceny vítězům 
předala místostarostka MČ Praha 19 paní Ivana 
šestáková.
 5. 5.   Od 15 hod se u památníku při Mladoboleslavské ul. 
ve Kbelích konalo slavnostní uctění památky kbelských 
občanů, kteří položili svůj život ve 2. světové válce za 
svobodu a demokracii. Položení věnců se zúčastnily 
významné kbelské osobnosti v čele se starostou MČ 
Praha 19 Pavlem Žďárským, také důstojníci Armády 
České republiky a příslušníci aktivních záloh Armády 
České republiky, kteří vzdali hold padlým hrdinům. Čest 
jejich památce.
 7. 5.  Zažili úředníci z kbelské radnice netradiční ráno. 
Přijeli totiž za nimi moderátoři Radia City, kteří všem 
zaměstnancům přinesli koblihy a kávu až do kanceláří. 
Do snídaně s Radiem City zaměstnance přihlásila 
úřednice Bára.
 8. 5.  Neznámý řidič najel před kbelskou radnicí až na 
chodník, kde porazil železný sloupek, který vytrhnul 
z chodníku i s betonem. V ranních hodinách kbelský 
Junák – 15. rodinný oddíl Poljana ve spolupráci s Českou 
společností ornitologickou uspořádali akci pod názvem 
Vítání ptačího zpěvu. Nechyběla procházka přírodou, 
hry, aktivity pro rodiny s dětmi a také kroužkování 
ptáků.
12. 5.  Ve Kbelích na prostranství před supermarketem 
Billa se od 9.30 do 15 hod. konala akce pod názvem Den 
země, která byla zaměřena na problematiku ochrany 
přírody, životního stylu, ekologické likvidace odpadů 
atd. Celou akci zajistil Úřad městské části Praha 19.
14. 5.  V knihovně na kbelské radnici se konalo 
Modrožluté čtení aneb autorské čtení s kytarou v podání 
spisovatelky Renáty šťastné a jejího dlouholetého 
kamaráda Jana Paulíka. šlo o autorské čtení prokládané 
hrou na kytaru. Netradiční akce byla velmi komorní a 
měla specifickou atmosféru. Členové kbelského Junáka 
z rodinného oddílu Poljana se zapojili do akce – boj 
proti rakovině a celý den po Kbelích prodávali žluté 
kytičky. Výtěžek z prodeje byl věnován na boj s touto 
zákeřnou chorobou.
16. 5.   V Centrálním parku ve Kbelích uspořádalo 
Rodinné centrum CoByDup akci, na níž děti (i dospělí) 
závodili na čemkoli, co mělo alespoň 2 kola. K vidění 
byly koloběžky, tříkolky, odrážedla a samozřejmě kola.
17. 5.   Rybářský svaz Vinoř ve spolupráci s Úřadem MČ 
Praha 19  a  kbelským rybářským klubem s názvem Čudla 
tým uspořádal rybářské závody pod názvem Kbelská 
louže. u kbelského rybníka se za účasti místostarostů 
MČ Praha 19 Vladimíra Olmra a Ivany šestákové 
sešlo celkem 18 soutěžících rybářů a asi stejný počet 

přihlížejících. Přes nepřízeň počasí se rybářské závody 
vydařily a vítězové si odnesli hodnotné rybářské ceny.
21. 5.   Jeden kbelský fanoušek oslavil postup naší 
hokejové reprezentace na Mistrovství světa v Bělorusku 
tak důkladně, že notně přebral a večer odcestoval domů 
ze zastávky autobusů v Bakovské ulici autobusem MHD, 
ale opačným směrem! Po delší autobusové anabázi mu 
podařilo po půlnoci dorazit domů.
22. 5.   Ve večerních hodinách v blízkosti supermarketu 
Billa ve Kbelích zkolaboval starší muž. I když to 
nevypadalo dobře, naštěstí nešlo o nic vážného – 
příčinou byla dehydratace organizmu z velkého horka. 
Po půlhodince odpočinku a doplnění tekutin byl pán 
odveden do svého bytu.
23. 5.   V rámci celoevropské akce Noc kostelů se 
v kostele sv. Alžběty ve Kbelích konala mše svatá, 
nechyběl zpěv a návštěvníci, nejen věřící se mohli 
dozvědět něco o historii kbelského kostela. 
25. 5.  V kostele sv. Alžběty ve Kbelích se konal koncert 
v rámci Čakovického festivalu sborového zpěvu. 
Slavnostní koncert spolupořádaly římskokatolická 
farnost při kostele sv. Alžběty a Úřad MČ Praha 19 a 
na programu byly árie Giuseppe Verdiho Jana z Arku v 
podání souboru Camerata. 
27. 5.  Jsem opět navštívil Letecký archív Praha 10, kde 
jsem získal zajímavé informace o dění na kbelském letišti 
v padesátých letech minulého století. Např. začátkem 
padesátých let přistály na letišti ve Kbelích 2 americké 
proudové stihačky, které údajně ztratily orientaci. Na 
letišti ve Kbelích byl z toho personál letiště v šoku, 
protože vůbec nevěděli co mají v tomto případě dělat!  
Vždyť tehdy probíhala tzv. studená válka. Podrobnosti 
této neobvyklé situace uvedu v některém z dalších čísel 
Kbeláku.
29. 5.   Kbelský občan byl na návštěvě jednom bytě. 
Návštěva probíhala normálně až do chvíle kdy se muž 
se ženou tam bydlící, tak opili, že začali být verbálně 
agresivní a nezbylo než rychle byt opustit rychlostí, 
která se dá přirovnat k autům formule 1. Opravdu 
povedení hostitelé!
31. 5.   Ve kbelském Centrálním parku se konaly oslavy 
Dne dětí, letos v indiánském duchu pod názvem Den 
s Vinnetouem. Na malé i velké návštěvníky čekala od 
11 hodin výstava indiánských exponátů, hraček, zbraní, 
hudebních nástrojů a oblečení. Nechybělo ani povídání 
o indiánech, o jejich zvycích a stylu života, indiánské 
soutěže, střelba z luku nebo hod oštěpem. Akce, kterou 
spolupořádali MČ Praha 19 ve spolupráci s indiánskou 
vesničkou Rosshill, Skautem S.S.V., Divadlem Prima 
Den, ATVS Palestrou, KRC CobyDup a Spolkem Kbely – 
náš domov se opravdu vydařila. Velký Manitou by byl 
na vás hrdý!

Josef Perlinger(JPM)

události měsíce dubna ve kbelích

  2. 4.   V rámci předem ohlášené odstávky vody byly 
Kbely celý den bez vody, ale díky předem přistaveným 
cisternám se tato kalamitní situace zvládla bez větších 
omezení. O tom svědčí také fakt, že od 17 hodin se v 
sále Lidového domu Kbely konalo Veřejné zasedání Za-
stupitelstva Městské části Praha 19, které se tentokrát 
protáhlo až do pozdních večerních hodin. Smůlu měl 
mladý muž ze Kbel, který si vzal holení s sebou do prá-
ce, kde byla voda. Když však otevřel tašku s holením, 
zřejmě při neopatrné manipulaci s taškou, ji měl úplně 
plnou pěny na holení. Takový kousek by možná nezvládl 
ani zkušený kouzelník!
  3. 4.  Na území Kbel, konkrétně v Sídlišti II. jsem pro-
vedl malý průzkum venčení psů. Z dvaceti pejskařů od-
stranilo psí exkrementy pouze 6 občanů! To je statistika 
nepříliš radostná. Nejvíce mě zaujal mladík s malým 
psem, do kterého bych to nikdy neřekl – ten po svém 
miláčkovi okamžitě uklidil. Tomu patří palec nahoru.
   7. 4. Na letišti ve Kbelích měli pohotovost. Odpoledne 
tam nouzově přistál letoun C – 295 CASA českého letec-
tva, když po startu v Bruselu posádka zjistila, že letoun 
má proraženou pneumatiku. Protože v nohách hlavního 
podvozku jsou dvě kola za sebou, tak letoun přistál bez 
nehody. Na kbelském úřadě se konalo další Letopisec-
ké setkání, kde pamětníci vzpomínali na významného 
kbelského stavitele Václava Nekvasila a také na události 
týkající se dopravy do Kbel. 
  9. 4.   V odpoledních hodinách starší muž na procházce 
u kbelského nádraží uviděl v trávě ležící bezvládné tělo. 
Přemýšlel, jestli má zavolat záchrannou službu nebo se 
sám ujmout oživovacího pokusu. Než se rozhodl, tak 
„oživlá mrtvola“, která byla zřejmě pod vlivem alkoho-
lu se  pomalu zvedla a vratkým krokem se odpotácela 
směrem k Centrálnímu parku. 
12. 4.  MČ Praha 19 připravila pro nejen kbelské obča-
ny Velikonoční jarmark aneb jarní setkání v Centrálním 
parku Kbely. Bylo zde hodně zábavy, kterou si užili ne-
jen děti, ale i dospělí.
15. 4.   Ve kbelské obřadní síni se uskutečnilo jarní ví-
tání nových kbelských občánků, které pokračovalo také 
17. 4. Celkem bylo za účasti místostarosty MČ Praha 19 
Ing. Vladimíra Olmra přivítáno 52 dětí, což je zhruba 2x 
více než před několika lety. 
17.4.   V supermarketu Billa ve Kbelích byla ve večer-
ních hodinách  zadržena pozorným detektivem žena, 
která odcizila konzervy s tuňákem Rio Mare v hodnotě 
1800 Kč. Bylo zjištěno, že jde o ženou závislou na dro-
gách. Byla přivolána policie, která si ženu odvedla.
19. 4.  Celý den probíhal v rámci akce odstraňování 
nepovolené reklamy na území Kbel. Někteří inzerenti 
si kbelské sloupy, desky, stromy aj. pletou s inzertními 

