
Dvouměsíčník      Číslo 52 – 12. listopadu 2014

Zpravodaj Městské části Praha 19

www.praha19.cz

www.kbelak.cz

Neprodejné - ZDARMA

Halloweenský 
sluneční den

VZPOMínKA nA lIsTOPAd 1989  Ve KBelíCH 
nOVé ZAsTuPITelsTVO ZVOlIlO sTArOsTu A rAdu



Zastupitelstvo hl. m. Prahy, které se konalo v září, schválilo 
odkup pozemku LOM za bývalým obratištěm  MHD, a tím 
se otevřel prostor pro realizaci záměru dostavby nové 
budovy základní školy resp. zřízení parkoviště, hřiště a 
bezpečné přístupové komunikace do nové budovy. 
V této souvislosti Rada obdržela informaci, že archeologický 
průzkum, který probíhal na připravovaném staveništi pro 
novou budovu základní školy, a mohli jsme jej pozorovat 
z ulice Toužimské, bude již ukončen. Během dvou týdnů 
dostaneme výslednou zprávu a dle předběžného sdělení 
nebyly nalezeny pozůstatky minulosti takového významu, 
aby musel být průzkum prohlouben a nemusí dojít k jeho 
pokračování. 
A na závěr nejpodstatnější zmínka o škole.  V polovině října 
bylo završeno další jednání komise pro výběr zhotovitele 
zakázky na novou budovu základní školy. Z vyzvaných 18 
firem k podání nabídky, podalo 11 firem, z nichž 10 splnilo 
podmínky zadání. Vítězem se stala společnost Geosan + 
Syner za cenu 124.595,9 tis. Kč včetně DPH (mimochodem 
na DPH zaplatíme 21.624 tis. Kč). Vedení radnice 
pokračuje v naplánovaných krocích k zajištění plného 
pokrytí finančními prostředky, které bude vyžadovat 
nejen samotná stavba, ale výše zmíněné terénní úpravy, 
vybavení nebo hřiště.

Dalším podstatným bodem bylo ukončení peripetií okolo 
zřízení sběrného dvora a 1. října jsme v poslední části 
Jilemnické ulice směrem na Ctěnice uvedli do provozu 
sběrný dvůr.

Zprávy z 1. Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
19 
Ustavující zasedání se uskutečnilo 5. 11. 2014 od 17 hodin 
v sále Lidového domu. Jednání se zúčastnili následující 
zastupitelé, kteří získali mandát : M. Oubram (TOP09), J. 
Hazlbauer, R. Švec, J. Stejskalová (všichni SNKK), P. Žďárský, 
V. Olmr, I. Šestáková, J. Petrnoušek, L. Biskup, R. Petráň, 
M. Šimek, J. Bezemková, P. Blažek (všichni SNK KND), M. 
Antoš (ODS), B. Dubanský 1. náhradník za odstoupivšího 
M. Hrubčíka (ANO2011). Hlavními body programu byly 
volby orgánů městské části a po maratónu hlasování byly 
posty obsazeny následovně :
Starostou byl zvolen Pavel Žďárský, zástupci starosty 
Ing. Vladimír Olmr a Ivana Šestáková, dalšími členy Rady 
Jindřich Petrnoušek a Mgr. Jan Hazlbauer. Zastupitelé dále 
zvolili finanční a kontrolní výbor.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Pro připomenutí  dne válečných veteránů přišla většina zastupitelů se symbolem vlčího máku v klopě.

3  2

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

ZPráVy Z usTAVujíCíHO ZAsTuPITelsTVA 
A Z rAdy Mč PrAHA 19 



4 5

existují městské části, kde byl díky práci konkrétních úředníků               
a politiků odveden obrovský kus práce. 

V rovnovážné podpoře všech druhů dopravy (včetně dopravy bezmotorové) v pomyslné kategorii “malé městské části” 
jsou dle mých informací nejlepší Kbely (Praha 19) a zasluhují si pozornost celé republiky.
Kbely se rozrůstají o nové obyvatele a domy. Velký důraz je kladen na zklidňování dopravy v rezidenční zóně. Díky 
iniciativě sedmitisícové městské části vznikly i podél hlavních silnic stezky, které by Praha sama nepostavila.  Stezky 
hojně využívají chodci. Lesopark a metro Letňany jsou díky 
vybudovaným stezkám pěšky mnohem lépe dostupné.
Mezi politiky se o rovnovážnou podporu všech druhů dopravy 
zasluhuje starosta Pavel Žďárský, místostarosta Vladimír Olmr 
a také tajemník úřadu Josef Nykles. Mezi úředníky vedoucí 
odboru životního prostředí a vedoucí oddělení dopravy. Projekt 
budování místních stezek začal v roce 2005 a zodpovědný za 
něj byl odbor životního prostředí. Opatření se začala rychleji 
objevovat po roce 2009.
Nyní mají Kbely snad nejvyšší hustotu značených cyklotras, 
kvalitních stojanů a cykloobousměrek v Praze. Vždyť polovina 
cykloobousměrek vyznačených v Praze v roce 2011 byla ve 
Kbelích! Cykloobousměrky, stezky a jiné zkratky mezi domy 
tvoří síť pro pohyb uvnitř čtvrti. Díky stezkám podél silnic mají 
Kbely lepší napojení směr Letňany a centrum Prahy. Stezka 
podél nové silnice Polaneckého by bez snahy Kbel nevznikla. Podél Mladoboleslavské stezka nahradila užší chodník. Obě 
silnice jsou ve správě magistrátu. Stezka podél Mladoboleslavské má být prodloužena a nabídnout nové spojení směrem 
Prosek a Vysočany. Po zdrženích na stavebním odboru Prahy 9 bude stezka otevřena zřejmě v roce 2015.

Přidává se Praha 14 a přidávají se další
Ke snaze Kbel se nabalují sousední městské části. Kbely se zavázaly k podpoře cyklistické dopravy v září 2011 podpisem 
Uherskohradištské charty. V říjnu 2013 se stala Praha 19 a sousední Praha 14 přidruženými členy Asociace cykloměst. 
Obě nyní mají svého koordinátora bezmotorové dopravy a připravují další vylepšení. Spolupracují na proznačení a dalším 
vylepšení místních tras Kbely-Hloubětín (Kb-Hl) a Kbely-Kyje (Kb-Ky). Je připraven projekt na doznačení cyklotrasy A44 ze 
Kbel na Černý Most v nové stopě podél železniční trati.
Po uzavření letňanského letiště byla ve spolupráci s úřadem v Letňanech cyklotrasa A44 napojena na cyklotrasu A27 
u křižovatky Toužimská×Kramolínská. Stezky, značené trasy, stojany a cykloobousměrky přibyly i v sousední Vinoři a 
Satalicích, kde Kbely vykonávají přenesenou působnost. Do několika let má vzniknout stezka podél Mladoboleslavské 
propojující Vinoř a Kbely. A nakonec: všichni ti lidé jezdící ze severovýchodu Prahy postupně pohnou i s Prahou 9.

Václav Kříž, 
převzato ze serveru prahounakole.cz, kráceno

Kbely jsou první městskou částí 
v Praze, která začala systematicky 
podporovat cyklodopravu,             
a to už od roku 2005, kdy začalo 
projednávání prvního kbelského 
generelu cyklodopravy. 
V roce 2006 byl pak dokončen základní desetikilometrový 

systém cyklotras celé Prahy 19 s názvem Kbelský okruh. O 
čtyři roky později – v návaznosti na otevření tunelu pod 
tratí v roce 2010 – byl průjezd centrem Kbel upraven do 
dnešní podoby.
Nyní se kbelské cyklotrasy dostaly do další fáze: Díky 
spolupráci s TSK hl. m. Prahy byly dokončeny cyklotrasy 
Kbely-Kyje a Kbely-Hloubětín, cyklisté se tedy dostanou 
ze Kbel do všech směrů mimo frekventované komunikace. 
Praha 19 jako první městská část v Praze dokončila základní 
systém cyklotras uvnitř zástavby.
Nyní pokračujeme v přípravě nových projektů s okolními 
městskými částmi. V návaznosti na cyklotrasu Kbely-