plochami. Tato oblepená místa pak Kbely hyzdí a velmi 
těžko se přilepené reklamy odstraňují. 
22. 4.  Těsně po 7 hod. ranní na křižovatce Železnobrod-
ská – Vrchlabská se srazila 2 osobní auta. Ke zranění na-
štěstí nedošlo, sice se jednalo o malý náraz, ale škoda na 
vozidlech byla. Na místě nehody byla okamžitě Městská 
policie. Neznámý muž se pokusil odcizit poklop kanálu 
v Libichovské ulici ve Kbelích. Železný poklop však byl 
tak těžký, že ho nedokázal odtáhnout a zanechal tam 
odtažený poklop a odkrytý kanál. Po ohlášení případu 
na kbelskou radnici, byl do hodiny kanál opět v pořád-
ku. Jednalo se zřejmě o pokus odvézt železný poklop 
do sběru.
23. 4. Základní škola Albrechtická vyhlásila jarní sběr 
papíru, který skončil 25. 4. a celková váha sebraného 
papíru byla 24.200  kg. Ve srovnání s podzimním sbě-
rem to bylo o více než 10.000 kg.
24. 4.  V Nízkoprahovém centru aktivit v Bakovské ul. 
zahájil svoji činnosti Klub Jehlička, který nabízí základy 
šití na stroji, ruční šití a vyšívání. Schůzky zde jsou kaž-
dý čtvrtek od           15.30 – 17 hod.  V knihovně na kbel-
ské radnici se konala vernisáž výstavy keramiky dětí z 
kbelské základní školy.
25. 4.  Na stožáru před úřadem MČ Praha 19 visela naše 
státní vlajka na půl žerdi. Žádný státní smutek ani úmrtí 
však nebylo hlášeno. Příčinou tohoto stavu zřejmě byly 
nepříznivé povětrnostní podmínky a vlajka byla opět 
důstojně vztyčena!       
26. 4.  Po zimní přestávce bylo opět otevřeno pro ve-
řejnost Letecké muzeum na letišti ve Kbelích. Vstup 
je zdarma a návštěvníci si mohou prohlédnout sbírku 
275 letadel, z nichž některá patří mezi světové unikáty. 
Letecké muzeum Kbely patří mezi největší letecká mu-
zea v evropě! V Centrálním parku ve Kbelích se konala 
vzpomínková akce ke 100. výročí Československých le-
gií ( 1914 – 2014 ). K vidění byla historická i současná 
vojenská technika, pro děti byl připraven závod s vojen-
skou tématikou.
28. 4.   Ráno jsem zjistil, že na Novákově náměstí u 
lampy veřejného osvětlení se někdo pokusil odstranit 
spodní desku. Po ohlášení případu bezpečnostnímu 
řediteli a rychlém zásahu pracovníka úřadu byla deska 
opět pevně upevněna na lampu. Hrozilo totiž nebez-
pečí úrazu elektrickým proudem na místě, kde si často 
hrají děti.
30. 4.  Městská část Praha 19 ve spolupráci se spolkem 
Kbely – Náš domov uspořádali v Centrálním parku  již 
tradiční 24. Pálení čarodějnic. Začátek byl už ve 14 hod. 
pro děti. Návštěvníky velmi zaujala prohlídka interiéru 
nového srubu. Bohatý kulturní program obohatil také 
pěvecký sbor až z francouzské Bretaně. Závěrečný oh-
ňostroj pak nejnavštěvovanější kbelskou akci ukončil.        
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vítání ptačího zpěvu
Jaro je v plném proudu a my jsme jej náležitě uvítali: ve 
spolupráci s Českou společností ornitologickou jsme 8. 
května opět uspořádali vycházku nejen za ptactvem. 
Návštěvníci se mohli seznámit se svými ptačími sousedy 
a podívat se, jak se ptáci chytají do sítí. Také jsme si řekli 
něco o kroužkování a přihlíželi jsme, jak se kroužkuje např. 
strakapoud, slavík, sýkory nebo špaček. V lesoparku jsme 
si vysvětlili, proč je důležité alespoň části parku nechat 
přírodě bez lidského zásahu a ukázali si zde okrotici a 
bradáček – české orchideje. Děti si mohly vyrobit ptáčka 
z papíru na kolíček, zahrát si s rodiči hru na krmení 
mláďátek, nebo si vyzkoušet, zda dokáží tak jako skřivan 
zároveň lítat a zpívat. Největší úspěch ale mělo vypouštění 
odchycených ptáků, při kterém děti mohly pomáhat. Dětí, 

které to chtěly zkusit, sice bylo více než ptáčků, ale mohou 
se těšit, že ty, na které se nedostalo, budou mít třeba štěstí 
příští rok.

Charitativní sbírka květinový den
Ve středu 14. května jste si od skautek z našeho oddílu 
mohli koupit žlutou kytičku, symbol boje proti nádorovým 
onemocněním. Ve Kbelích se nám jich podařilo prodat 
550, což znamená, že na konto Ligy proti rakovině díky 

Vám poputuje víc než jedenáct tisíc korun. 
Všem, kteří jste přispěli, děkujeme.  
 

Text: Lucie Pytlová, Rastislav Švec
Foto z Vítání ptačího zpěvu: Petr Váňa

junák – svaz skautů a skautek Čr
středisko athabaska Praha

15. rodinný oddíl Poljana kbely
http://kbely.athabaska.org

níZkoPrahové Centrum aktivit mČ Praha  19

Fotografický klub
Lektor Petr Váňa - V posledním měsíci jsme byli 
fotit sport na závodech horských kol, architekturu 
pod Radotínským mostem i letecké téma v muzeu 
Kbely. Na základně v NCA pak společně v případě 
zájmu prezentujeme výsledky naší práce a společně 
hledáme řešení toho, co by nám příště pomohlo pro 
zkvalitnění snímku po technické a obrazové stránce, 
jak dané téma uchopit. 

Navštivte také náš fotografický klub. Naučíme Vás 
správně používat Váš digitální přístroj. Pro začátek 
není nutná drahá výbava, ale hlavně cílevědomost 
a čas. Scházíme se pravidelně každé úterý 16.30-
18.30 v klubu NCA. Podívejte na facebook (http://
www.facebook.com/fotoklubkbely) či stránky NCA, 
zda v daný den nebudeme fotit v terénu.

klub finanční gramotnosti – a jak jste na tom se 
svými penězi vy?
Lektor Ing. Irena šlajerová, PhD. - V naší informační 
době jsme zahlcováni informacemi - ty finanční 
nevyjímaje. A přesto stále stejně jako v průmyslové 
době chodíme do práce, čekáme na výplatu, ze které 
zaplatíme složenky, nezbytné výdaje, a zbude-li, tak 
si i užíváme. Ovšem jde to i jinak! Jak? Znáte rozdíl 
mezi dobrými a špatnými dluhy? Řídíte svoje peníze 
podle deseti zlatých pravidel ve financích? Máte 
chuť objevit nové přístupy ke svým financím, a to 
z nezávislého zdroje a bezplatně? 

Těšíme se na Vás v Klubu finanční gramotnosti vždy 1. 
a 3. středu v měsíci 14:00 – 16:00 v Nízkoprahovém 
centrum aktivit Kbely. 

klub jehlička - ať  jsi mladý nebo stár, přijď si ušít 
stehů pár.
Lektor Anna Domnosilová – V dubnu a květnu jsme 
v klubu šili polštářky. Každý si je sám naměřil, 
nastřihal, nastehoval a nakonec ušil pod dohledem 
na šicím stroji. Dětem udělalo velkou radost, že to 
zvládly zcela bez problémů. Další náplní byla i výroba 
záložek do knížek a prostírání, tedy předmětů, které 
příhodně posloužili jako originální dárek k svátku 
všech maminek. Aktuální tématem jsou korálky a 
plstěním vlny, kdy děti tvoří náhrdelníky, náramky a 
náušnice zcela dle vlastní fantazie. 

Schůzky jsou pravidelně každý čtvrtek od 15.30 do 
17.00. Zveme všechny děti i dospělé, jenž chtějí 
svůj čas trávit při kreativní ruční práci.

kbelská šachová reprezentace v České televizi
fenomenální úspěch kbelských šachistů zaznamenala 
i Česká televize. Reportáž z kbelského NCA byla 

odvysílána na programu ČT4 Sport 
v pořadu V šachu. Na  internetu si 
tuto můžete přehrát na adrese http://
www.ceskatelevize.cz/ ivysi lani/10111941499-v-
sachu/214471290210005/obsah/326080-sachy-v-
regionech.

na fotbalové přenosy do nCa
Sleduješ fotbal? Tak to se jistě už nemůžeš dočkat 
až začne světový fotbalový šampionát v Brazílii. 
Tak neseď sám doma a přijď se dívat do NCA . K 
dispozici jsou dvě televizní obrazovky, projekční 
plátno, nealkoholický bar a adrenalinové sportovní 
zážitky. Akce platí po dobu otevírací doby NCA a 
konání 20. Mistrovství světa ve fotbale.

adresa nízkoprahového centra aktivit městské části 
Praha 19
toužimská 244/42
197 00 Praha 9 - kbely
(vchod z ulice bakovská)
www.coolkbely.cz 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�t� � �b�o�r

�8�.� � � �e�r�v�n�a� �2�0�1�4� �2�1�:�5�2�:�0�6

streetart a nezisková organizace? v nCa jednoznačně 
ano!
Podle motta „Kdo nemá čas, nezlobí!“ nabízíme nyní i 
v kbelském nízkoprahovém centru prověřené projekty 
obecně prospěšné společnosti ulice dětem. Známé i 
z podpory kampaní a eventů jako např.: „Česko mluví o 
vzdělání“, „Rodiče vítáni“, „Pusťte nás do vašich škol“, 
„červená stužka proti AIDS“, pěvecké soutěže „Diamonds 
Voice“.  Bližší informace naleznete na www.ulicedetem.cz 
a www.hscp.cz.
Projekty ulice dětem o.p.s. stejně jako celý projekt 
Nízkoprahového centra aktivit Městské části Praha 19 slouží 

v první řadě dětem a mládeži, kterým ukazuje alternativu 
kreativního trávení volného času dětí a mládeže. Posun od 
zevlování ke sportu, od nudy ke konstruktivní zábavě. 
A aktuálně je již ve spolupráci s kbelským NCA připravena 
možnost příměstského táboru a kurzu reálné sebeobrany. 
Jako malá ochutnávka činnosti ulice dětem o.p.s. bylo na 
konci června rozloučení se školním rokem na Zš Kbely ve 
spolupráci s panem ředitelem Huškem. 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA.

http://kbely.athabaska.org
http://www.facebook.com/fotoklubkbely
http://www.facebook.com/fotoklubkbely
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/214471290210005/obsah/326080-sachy-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/214471290210005/obsah/326080-sachy-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/214471290210005/obsah/326080-sachy-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/214471290210005/obsah/326080-sachy-v-regionech
http://www.coolkbely.cz
http://www.ulicedetem.cz
http://www.hscp.cz
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Od ledna se uskutečnilo 11 seminářů na finanční, rodinná 
a pracovně právní témata. Největší úspěch zaznamenala 
rodinná poradna, kde se řešilo vztekání a fňukání dětí, která 
časově navazovala na Batole klub. Nadále proto budeme 
vycházet vstříc maminkám, které přivítaly možnost 
diskutovat s odbornicí o výchovných problémech přímo 
na místě, a semináře rodinné poradny budeme časově 
přizpůsobovat termínům našich pravidelných kurzů. 
Výbornou zpětnou vazbu získal i cyklus komunikačních 
workshopů, proto budeme podobná témata zařazovat i 
v dalších obdobích.

Souběžně funguje individuální poradenství. Od začátku 
roku jsme zdarma pomohli devíti rodinám v rámci rodinné 
poradny. Na finanční poradnu se obrátili čtyři klienti se 

záběrem témat od financování bydlení hypotékou přes 
řešení situace se spotřebitelskými úvěry až po tvorbu 
finančních rezerv. V pracovně právní poradně se otázky 
týkaly zejména čerpání mateřské a rodičovské dovolené, 
ale například i možností zaměstnání dalšího pracovníka 
osobou samostatně výdělečně činnou.

Aktuální program seminářů projektu naleznete na www.
krc-cobydup.cz. S individuálními dotazy a žádostmi o 
konzultace se obracejte na e-mailové adresy: financni.
poradna@krc-cobydup.cz, rodinna.poradna@krc-
cobydup.cz a pracovne-pravni.poradna@krc-cobydup.cz.  

Ing. Daniela Chovancová, koordinátorka projektu

Závody na dvou až čtyřech kolech
V pátek 16. 5. 2014 od 16:00 hod. se v Kbelském parku uskutečnily závody pro děti a dospělé. S velikým nasazením 
soutěžily nejen děti od jednoho roku do 12 let na koloběžkách, odrážedlech a kolech, ale také rodiče s kočárky. I když 
to vypadalo, že nebude přát počasí, nakonec se vše vydařilo a závodu se zúčastnilo kolem 100 dětí a 7 maminek v jízdě 
zručnosti s kočárkem. Během závodů měli účastníci možnost vyzkoušet si sedm atletických disciplín, za jejichž splnění 
dostali drobnou odměnu. 
                                                                                     
ježkova noc v Cobydupu aneb 
ježkova olympiáda
Již po třetí se v Kulturním a rodinném 
centru CoByDup uskutečnila Ježkova 
noc plná dobrodružství a zábavy, ten-
tokrát na téma olympijské hry. V pátek 
děti společnými silami vytvořily olym-
pijskou vlajku a poté si každý vyrobil 
vlastní olympijský dres. Kromě tvoře-
ní na děti čekalo také večerní opékání 
buřtů. Před spaním jim teta knihovnice 
přečetla jak jinak než povídku se spor-
tovním tématem. Ráno si malí noclež-
níci oblékli vyrobené dresy a s velikým 
nadšením si vyzkoušeli ježkovy spor-
tovní disciplíny. Noc se konala z pátku 
23. 5. na sobotu 24. 5. a nejen naplně-
ná kapacita, ale také dětské spokojené 
úsměvy nám potvrdily, že to, co dělá-
me, má smysl J Další ježkovu noc plánu-
jí tety na září. 
                                                                                           
vyzvedneme děti ze školy a napí-
šeme s nimi úkoly
Od září 2014 Kulturní a rodinné centrum 
otevírá nový projekt Ježkova družina, který 
má usnadnit rodičům vyzvedávání dětí ze 
školní družiny a zároveň dětem zajistit kva-
litní program v rámci KRC CoByDup. V pon-
dělí od 16:00 do 18:00 hod lektorka Mgr. 
Iveta Piková vyzvedne vaše děti z družiny 
a odvede je do CoByDupu. 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. Kromě pondělí můžeme vaše děti 
vyzvednout z družiny a dovést do KRC CoByDup na níže uvedené kroužky.
·        ve středu v 16:00 hod. před muzikálovou přípravkou, která začíná od 16:30 hod. v KRC CoByDup
·        ve čtvrtek v 15:30 hod. před angličtinou s rodilým mluvčím, která začíná v 16:00 hod. v KRC CoByDup

                                                                                           Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

Pro první pololetí nadcházejícího roku jsme pro Vás 
připravili opět nejen kroužky a kurzy, které znáte, ale 
máme pro Vaše děti také novinky. Zápisy probíhají v 
období od 1. 7. do 8. 9. 2014
Přednostní zápisy pro stávající návštěvníky kurzů budou 
v termínu 23. 6. – 30. 6. 2014, po té budou zápisy otevře-
ny pro všechny zájemce. V případě zájmu, prosím, pošlete 
e-mail na kurzy@krc-cobydup.cz do předmětu zprávy 
uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení 
dítěte/rezervované osoby.
Podrobné informace o kurzech naleznete na webových 
stránkách
 www.krc-cobydup.cz

Přípravka do školky:

Út 8:00 – 15:00 ježkův kLubík – přípravný kurz před 
                              nástupem do mš
                              8:00 – 9:00 ranní jk
Čt 8:00 – 15:00  9:00 – 12:00 ježkův klubík
                12:15 – 15:00 odpolední jk
Pá 8:00 –12:00  (pro děti ve věku 2,5 – 5let, 
                              bez doprovodu rodičů)
 
rodiče s dětmi:
Po   9:00–  9:45 hudebka-yamaha rob i (4 – 18 měsíců)
Po 10:00–10:45 hudebka-yamaha kkk i (1,5 – 2,5 roky)
Po 11:00–11:45 hudebka-yamaha kkk ii (2,5 – 3,5 roku)
St    9:00–10:30 Cvičení batolat + batoLe klub 
                            (začátek lezení - 1,5 roku)
St  14:00- 15:00 mimi klub( 4 měsíce – začátek lezení )
Čt    9:00-   9:45 Cvičení děti iii. (1,5 – 2,5 roku a rodiče), 
                             sokol kbely