dOKOnčení sysTéMu CyKlOTrAs 
Ve KBelíCH

KBely A dAlší 
– MěsTsKýM čásTeM PříKlAdeM

Hloubětín připravuje Praha 14 prodloužení cyklotrasy 
hloubětínskými ulicemi až k cyklotrase A26. Před vydáním 
stavebního povolení je cyklostezka Mladoboleslavská 
v úseku mezi Knaufem a Beladovou ulicí. Ve fázi studie 
jsou dvě cyklostezky do Vinoře: jedna podél ulice 
Mladoboleslavské a druhá podél ulice Jilemnické.
Dále pracujeme na zlepšení podmínek cyklistů uvnitř 

Kbel. Cyklistům byl například nově umožněn obousměrný 
průjezd ulicemi Dětenická, Drahotická a Martinická. 
Zároveň proběhla výměna několika zpomalovacích prahů 
za šetrnější typ a zjednodušení dopravního značení v jižní 
části Kbel.

OŽPD
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spotřebitelský ombudsman není 
nový úředník či další úřad. 

spotřebitelský ombudsman je označení pro systém, který 
za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a 
jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi 
umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům, efektivně, 
rychle a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv. 
Spotřebitelský ombudsman tedy není novým úředníkem, 
ale „využitím“ existující sítě celkem 227 obecních 
živnostenských úřadů. Je zaveden za účelem okamžitého 
řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem 
v případě tzv. předváděcích akcí. Spotřebitel se díky 
zavedenému systému může zdarma obrátit na některý ze 
živnostenských úřadů, kde s ním bude vyplněn jednoduchý 
vstupní formulář, jenž bude dále zpracován místně 
nejbližší nevládní neziskovou organizací. Tato organizace 
potom bude radit, resp. zastupovat spotřebitele, a to opět 
bezplatně. Pokud se na úřad obrátí občan se žádostí o 
pomoc při řešení problémů, které mu vznikly v souvislosti 
s uzavřením spotřebitelské smlouvy, poskytne mu úřad 
základní informace o možnosti: - odstoupit od smlouvy, - 
obrátit se na některou spotřebitelskou organizaci, - podat 
žalobu, - v případě smlouvy o spotřebitelském úvěru 
i o možnosti obrátit se na finančního arbitra. Bude-li 
občan potřebovat součinnost, nabídne mu úřad sepsání 
protokolu, pomůže vyplnit příslušné formuláře a postoupí 
jej včetně naskenovaných dokumentů elektronicky přímo 
stěžovatelem zvolené spotřebitelské organizaci. Občan, 
který se stane cílem nepoctivého obchodníka, a chce 
využít pomoci zdejšího živnostenského úřadu, měl by tak 
učinit co nejrychleji. Je vhodné, aby živnostenskému úřadu 
rovněž poskytnul všechny dokumenty o koupi výrobku, 
např. kupní smlouvu, smlouvu o spotřebitelském úvěru, 
nabídkové a reklamní letáky, pozvánku na předváděcí 
akci, doklady o platbě apod. Věříme, že takto nastavený 
systém je účinným nástrojem pro ochranu spotřebitele 
v boji proti nekalým obchodním praktikám, respektive 
záchrannou sítí, jež spotřebiteli umožní efektivní a 
bezplatnou ochranu jeho práv. V souvislosti se zavedením 
spotřebitelského ombudsmana je však nutno uvést, že 
vztah mezi podnikatelem (prodejcem) a spotřebitelem 
je vztahem občansko-právním a živnostenský úřad jako 
orgán veřejné moci nemůže a nesmí do takového vztahu 
vstupovat. V žádném případě nemůže živnostenský úřad, 
např. v průběhu případné živnostenské kontroly, vymoci 
spotřebiteli jeho právo na plnění ze smlouvy. Z uvedených 
důvodů je obecní živnostenský úřad v roli spotřebitelského 
ombudsmana spíše jen prostředníkem. Živnostenský úřad 
poskytne pomoc všem spotřebitelům, nejen seniorům. Aby 
však tato pomoc byla účinná, je zapotřebí, aby spotřebitel 
na vzniklý problém reagoval včas. Proto v takovém případě 

neváhejte a  navštivte živnostenský odbor v budově 
radnice ve druhém patře č. dveří 205. Jsme připraveni vám 
pomoci a tyto problémy společně s vámi řešit.                                                                                  

Dana Žabová 
vedoucí živnostenského odboru                                                                                                                                           

                                                                            

sPOTřeBITelsKý OMBudsMAn PrOjeKT MeTrOPOlITní KnIHOVnA

V nedávné době byla navázána 
úzká spolupráce Místní knihovny 
Kbely (MVK) s vedením Městské 
knihovny v Praze (MKP), 
v souvislosti se vznikem nového 
projektu Metropolitní knihovny.  
Naše kbelská knihovna byla oslovena s nabídkou vzájemné 
spolupráce, spolu s dalšími pouze čtyřmi vybranými 
místními  knihovnami, které byly vybrány z celkového 
množství asi 40 obecních knihoven. Velice si vážíme této 
důvěry a doufáme, že zapojení do tohoto projektu přinese 
nejen výhody pro naši knihovnu, ale především pro 
samotné čtenáře. Tento projekt je v počátečním zrodu a 
jeho pilotní fáze by měla trvat cca 2-3 roky. Po následném 
zhodnocení pilotního provozu se přejde do provozu 
„ostrého“ a budou postupně  připojovány další MVK. 
Kbelská knihovna spolupracujeme s Městkou knihovnou 

již delší dobu, a to např. v rámci možnosti využívat tzv. 
Výměnný soubor, kdy nám je zhruba 2x ročně umožněno 
vylepšit náš knihovní fond zápůjčkou cca 700 vybraných 
titulů (knih i CD s mluveným slovem) z fondu MKP. Tato 
služba je čtenáři vítána a  doplňuje tak fond naší knihovny o 
množství zajímavých knih, které by knihovna jinak neměla 
možnost zakoupit.
V rámci tohoto nového projektu Metropolitní knihovny 
však chystáme další výrazné změny, které jistě povedou ke 
zkvalitnění poskytovaných knihovnických služeb. 
V současné době je již umožněna registrace čtenářů za 
pomoci čipových karet tzn., že se čtenář může v kbelské 

knihovně prokázat průkazkou Opencard, kartou ISIC 
apod. Nebude mu tedy nezbytné vystavovat samostatný 
čtenářský průkaz naší knihovny, ale bude pouze povinnen 
vyplnit svoje registrační údaje a zaplatit roční čtenářský 
poplatek, u dospělých jedinců je to 100,- Kč, děti do 15 let 
mají knihovnu bezplatně. 
Dalším převratným vylepšením bude od prosince 2014 
zajisté možnost vracení vypůjčených knih z našeho 

Výměnného souboru zpět 
do kterékoliv pobočky MKP a 
vracení titulů z běžného fondu 
zapůjčeného kdekoliv v síti 
poboček MKP naopak v naší 
místní knihovně. Bude možno 
si rezervovat konkrétní titul 
v MKP a následně bude dodán 
k vyzvednutí do naší knihovny. 
Dlouhodobým cílem je tedy 
umožnit čtenářům půjčovat 
i vracet knihy na různých 
místech Prahy, tj, třeba při 
cestě do zaměstnání.  
Další formou spolupráce se 
stane vzájemná prezentace 
našich služeb např.  na 
webových stránkách, 

informace  o kulturním dění v jednotlivých institucích 
formou publikování ve  zpavodajích apod. 
Místní knihovna Kbely se tak stane plnohodnotným 
partnerem Městské knihovny v Praze.
První fáze pilotního projektu začne již v průběhu listopadu 
letošního roku. O dalších novinkách budeme čtenáře 
průběžně informovat.   