Čt  10:00– 10:45 Cvičení děti i.
                                         ( 2 – 3 roky a rodiče ), sokol kbely
Čt  10:55– 11:40 Cvičení děti ii.
                                          ( 3 – 5 let a rodiče ) , sokol kbely

děti (bez doprovodu rodičů):
Po 13:00 – 16:30  ježkova družina (1 a 2 třída Zš) 
                                           – možno zajistit hlídání do 18:00 
Po 15:30-   16:30 Dětský atletický klub 
                          CobyDup, Sokol Kbely (3 – 4 roky)
Po 16:30–  17:30  kouzelná keramika (3-6 let)
                                           /výtvarka pro předškolní 
                             děti (3-6let)
Út  16:15–  17:00 Pohádková angličtina (3-4 roky),     
                                            PhDr. Lucie Illová
Út  17: 15 - 18:00              jóga pro děti  (4 - 6 let)
St  15:30 – 16:15  Pěvecký sbor broučci  (3 – 6 let)
St  16:30 – 17:15 muzikálová přípravka 
                                         – hudební  studio Čmelda
Čt  15:15-   16:00 Dětský atletický klub 
                    CoByDup pro předškoláky (5 – 7 let), 
                         Sokol Kbely
Čt  16:00 – 16:45 Angličtina pro předškoláky 
                                  s rodilým mluvčím  (5 – 6 let)

Dospělí (bez dětí):
Út 18:30 – 20:00 jóga pro ženy 
                                           s radhou  třešňákovou 
St 18:30 – 20:30 kurz pro nastávající maminky, 
                                            spol. Panaga s.r.o.
St 19:00 -  20:30  angličtina pro středně pokročilé
                                             s Mgr. Andreou Mecovou
Čt 18:00 – 18:45  angličtina pro začátečníky 
                                            s rodilým mluvčím

Čt 19:00 -  19:45 angličtina pro středně pokročilé
                                 /konverzace s rodilým mluvčím

Přejeme Vám krásné a slunné léto 
a těšíme se na Vás opět v září

Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

Co dělat když…? 2014

kroužky a kurzy otevírané v krC Cobydup na 1. pololetí – školního roku 2014/2015

http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
mailto:financni.poradna@krc-cobydup.cz
mailto:financni.poradna@krc-cobydup.cz
mailto:rodinna.poradna@krc-cobydup.cz
mailto:rodinna.poradna@krc-cobydup.cz
mailto:pracovne-pravni.poradna@krc-cobydup.cz
mailto:kurzy@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz/
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kbeLští PodnikateLé marián kadlec - hoLokrCi   
jsem ráda, že vám všem, kdo ještě neznají 
našeho kbelského muzikanta a bohéma, jež 
vystupuje na mnoha místních kulturních 
akcích, mohu představit mariana kadlece – 
frontmana kapely hoLokrCi nebo Country 
miX. 

tak mariane, co všechno pro tebe znamená muzika? dá 
se jí uživit? 

Dobrý den, předem bych chtěl poděkovat za pozvánku 
k rozhovoru do kbelského časopisu, je mi ctí se zařadit 
vedle všech osobností, které ve Kbeláku již rozhovor dělaly.

Je velice obtížné se v současné době s muzikou uživit, 
pokud nejste v té absolutní TOP elitě. A mají s tím problémy 
i renomované kapely, jelikož se již skoro neprodávají CD a 
jiné nosiče, všichni si vše stahují (vypalují), tak kapelám 

nezbývá – než koncertovat a koncertovat – aby se uživily. 
Takže třeba v naší kapele ještě všichni krom muziky pracují 
a když přijedete ve 3h ráno domů z koncertu, to se potom 
ráno těžce vstává do zaměstnání. I přesto nás to nesmírně 
baví a dobíjí.

jak ses vlastně dostal k muzice, ke hře na kytaru a další 
nástroje a kdo byl od mládí dodnes  tvůj hudební idol?

Ke kytaře jsem se dostal už v 1.třídě ZDŠ, jenže – jak to 
bývá, když se do něčeho dítě tlačí, tak ho to nebaví… A tak 
i já – místo výuky chodil za garáže PAL a tam ochutnával 
první šluky z cigaret (ale nakonec jsem se stal nekuřákem..)  
a kytaru půjčoval kamarádům. Když pak přišel domů dopis, 
že nechodím na hodiny kytary, matka mi zahrála rákoskou 
čardáš. No a pak na letním táboře – když mi bylo asi 13 

let, jsem zjistil, že díky kytaře se snáze dostanu k dívčím 
srdcím.., tak jsem se začal učit sám. Pamatuju si i první 
písničku, kterou jsem uměl – byl to Anděl od Karla Kryla – 
to byl můj velký vzor. Hltal jsem od něj vše, co se sem přes 
železnou oponu dostalo.

kolik hudebních nástrojů kromě svého hlasu ovládáš?

V dětství jsem chodil do sboru a zpíval první hlas, k tomu 
dále na flétnu a housle, ale dodnes si pamatuji jen základy. 
Prostě zvítězila kytara.. 

 Vím, že s Holokrky  již celkem dlouho hraješ a zpíváš, tak 
jaké je vlastně  tvé hudební manželství s ostatními v kapele, 
už jste měli tzv. ponorku a chuť se každý osamostatnit-
vyzkoušet něco nového, jiný styl?

Vznik Holokrků se datuje od roku 2005, kdy jsem měl hrát 
na jednom koncertě – po kapele Country Mix. Po koncertě 
jsem se domluvil s kapelníkem – Mírou Kociánem – na 

budoucí spolupráci. Od té doby Holokrci odehráli 
přes tisíc koncertů a díky tomu se stále daří. Zrovna 
natáčíme CD a pilotní singl  „Moje tělo“  se už hraje 
na rádiích, což nás samozřejmě hřeje u srdíčka. 
Každý ze skupiny Holokrci má ještě další své projekty 
– jelikož jsou všichni excelentní muzikanti. Stejně 
tak i já mám sólové projekty a působím v jiných 
hudebních skupinách.

jaké jsou tvé další záliby mimo muzicírování?

Od dětství mě děsně baví jezdit na ryby, jen na to 
teď není čas. Ale letos se chystám s kbelským ČUDLA  
TÝMEM na pěkný víkend. Je to skvělá partička lidí, 
se kterýma se vždy velmi rád sejdu. Potom je to 
kolo (cyklistika), pravidelné letní sjíždění řek – a to 
je moje největší záliba – LÉTO A TEPLO.

Skládáš vlastní muziku? S jakými kapelami rád  
spolupracuješ?

Se skládáním vlastní muziky a textů je to těžké. Celý život 
se s tím peru a hluboce se sklaním všem, kteří skládají 
vlastní písničky. Je to dar od Boha, který jsem nedostal. 
Vše to musím vydřít. V tomhle obdivuju fenomény, 
jako je J.Nedvěd nebo Jarek Nohavica – to jsou u mě 
hudební géniové. S jakými kapelami rád spolupracuji – 
s HOLOKRKAMA 

Čím bys byl, kdybys nebyl muzikantem?

No, v mládí jsem chtěl být fotbalistou. Měl jsem celkem 
talent a v dobách Spartaku Kbely jsem hrával v útoku 
místního klubu. Myslím si, že se nám i dařilo než přišlo 
vážné zranění a konec mé sportovní kariéry. Ale v příštím 

životě bych chtěl být asi lékařem – cítím, že by mě to 
naplňovalo.

 

neměls někdy jako veřejně známá osoba touhu vstoupit 
do veřejného dění třeba jako politik? 

No politikem bych  být nemohl – to by mi fakt nešlo. Navíc 
bych se i bál, že nebudu moct spnit, co jsem slíbil. Jen ať to 

dělají ti povolaní, já budu raději lidi bavit a rozveselovat.

Jaký máš vztah ke Kbelům či Praze jako takové?

Můj loňský návrat do rodných Kbel bylo mé nejlepší 
rozhodnutí za posledních pár let. Ani nevím, proč jsem 
na sedm let odešel bydlet na vesnici 30km od Prahy, sice 
tam byl klid, ale já nevydržím jen tak užívat klidu.. a taky 
nesmyslné dojíždění mě přesvědčilo, abych se vrátil. A 
KAM JINAM JÍT, NEŽ TAM, KDE JSEM SE NARODIL A KDE 
JSEM VYROSTL. A navíc za tu dobu, co jsem tu nebyl, Kbely 
neskutečně zkrásněly a mě to tu děsně baví – JSEM TADY 
RÁD.

má marián kadlec zatím nějaký nesplněný sen?

Největší sen se mi splnil, když jsem začal hrát pro lidi a 
jim se to líbilo. I teď po několika letech se pořád na každé 
vystoupení moc těším – především však ve Kbelích, kde 
obecenstvo v Central parku na čarodějnicích je vždy 
vynikající. Těším se na naše další setkání, zdravím všechny 
Kbeláky a tobě díky za rozhovor.

Zapsala: Š.Egrtová
Rozhovor s Mariánem Kadlecem ze dne 10.3.2014

s.s.v. skaut

akce na raftech (25.května)

Náš přístav vodních skautů Kbely využil pěkné nedělní počasí 
a vyrazil opět na vodu. Zavítali jsme do nedaleké obce Záryby, 
kterou protéká řeka Labe. Na této řece se zdokonalujeme ve 
vodácké činnosti. Jedná se např. o:  nafouknutí a připravení 
raftu k plavbě, transport raftu, uložení materiálu, pádlování, 
atd. Nezapomínáme také na zálesáckou činnost ( hry v 
přírodě, táboření, vaření na ohništi, aj.). Děkuji rodičům za 
odvoz veškerého materiálu a dětí k řece

Kamil Podlaha
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LidiCe 2014 knauf pahorek mtb
I letos jsme si účastí našeho skautského oddílu  připomněli 
72.výročí  od  vyvraždění obce Lidice německými nacisty. 
Musím poznamenat, že ani po 

tolika letech to  není jednoduché.  
Na každého, kdo navštíví tato památná místa,  padne tíseň. 
Velice si  proto vážím podpory uMČ Praha 19 Kbely, SDH 
Kbely, rodičů a především dětských členů našeho skautského 
oddílu. Přátelé, děkuji Vám za skvělou reprezentaci.  
 
Na závěr si dovolím  připomenout pár historických údajů. 
 
Přestože obvinění, že se v obci Lidice skrývali atentátníci, 

jsou naprosto neprokázaná a „důkazy“ - zbraně a vysílačka, 
byly do lidického mlýna podstrčeny agentem, K.H.frank 

nařizuje: „Lidice vypálit a 
obec srovnat se zemí, její 
mužské obyvatelstvo na 
místě zastřelit, ženy uvěznit 
do koncentračních táborů 
a děti, pokud jsou schopny 
poněmčení, předat do 
německých rodin, ostatní 
svěřit náležité výchově“. 
173 mužů zastřeleno v 
Lidicích 10.6.1942, 29 
mužů a žen zastřeleno 
16.6. v Kobylisích, 196 žen 
odvlečeno do koncentračních 
táborů. Z nich 49 zahyne v 
Ravensbrücku, 3 zemřou 
na pochodu smrti v roce 
1945. Nejhrůznějším a 

neodpustitelným zločinem nacistů navždy 
zůstane zavraždění 88 nevinných lidických dětí. 
Skauti nezapomínají! 
                            Za Kbelské Skauty - S.S.V. 
             Kamil Podlaha 
Více o naší činnosti na: www.skaut-ssv.cz

Kbely cycling team ve spolupráci s MČ Praha 19 a firmou 
KNAuf pořádal v neděli 16.června 2014  již 3. ročník 
závodů horských kol, který je zařazen do seriálu unie 
amatérských cyklistů (uAC) . Závod probíhal, jako již 
minulé ročníky, v Letňanském lesoparku v Toužimské ulici. 
Celková délka závodu pro dospělé byla 25 km, děti měli 
trať zkrácenou.  V cíli na každého závodníka čekalo po 
„vysilujícím“ výkonu občerstvení od firmy Globus, pro ty 
nejlepší medaile s drobným dárkem. Nejmenší závodníci 
mohli využít skákací atrakci.
Na startu bylo připraveno celkem 87 dospělých závodníků  

a 62 dětí. V obrovské konkurenci, získal místní oddíl  
medaile téměř ve všech kategoriích. Máme tak upřímnou 
radost, že místní oddíl přispěl svými výkony k propagaci 
nejel své, ale i k propagaci dobrého jména MČ Kbely.
Doufáme, že se dětem i rodičům toto sportovní dopoledne 
líbilo a těšíme se s Vámi na další setkání. Touto cestou 
také děkujeme všem organizátorům a sponzorům závodu 
a kbelským dobrovolným hasičům, bez kterých by tak 
náročný závod nemohl proběhnout.

Miroslav Svoboda
ředitel závodu

http://www.skaut-ssv.cz
http://www.uac.cz/zavody-a-vysledky/2013/mtb/zavod-84/informace/
http://www.uac.cz/zavody-a-vysledky/2013/mtb/zavod-84/informace/
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Řemesla v pořádku
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost stálá expozice, zámek I. patro

Muzeum hlavního města Prahy spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě.
Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných spolků.
Expozice Řemesla v pořádku seznamuje návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního
sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po současnost.

S T Á L É  E X P O Z I C E  V P Ř Í Z E M N Í C H  P R O S T O R Á C H  Z Á M K U

Zámek Ctěnice. Dějiny, stavební vývoj a obnova
Dějiny obce Vinoř. Od pravěku do 20. století

Slabikář návštěvníků památek Do 3. 8. 2014 výstavní sál Špejchar

Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Výstava je vhodná
i pro doplnění školní výuky dějepisu a výtvarné výchovy. Expozice je zcela přístupná lidem se zrakovým postižením.
Výstavní prostor je bezbariérový. 

A.R.T. BRUT Surové umění z Ateliéru radostné tvorby
Od 14. 6. do 6. 7. 2014  výstavní sál v přízemí zámku

Výtvarné práce klientů nového kreativního ateliéru o. s. Salet, který působí v Praze 7. Kreativní dílna nabízí
částečné pracovní uplatnění talentovaným tvůrcům, kteří jsou v běžném pracovním procesu znevýhodněni
mentálním handicapem nebo duševní nemocí. Cílem ateliéru je vytvářet prostředí tvůrčí svobody.
Neděle, 6. 7. 2014 v 15 hodin setkání s Ateliérem radostné tvorby

Cukráři a cukrárny Od 21. 9. 2014 do 1. 3. 2015
přízemí zámku

Výstava o historii cukrářského řemesla je první z dlouhodobého cyklu výstav, které budou navazovat na stálou expozici
Řemesla v pořádku. Seznamuje s historií a výrobou čokolády, marcipánu, perníku, cukru či zmrzliny. Cukrářské řemeslo
doplňuje i přehled nejstarších pražských cukráren, cukrářských výrobků a forem. Návštěvníci mohou nejen nahlédnout
do cukrářské dílny, ale v doprovodných programech se přímo i aktivně zapojit. Součástí výstavy Cukráři a cukrárny jsou
exponáty z putovní výstavy Historické cukrárny kurátorů Mgr. Petra Lukase a MgA. Jana Marouška.

Ctěnické drátování 5.–7. 9. 2014

Celostátní setkání dráteníků u příležitosti 15. letého výročí existence Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků jako
jediné dobrovolné profesní organizace v oboru drátenictví. V jejím rámci setkání je k vidění výstava předmětů z cechovní
sbírky, při níž se mohou návštěvníci seznámit s historií a současností drátenictví jak ve světě, tak v českých zemích
s využitím této techniky v současnosti. Akce je doplněna přednáškami i praktickými ukázkami, tvůrčí dílnou s možností
vyzkoušet si různé techniky drátování.

Rok české hudby 2014
Předprodej vstupenek v síti Ticketpro: http://www.ticketpro.cz. Zbylé vstupenky budou prodávány vždy v den koncertu
od 10 hodin v pokladně v zámku. Koncerty se konají v krytém prostoru Jízdárny.

Neděle, 6. 7. 2014 od 17 hodin IVA BITTOVÁ a její host Petra Froese
Zpěvačka, houslistka a herečka Iva Bittová patří k nejvýznamnějším osobnostem české alternativní hudební scény.
Vystudovala konzervatoř v Brně a dlouhodobě tam působila v avantgardním divadelním souboru Husa na provázku, kde
na sebe upozornila v roli Eržiky ve hře Balada pro banditu. Iva Bittová představí své nové CD, společně se svým hostem
Petrou Froese zazpívají cikánské a židovské písně. Petra Froese vystudovala pražskou HAMU, svoji kariéru začala
v Německu, kde žije doposud, zde v Čechách ji mohli slyšet nedávno posluchači na mahlerovském festivalu v Kališti. 

Neděle, 20. 7. 2014 od 17 hodin KAREL PLÍHAL
Karel Plíhal kytarista, zpěvák, skladatel, textař, hudební režisér a aranžér, působí na českém
hudebním poli již od začátku 80. let. Je opakovaným držitelem hudební ceny Porta a ceny
Anděl v kategorii Folk & Country. Letní koncert bude obsahovat písničky z posledního alba
VZDUCHOPRÁZDNINY, starší písničky v nových aranžmá a samozřejmě básničky.