Za Místní knihovnu Kbely 
Iveta Novotná

Ve KBelíCH

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

DÁLE NABÍZÍME:

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně-lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

- příspěvek na penzijní a životní pojištění

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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Ve sběrném dvoře mohou občané

s trvalým bydlištěm na území Kbel a Vinoře bezplatně 
předávat následující druhy odpadů:

•objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
•suť z bytových úprav v množství do 1m3 
•dřevěný odpad
•odpad z údržby zeleně
•kovový odpad
•papír, sklo, plasty, nápojové kartony
•pneumatiky - za poplatek dle velikosti
•vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, 
rádia, sporáky, počítače, videa…)

A zdarma pro všechny občany hl.m. Prahy; (vždy je 
nutno se prokázat platným občanským průkazem)

•nebezpečné složky komunálního odpadu 
-baterie a akumulátory
-rozpouštědla
-nádoby od sprejů
-zahradní chemie
-mazací oleje a tuky
-ředidla a barvy
-léky a teploměry
-kyseliny a hydroxidy
-lepidla a pryskyřice
-detergenty (odmašťovací přípravky)
-fotochemikálie
-pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelů, odstraňování plísní)
-zářivky a výbojky

 Blanka Pokorná, OŽPD

Vyhrajte letenku do švédska za 
třídění nápojových kartonů
Zatímco Češi vytřídí přes pětaosmdesát procent papíru, 
nápojových kartonů jen zhruba pětinu. Přitom obaly od 
mléka či džusů, které skončí ve speciálních kontejnerech, 
jsou při recyklaci zdrojem velice kvalitní suroviny pro 
výrobu papíru. Zapojte se i vy do třídění nápojových 
kartonů a zúčastněte se akce Kam s nápojáčem, v níž 
můžete vyhrát tablet, poukazy na nákup a jako hlavní 
cenu letecký zájezd pro dvě osoby do švédska, evropské 
„pravlasti“ nápojových kartonů.

Pražané mají v třídění nápojových kartonů velký 
potenciál, ale přesto na tom nejsou ve srovnání s dalšími 
částmi republiky vůbec špatně. Z letošního červnového 
průzkumu vyplývá, že pětašedesát procent obyvatel 
hlavního města nápojové kartony alespoň občas třídí. 
Navíc má podle statistiky tento trend stoupající tendenci: 
zatímco v prvním pololetí roku 2013 lidé vytřídili 448 tun 
nápojových kartonů, ve stejném období letošního roku to 
bylo o téměř osm tun víc.

Nicméně více než třetina Pražanů pořád nenašla cestu 
alespoň k jedné z 2736 nádob na nápojové kartony, které 
jsou rozmístěny ve městě. Lidé, kteří netřídí, v průzkumu 
většinou uváděli, že nevědí, kam kartony dávat nebo 
nemají kontejnery dostatečně blízko bydliště. Třináct 

procent z nich přiznalo, že jsou prostě 
líní a třídit je nebaví.

Pokuste se to zlomit, odměnou vám 
pak může být nejen dobrý pocit, že 
pomáháte životnímu prostředí, ale 
možná i výhra v akci kam s nápojáčem 
o letecký zájezd do Švédska. 
Více informací získáte na www.
kamsnapojacem.cz v sekci Soutěž. 

Co možná nevíte:

17 tun nápojových kartonů 
spotřebovali Češi v loňském roce, 
vytřídili zhruba pětinu z nich.

42 procent nápojových kartonů vytřídí 
průměrný obyvatel EU. Nejlépe jsou 
na tom v Lucembursku a Belgii, kde 
obyvatelé vloží do speciálních nádob 
přes 80 procent nápojových kartonů. 

Více než 70 procent nápojového 
kartonu tvoří kvalitní papír, který je 
po recyklaci cennou surovinou pro 
výrobu dalšího papíru.

4455 obcí České republiky, v nichž 
bydlí 9,47 milionu obyvatel (90 %), 
umožňuje svým obyvatelům třídit 
nápojové kartony.

Třídění náPOjOVýCH KArTOnů

http://www.kamsnapojacem.cz
http://www.kamsnapojacem.cz
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KBelsKé POsVíCení
V sobotu 20. 9. 2014 proběhla 
další z tradičních akcí - Kbelské 
posvícení
 - tentokráte jsme si zvolili další zajímavé téma - „ze života 
našich praprababiček“. Programem provázely moderátor-
ky z Prima divadla, v průběhu dne probíhaly pohádkové 
soutěže pro děti nebo například soutěž o nejlepší posví-
censký koláč… Nechyběla ani tematická muzika v podání 
Sester Havelkových, veselou náladu po celý den zajišťovalo 
divadlo Kvelb se vstupem s jejich bezvadně zpracovanou 
staročeskou pohádkou Otesánek. Spolu s paní Hořákovou 
z Vinoře se mnozí zvídavci mohli přiučit např. předení na 
kolovrátku, pletení vánoček, ale i dalšího staročeského 
umění. Krom programu v amfiteátru a disciplín pro děti 
bylo možno si zakoupit různé posvícenské a zabijačkové 
dobrůtky. I přes nepřízeň počasí, která nakrátko přerušila 
silným deštěm veškerou zábavu, jsme nakonec vesele po-
kračovali dál s rockovými kapelami Purple mania a String 
ladies. O slavnostní tečku za celou akcí se postaral velko-
lepý ohňostroj… Díky všem návštěvníkům, kteří nám zů-
stávají „věrní“ při jakémkoli počasí a také díky všem, kteří 
nám přišli pomoci při náročné organizaci a přípravách sou-
těží. Těšíme se na vás opět při příštích akcích v parku.

B. Andělová

HAllOweensKý sluneční den
V CenTrálníM PArKu KBely
V sobotu 1. 11. 2014 se v 
Centrálním parku Kbely 
uskutečnilo Vyřezávání dýní           
s lampionovým průvodem. 
Vyřezávali děti i dospělí a technice či vzorům se meze 
nekladly, každý si mohl do dýně vyřezat jakýkoliv motiv. 
I když přece jen převažovaly strašidelné obličeje, každá 
dýně byla originální. Na závěr porota KRC CoByDup vybrala 
nejen nejhezčí, nejzdařilejší a nejstrašnější vyřezanou 
dýni a ocenila jejího autora, ale také odměnila děti, které 
přišly ve strašidelných a originálních kostýmech. A neměla 
to zrovna lehké. Během celého odpoledne mohly děti 
plnit pohádkové úkoly, které byly rozmístěny po parku a 
za jejichž splnění dostaly drobné odměny. V 16:00 hodin 
vystoupilo divadélko Romaneto. Po setmění děti rozsvítily 
svoje lampionky a vydaly se na pohádkový lampionový 
průvod. Akci navštívilo přibližně 1500 návštěvníků. Nejen 
počasí, ale také akce se ke spokojenosti všech vydařila. 
Poděkování patří nejen organizátorům z Kulturního a 
rodinného centra CoByDup, ale také MČ Praha 19, hl. m. 
Praha a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.