Neděle, 31. 8. 2014 od 15 hodin DĚTSKÁ OPERA PRAHA
Bedřich Smetana: (Vy)Prodaná nevěsta 

K Roku české hudby 2014 nastudovala Dětská opera Praha původní verzi Prodané nevěsty, jako host v roli Indiána
vystoupí Ljuba Skořepová. Dětská opera Praha je soubor mladých sólistů studujících zpěv, který založila v roce

1999 profesorka zpěvu na Pražské konzervatoři Jiřina Marková-Krystlíková. 

Ctěnické dožínky Sobota, 6. 9. 2014 od 14 hodin

Tradiční poděkování za sklizenou úrodu a příležitost ke společné oslavě s lidovou muzikou. Tentokrát ve Ctěnicích
vystoupí Domažlická dudácká muzika, patřící k předním souborům, který se věnuje interpretaci původní lidové hudby
z oblasti Chodska. Jako prameny, z nichž kapela při tvorbě čerpá i jako inspirace pro úpravy písní, obvykle slouží různé
zpěvníky a sborníky sebrané písmáky v průběhu 19. století.

Jablkobraní Sobota, 20. 9. 2014, od 10 do 16 hodin

Pro návštěvníky je připravena ochutnávka čerstvě lisovaného jablečného moštu a také tradičních českých jablečných
odrůd z místní štěpnice, pečené i nepečené jablečné speciality a neobvyklé sladkosti.

P R O G R A M Y  P R O  Š K O L Y  A Z Á J M O V É  S K U P I N Y

K o m e n t o v a n é  p r o h l í d k y

Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém
kontextu od středověku po současnost. Procházka expozicí je vedena standardní, interaktivní formou a je koncipována na 60 minut.
Nutná objednávka předem na tel.: 601 555 080 nebo na e-mailu oudova@muzeumprahy.cz

I n t e r a k t i v n í  p r o g r a m y  

Cukr, káva, čokoláda
Doprovodný program k výstavě Cukráři a cukrárny umožní žákům nahlédnout do období První republiky prostřednictvím předmětů souvisejících
s pitím kávy, cukrárnami, cukrářskou výrobou a cukrovinkami. Tajemství cukrářské výroby představí dioráma prvorepublikové cukrářské dílny,
kde se žáci hmatem, čichem i zrakem seznámí nejen s cukrářským i perníkářským řemeslem. Program bude realizován od 23. 9. 2014.
Nutná objednávka předem na tel.: 601 555 080 nebo na e-mailu oudova@muzeumprahy.cz

Slabikář návštěvníků památek
Edukační interaktivní program je věnovaný dvěma nejstarším architektonickým slohům – románskému a gotickému. Na trojrozměrných modelech
jsou znázorněné architektonické prvky, půdorysy a stavby, které existují dodnes, nebo již naopak dochovány nejsou. Žáci se pomocí haptických
prvků a pracovních listů seznámí s architekturou obou slohů a připomenou si nejvýznamnější památky Prahy z této doby. Program
je vhodný pro doplnění výuky dějepisu i výtvarné výchovy. Výstava potrvá do 3. 8. 2014.
Nutná objednávka předem na tel.: 601 555 079 nebo na e-mailu dolezelova@muzeumprahy.cz

Z Á M E C K Ý  A R E Á L  C T Ě N I C E  s p r a v u j e  M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř, www.zamekctenice.cz, www.muzeumprahy.cz, e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz, Informace / tel.: 286 001 366
O T E V Í R A C Í  D O B A Otevírací doba: od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014  úterý–neděle 10–18 hodin

V S T U P N É děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP zdarma, základní 100 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné (2 dospělí +4 děti) 200 Kč,
skupiny dětí nad 10 osob / á 30 Kč (pedagogický dozor zdarma), skupiny dospělých nad 10 osob / á 80 Kč, společná vstupenka do objektů Muzea hlavního

města Prahy – hlavní budova Na Poříčí, Podskalská celnice na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice: základní vstupné dospělí 140 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 230 Kč,
společná vstupenka do objektů Muzea hlavního města Prahy – všechny objekty:

základní vstupné dospělí 580 Kč, snížené 350 Kč, rodinné 1300 Kč, ostatní slevy viz: www.zamekctenice.cz

P R O G R A M Y  N A  Č E R V E N E C - Z Á Ř Í  2 0 1 4

V  Z Á M E C K É M  A R E Á L U  C T Ě N I C E  P Ů S O B Í

Jezdecká společnost Ctěnice
Ing. Illona Neumannová, tel.: 736 605 766
e-mail: neumannova@jezdec.cz
Ing.Cyril Neumann, tel.: 603 517 242
e-mail: jezdec@jezdec.cz
www.jsctenice.cz, www.jezdec.cz
otevírací doba: pondělí až pátek od 10 do 19 hodin,
sobota a neděle od 10 do 15 hodin

Zámecké zahradnictví Ctěnice
Ing.Ondřej Fous, tel.: 608 850 800
e-mail: pereny@email.cz
www.zameckezahradnictví.cz
Otevírací doba: otevřeno denně
od 10 do 18 hodin

Zámecký hotel Ctěnice
hotel, restaurace, kavárna
recepce tel.: 286 853 385
email: recepce@zameckyhotel-ctenice.cz
www.zameckyhotel-ctenice.cz
otevírací doba: út–ne 10–22 hodin
hotel – ubytovací služby od 8 do 23 hodin

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á  O R G A N I Z A C E  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

Dopravní spojení
MHD – Metro trasa C, stanice Letňany, Bus 185 a 302 do stanice Ctěnice nebo
259 / 375 / 378 směr Vinoř do stanice Vinořský hřbitov, dále pěší trasa po žluté
turistické značce dva kilometry lesoparkem. Metro trasa B, stanice
Vysočanská, Bus 185 nebo 302 do stanice Ctěnice (mimo víkendy).
Dálnice D8 – hnědé směrovky zámek Ctěnice.
GPS souřadnice: 50°8'56.508"N, 14°33'49.499"E
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Řemesla v pořádku
Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost stálá expozice, zámek I. patro

Muzeum hlavního města Prahy spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě.
Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných spolků.
Expozice Řemesla v pořádku seznamuje návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního
sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po současnost.

S T Á L É  E X P O Z I C E  V P Ř Í Z E M N Í C H  P R O S T O R Á C H  Z Á M K U

Zámek Ctěnice. Dějiny, stavební vývoj a obnova
Dějiny obce Vinoř. Od pravěku do 20. století

Slabikář návštěvníků památek Do 3. 8. 2014 výstavní sál Špejchar

Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Výstava je vhodná
i pro doplnění školní výuky dějepisu a výtvarné výchovy. Expozice je zcela přístupná lidem se zrakovým postižením.
Výstavní prostor je bezbariérový. 

A.R.T. BRUT Surové umění z Ateliéru radostné tvorby
Od 14. 6. do 6. 7. 2014  výstavní sál v přízemí zámku

Výtvarné práce klientů nového kreativního ateliéru o. s. Salet, který působí v Praze 7. Kreativní dílna nabízí
částečné pracovní uplatnění talentovaným tvůrcům, kteří jsou v běžném pracovním procesu znevýhodněni
mentálním handicapem nebo duševní nemocí. Cílem ateliéru je vytvářet prostředí tvůrčí svobody.
Neděle, 6. 7. 2014 v 15 hodin setkání s Ateliérem radostné tvorby

Cukráři a cukrárny Od 21. 9. 2014 do 1. 3. 2015
přízemí zámku

Výstava o historii cukrářského řemesla je první z dlouhodobého cyklu výstav, které budou navazovat na stálou expozici
Řemesla v pořádku. Seznamuje s historií a výrobou čokolády, marcipánu, perníku, cukru či zmrzliny. Cukrářské řemeslo
doplňuje i přehled nejstarších pražských cukráren, cukrářských výrobků a forem. Návštěvníci mohou nejen nahlédnout
do cukrářské dílny, ale v doprovodných programech se přímo i aktivně zapojit. Součástí výstavy Cukráři a cukrárny jsou
exponáty z putovní výstavy Historické cukrárny kurátorů Mgr. Petra Lukase a MgA. Jana Marouška.

Ctěnické drátování 5.–7. 9. 2014

Celostátní setkání dráteníků u příležitosti 15. letého výročí existence Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků jako
jediné dobrovolné profesní organizace v oboru drátenictví. V jejím rámci setkání je k vidění výstava předmětů z cechovní
sbírky, při níž se mohou návštěvníci seznámit s historií a současností drátenictví jak ve světě, tak v českých zemích
s využitím této techniky v současnosti. Akce je doplněna přednáškami i praktickými ukázkami, tvůrčí dílnou s možností
vyzkoušet si různé techniky drátování.

Rok české hudby 2014
Předprodej vstupenek v síti Ticketpro: http://www.ticketpro.cz. Zbylé vstupenky budou prodávány vždy v den koncertu
od 10 hodin v pokladně v zámku. Koncerty se konají v krytém prostoru Jízdárny.

Neděle, 6. 7. 2014 od 17 hodin IVA BITTOVÁ a její host Petra Froese
Zpěvačka, houslistka a herečka Iva Bittová patří k nejvýznamnějším osobnostem české alternativní hudební scény.
Vystudovala konzervatoř v Brně a dlouhodobě tam působila v avantgardním divadelním souboru Husa na provázku, kde
na sebe upozornila v roli Eržiky ve hře Balada pro banditu. Iva Bittová představí své nové CD, společně se svým hostem
Petrou Froese zazpívají cikánské a židovské písně. Petra Froese vystudovala pražskou HAMU, svoji kariéru začala
v Německu, kde žije doposud, zde v Čechách ji mohli slyšet nedávno posluchači na mahlerovském festivalu v Kališti. 

Neděle, 20. 7. 2014 od 17 hodin KAREL PLÍHAL
Karel Plíhal kytarista, zpěvák, skladatel, textař, hudební režisér a aranžér, působí na českém
hudebním poli již od začátku 80. let. Je opakovaným držitelem hudební ceny Porta a ceny
Anděl v kategorii Folk & Country. Letní koncert bude obsahovat písničky z posledního alba
VZDUCHOPRÁZDNINY, starší písničky v nových aranžmá a samozřejmě básničky.

Neděle, 31. 8. 2014 od 15 hodin DĚTSKÁ OPERA PRAHA
Bedřich Smetana: (Vy)Prodaná nevěsta 

K Roku české hudby 2014 nastudovala Dětská opera Praha původní verzi Prodané nevěsty, jako host v roli Indiána
vystoupí Ljuba Skořepová. Dětská opera Praha je soubor mladých sólistů studujících zpěv, který založila v roce

1999 profesorka zpěvu na Pražské konzervatoři Jiřina Marková-Krystlíková. 

Ctěnické dožínky Sobota, 6. 9. 2014 od 14 hodin

Tradiční poděkování za sklizenou úrodu a příležitost ke společné oslavě s lidovou muzikou. Tentokrát ve Ctěnicích
vystoupí Domažlická dudácká muzika, patřící k předním souborům, který se věnuje interpretaci původní lidové hudby
z oblasti Chodska. Jako prameny, z nichž kapela při tvorbě čerpá i jako inspirace pro úpravy písní, obvykle slouží různé
zpěvníky a sborníky sebrané písmáky v průběhu 19. století.

Jablkobraní Sobota, 20. 9. 2014, od 10 do 16 hodin

Pro návštěvníky je připravena ochutnávka čerstvě lisovaného jablečného moštu a také tradičních českých jablečných
odrůd z místní štěpnice, pečené i nepečené jablečné speciality a neobvyklé sladkosti.

P R O G R A M Y  P R O  Š K O L Y  A Z Á J M O V É  S K U P I N Y

K o m e n t o v a n é  p r o h l í d k y

Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém
kontextu od středověku po současnost. Procházka expozicí je vedena standardní, interaktivní formou a je koncipována na 60 minut.
Nutná objednávka předem na tel.: 601 555 080 nebo na e-mailu oudova@muzeumprahy.cz

I n t e r a k t i v n í  p r o g r a m y  

Cukr, káva, čokoláda
Doprovodný program k výstavě Cukráři a cukrárny umožní žákům nahlédnout do období První republiky prostřednictvím předmětů souvisejících
s pitím kávy, cukrárnami, cukrářskou výrobou a cukrovinkami. Tajemství cukrářské výroby představí dioráma prvorepublikové cukrářské dílny,
kde se žáci hmatem, čichem i zrakem seznámí nejen s cukrářským i perníkářským řemeslem. Program bude realizován od 23. 9. 2014.
Nutná objednávka předem na tel.: 601 555 080 nebo na e-mailu oudova@muzeumprahy.cz

Slabikář návštěvníků památek
Edukační interaktivní program je věnovaný dvěma nejstarším architektonickým slohům – románskému a gotickému. Na trojrozměrných modelech
jsou znázorněné architektonické prvky, půdorysy a stavby, které existují dodnes, nebo již naopak dochovány nejsou. Žáci se pomocí haptických
prvků a pracovních listů seznámí s architekturou obou slohů a připomenou si nejvýznamnější památky Prahy z této doby. Program
je vhodný pro doplnění výuky dějepisu i výtvarné výchovy. Výstava potrvá do 3. 8. 2014.
Nutná objednávka předem na tel.: 601 555 079 nebo na e-mailu dolezelova@muzeumprahy.cz

Z Á M E C K Ý  A R E Á L  C T Ě N I C E  s p r a v u j e  M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř, www.zamekctenice.cz, www.muzeumprahy.cz, e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz, Informace / tel.: 286 001 366
O T E V Í R A C Í  D O B A Otevírací doba: od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014  úterý–neděle 10–18 hodin

V S T U P N É děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP zdarma, základní 100 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné (2 dospělí +4 děti) 200 Kč,
skupiny dětí nad 10 osob / á 30 Kč (pedagogický dozor zdarma), skupiny dospělých nad 10 osob / á 80 Kč, společná vstupenka do objektů Muzea hlavního

města Prahy – hlavní budova Na Poříčí, Podskalská celnice na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice: základní vstupné dospělí 140 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 230 Kč,
společná vstupenka do objektů Muzea hlavního města Prahy – všechny objekty:

základní vstupné dospělí 580 Kč, snížené 350 Kč, rodinné 1300 Kč, ostatní slevy viz: www.zamekctenice.cz

P R O G R A M Y  N A  Č E R V E N E C - Z Á Ř Í  2 0 1 4

V  Z Á M E C K É M  A R E Á L U  C T Ě N I C E  P Ů S O B Í

Jezdecká společnost Ctěnice
Ing. Illona Neumannová, tel.: 736 605 766
e-mail: neumannova@jezdec.cz
Ing.Cyril Neumann, tel.: 603 517 242
e-mail: jezdec@jezdec.cz
www.jsctenice.cz, www.jezdec.cz
otevírací doba: pondělí až pátek od 10 do 19 hodin,
sobota a neděle od 10 do 15 hodin

Zámecké zahradnictví Ctěnice
Ing.Ondřej Fous, tel.: 608 850 800
e-mail: pereny@email.cz
www.zameckezahradnictví.cz
Otevírací doba: otevřeno denně
od 10 do 18 hodin

Zámecký hotel Ctěnice
hotel, restaurace, kavárna
recepce tel.: 286 853 385
email: recepce@zameckyhotel-ctenice.cz
www.zameckyhotel-ctenice.cz
otevírací doba: út–ne 10–22 hodin
hotel – ubytovací služby od 8 do 23 hodin

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á  O R G A N I Z A C E  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

Dopravní spojení
MHD – Metro trasa C, stanice Letňany, Bus 185 a 302 do stanice Ctěnice nebo
259 / 375 / 378 směr Vinoř do stanice Vinořský hřbitov, dále pěší trasa po žluté
turistické značce dva kilometry lesoparkem. Metro trasa B, stanice
Vysočanská, Bus 185 nebo 302 do stanice Ctěnice (mimo víkendy).
Dálnice D8 – hnědé směrovky zámek Ctěnice.
GPS souřadnice: 50°8'56.508"N, 14°33'49.499"E
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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.  

Pro dospělé:
Robb J.D. - Neprůstřelné alibi 
(Alpress)
Clarková M.H. - Každý něco skrývá 
(Alpress)
Whitton Hana - Královna Dagmar 
(Alpress)
urban Miloš - Přišla z moře (Argo)
Boček evžen – Poslední aristokratka 
(Druhé město)
Boček evžen – Aristokratka ve varu 
(Druhé město)
Pekárková Iva – Péra a perutě (Mf)
Růžek Jiří – V labyrintu 
zpravodajských služeb (šulc-švarc)
Vondruška Vlastimil – Ještě že 
nejsem kat (Moba)
Woodová Barbara – Had a hůl 
(Ikar)

Pro děti:
Seifertová Lucie – 
Pohádka o Cyrilovi a 
Metodějovi (vyd.Petr 
Prchal)
Russellová R.R. – Deník 
Mimoňky. Příběhy z 
neslavnýho života (Mf)
Walliamse David – 
Babička Drsňačka (Argo)
Semelková Jana – 
Pohádkový zvoneček 
(JaS)
Čtyři tlapky a ocásek aneb Povídání 
o zvířátkách (Junior)

kbelská knihoVna
noc s andersenem 4. 4. 2014 
Stejně jako v předchozích letech se opět na začátku dubna konala 
nejen republiková, ale dnes už i mezinárodní literární akce Noc s 
Andersenem. V  knihovnách, školách, ale i jiných kulturních centrech 
byl pro děti připraven bohatý program, věnovaný vzpomínce na 
slavného pohádkáře H.Ch. Andersena, ale i mnoha jiným současným 
autorům, kteří se úspěšně prezentují v knižním světě. 
Děti z kbelské základní školy tak měly možnost znovu strávit páteční 
večer i noc v prostorách školní družiny, kde na ně čekalo například 
veselé a vtipné  divadelní zpracování pohádky Miloše Macourka – 
Jedničky má papoušek, které připravil divadelní soubor Prima den. 
Po výborné večeři se všichni bez jakýchkoliv obav pustili do hledání 
pokladu ukrytého v noční zahradě. Nekteří účastnící byli programen 
tak vyčerpaní, že usínali již při čtení večerní pohádky. Noc proběhla 
klidně a děti si tak snad odnášeli domů jen samé pozitivní dojmy.  
http://kbely.tv
http://www.metropol.cz/zpravy/z-prahy/video-noc-s-andersenem/

vernisáž keramického kroužku
Již podruhé mají návštěvníci kbelské knihovny možnost zhlédnout práce dětí z keramického kroužku, který tvoří pod 
vedením vychovatelky školní družiny Zš Kbely evy Jiskrové. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 24. dubna a průběh zahájení 
výstavy zpestřilo vystoupení dětského divadelního souboru vedeného Alicí Karbulkovou.  Děti z keramického kroužku 
dokáží vytvořit skutečně téměř profesionální výrobky, což potvrdily již i v minulosti.   
http://kbely.tv

Literární beseda s autorkou renátou šťastnou - 
modrožluté čtení aneb autorské čtení s kytarou
Ve středu 14. května navštívila kbelskou knihovnu dvojice umělců – 
spisovatelka Renáta šťastná a kytarista Jan Paulík. Ve velice komorní 
atmosféře si všichni přítomní mohli vyslechnout ukázky z tvorby této 
zajímavé spisovatelky, která ve svých prózách líčí převážně události a 
situace z každodenního života mladé ženy a matky, které jsou mnohdy 
úsměvné, ale i třeba trochu hořké. 
http://kbely.tv

beseda se spisovatelkou Petrou braunovou v základní 
škole kbely – úterý 27. 5. 2014
Pro žáky kbelské základní školy připravila knihovna besedu s autorkou 
knih pro mládež Petrou Braunovou. Pro nejmladší čtenáře z prvních 
tříd si paní spisovatelka nachystala ukázky ze  svých nejnovějších 
titulů z řady prvního čtení a objasnila dětem proces, jak vlastně kniha 
vzniká. Žákům osmých a devátých tříd představila svoji prozaickou 
tvorbu, ve které líčí strasti dospívání, ale i některé problematické a 
záludné  jevy ve společnosti, které na dnešní mládež číhají, jako je 
kupříkladu zrádnost sociálních sítí. 

v průběhu letních prázdnin bude knihovna zcela uzavřena (od 7. července do 10. srpna 2014). 
Děkujeme za pochopení!

Všem našim čtenářům přejeme krásné, pohodové  a slunečné letní dny. 

duben - květen 2014

Pasování prvňáčků na čtenáře
- již tradiční každoroční akce, kterou ve spolupráci se Zš Kbely pořádá 
Úřad MČ P-19, pod záštitou místostarostky Ivany šestákové, se v 
letošním roce konala již pošesté. Opět se setkala s velkým zájmen 
veřejnosti, hlavně rodičů našich prvňáčků, kteří svoje ratolesti přišli 
podpořit při zdolávání čtenářské zkoušky. V té všechny děti zdatně 
obstály, a mohly tak být pasovány paní královnou na Rytíře a Rytířky 
čtení.  Následně byly oceněny knižní odměnou, šerpou a diplomem. 
Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce máme již čtyři první 
ročníky, bylo nutno tuto akci uskutečnit ve dvou termínech -  v úterý 
10. června a v úterý 17. června 2014. 
kbelská radnice pořídila pro všechny rodiče fotodokumentaci na 
dvd, která jim bede předaná v základní škole.

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

 Anglicky rychle a snadno

A n g l i č t i n u  hovorovou p r o  začátečníky
 i pokročilé NAUČÍ učitelka 

anglického jazyka 

Mgr. Andrea Mecová

E-MAIL: andrea.mecova@email.cz 

 TEL.:       604 413 849

3938

garnýže, čalounění dveří, shrnovací dveře,
malování, lakování, kompletní  renovace oken, 
silikonové těsnění, interiérové práce
Petříček 606350270, 286884339

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

Vyklidíme Váš byt

od saifrta vymalováno mít. 
štuky, laky, stěrka+návštěva zdarma! 
606227390, jsaifrt@seznam.cz

Čistý byt?

velký výběr českých hraček najdete v naší specializované 
prodejně Praha 8, ořechová 5 /proti Ďáblickému hřbitovu/.
tel.: 604287794, inna.cz, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

dřevěné hraČky-Prodej již 13 Let! 

s o u t ě ž - jak   Znám   svoje   kbeLy

Správné odpovědi na soutěžní otázky ze „Kbeláku“ č. 50.
1) Byl ve Kbelích pivovar?
 Ano, ve Kbelích byl pivovar, který v roce 1758 nechal 
nad rybníkem postavit hrabě Černín. Černínové pivovar 
vlastnily do roku 1922. Pak se jeho vlastníky stalo 
Sociálně demokratické družstvo bednářské. Pivo se v 
pivovaře vařilo do roku 1930, pak se jenom pár let stáčelo 
do lahví. Vaření piva se již nikdy neobnovilo. Pivovar začal 
postupně chátrat a v roce 1965 došlo k jeho demolici.
2) Ve kterém roce byl postaven maják s vodárenskou 
věží?
Maják se stal kbelskou dominantou a dostal se i do 
znaku MČ Praha 19. Byl postaven v roce 1928 podle 
návrhu inženýra architekta Otakara Novotného. Účelově 
kombinovaná stavba - vodárenská věž se světelným 
naváděcím majákem - byla ojedinělou stavbou svého 
druhu v té době. V roce 2004 se stal kulturní památkou.
3) Ve Kbelích jsou tři sousoší. Víte kde?
Sousoší Rozum a Cit od sochaře Ladislava šalouna je v 
parčíku u rybníka v Železnobrodské ulici. Původně bylo 
umístěno v Petřínských sadech. Druhé a třetí sousoší stojí 
před vchodem do  Základní školy Albrechtická a sochař 
Karel Lidický je nazval Matka a dcera a Otec a syn.

Za správné odpovědi všem děkujeme a  byli vylosováni 
tito výherci:
Blaháková J.
Müllerová J.
šťovíčková R.
Odměny pro výherce, kterým gratulujeme, jsou 
připraveny k vyzvednutí na sekretariátě tajemníka ÚMČ 
Praha 19.

další tři nové otázky
1/ Ve kterém roce byla postavena kbelská Sokolovna?
2/ Ve kterém roce byl postaven Lidový dům ve Kbelích?
3/ Kdy bylo otevřeno Muzeum letectví a kosmonautiky 
ve Kbelích?

Těšíme se na správné odpovědi, které můžete posílat na 
novou e-mailovou adresu engelova.ivana@seznam.cz 
nebo v písemné formě vhodit do boxu na informacích 
ÚMČ P 19. Ke své odpovědi nezapomeňte připojit jméno 
a telefon. V následujícím čísle Kbeláku naleznete opět 
správné odpovědi a vylosované výherce. své odpovědi 
zasílejte do 20. července 2014.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

rekonstrukce  
domů, bytů  

a bytových jader
zednické, obkladačské, 

instalatérské, zámečnické, 
truhlářské, malířské 

a elektroinstalační práce

Tel.: 724 830 444 
prulet@volny.cz 

www.tmp-remesla.com

www.ptas.cz

Odstávky teplé vody

Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé 
vody. Během těchto odstávek probíhá řada důležitých revizí 
a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného 
provozu a  které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové 

fungování dodávek tepla a teplé vody.

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

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

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. � VÁŠ DODAVATEL TEPLA

Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2014*

Lokality Termíny od – do

Čakovice 10. – 16. 8.

Kbely 10. – 16. 8.

mailto:engelova.ivana@seznam.cz


Další informace na: www.izabka.cz

Jsme tu 
pro Vás!

...v prodejně 
Bakovská 892/6, 
Praha 9 – Kbely

   Prodejna Žabka, Bakovská 892/6, Praha 9 – Kbely

Denně 
voňavé 
a křupavé
pečivo

Nově otevřená Žabka je tu 
pro Vás denně 6:00 – 23:00 h.

Nabízím Vám širokou škálu čerstvých 
a trvanlivých potravin a služeb.

Adam Němec
Váš místní prodejce potravin
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