Lenka Baťková
koordinátorka CoByDup 
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ZáKlAdní šKOlA PrAHA - KBely
letošní školní rok jsme zahájili jako již tradičně společným setkáním 
s novými prvňáčky a jejich rodiči za účasti starosty 
a paní místostarostky. 
Nyní je školní rok již opět v plném proudu. Ve škole byla zřízena pozice školního psychologa, dále koordinátora 
volnočasových aktivit, byla rozšířena nabídka volitelných předmětů, kroužků, byla otevřena první třída s programem 
Začít spolu. Ve škole působí rodilý mluvčí anglického jazyka. Konverzace s ním jsou nabízeny od pátých ročníků volitelně, 
v osmém a devátém pak jako povinná součást výuky. Rodiče založili Spolek rodičů, který převzal a rozšířil činnost SRPDŠ. 
Tento krok považujeme za přínosný především z hlediska zlepšení komunikace, rozvoje spolupráce mezi rodiči, školou 
a její podpory. Bohužel došlo i k nutným omezením souvisejícím s nedostatečnou kapacitou školy. Těmi je především 
nutnost využívání hlavní budovy, tedy klasických tříd pěti odděleními školní družiny, zrušení jednoho hřiště z důvodu 
realizace přístavby školy, nedostatečný prostor šaten, omezení pracovního zázemí pro učitele, nabídka jednoho jídla 
namísto dvou. I v tomto provizorním přechodném období se snažíme dělat pro žáky maximum. Věříme, že se školní 
rok podaří úspěšně zvládnout a příští školní rok zahájíme i v nové budově, která vyřeší současné problémy. Ty jsou 
především organizačního charakteru, jsou přechodné a do značné míry kompenzovány zmíněnými pozitivy. Aktivní 
přístup zřizovatele má v současné době již reálnou podobu, a to, že se lidé, stroje i země daly do pohybu, nás naplňuje 
v tomto ohledu optimismem. 

Tomáš Hušek 
Prvňáci v ZOO

V rámci sponzorského dne jsme se 13. října zúčastnili výletu do pražské 
ZOO. Naše škola již několik let přispívá na tato zvířata - čukvalu zavali-
tou, želvu skalní a kachnici bělohlavou. Díky krásnému počasí jsme 
měli možnost pozorovat zvířata převážně venku. Největší úspěch 
mělo krmení lachtanů. Nevynechali jsme ani pavilon velemloků             
a opic. Určitě se sem ještě někdy společně vrátíme.     
                                    žáci z prvních tříd

Halloweenské strašení v naší škole…

Dne 31. října vyvrcholil v naší škole projekt Halloween, který pozvol-
na probíhal od začátku měsíce října a umožnil žákům II. C nahlédnout do zvyků amerického kontinentu. Svátek Hallo-
ween je obdobou našeho svátku - Památky zesnulých. V Americe má však trochu jinou formu a pro jeho magičnost se 
těší oblibě i v naší zemi. Cílem projektu bylo seznámit žáky s kulturou jiných zemí, vést je k toleranci a ohleduplnosti k 
jiným lidem, jejich tradicím a duchovním hodnotám. Do projektu se zapojili i rodiče dětí ze II. C a díky nim jsme si mohli 
tento den doopravdy užít se vším všudy. A jak to všechno probíhalo?

Ráno, když přišla paní učitelka do třídy, uviděla na svém stole proutěný košík plný černých vajec, na kterých seděl ne-
topýr. Paní učitelka chtěla do příchodu dětí netopýra vyhnat, ale ten se tak urputně bránil, že nakonec boj s netopýrem 
vzdala. To už se ale začalo schylovat k osmé hodině a do třídy začali 
přicházet žáci ze II. C. No, kdyby jenom žáci. Do třídy vstupovaly i 
maminky, které na halloweenské strašení napekly samé dobroty. Ne-
chyběla bábovka na krásném podnosu z barevného listí, ozdobená 
dýní, moravské koláče sypané tvarohem, mákem, švestkami a ořechy, 
muffiny a perníčky zdobené dýněmi, netopýry a strašidly. Dokonce 
jedna maminka upekla i prsty, lépe řečeno pařáty a oči nějaké prapo-
divné příšery.
Zazvonilo na hodinu a najednou se II. C úplně změnila. Žáci se pro-
měnili v čarodějky, čaroděje, zombie a jiné příšery! Paní učitelka se 
také změnila. Na hlavě jí narostla podivná tykadla, na kterých seděl 
netopýr!

Všechno bylo jinak. Třída připomínala pohádku o Harry Potterovi, kde všichni čarodějové seděli u velkého stolu plného 
dobrot a učili se. Učení probíhalo zážitkovou formou s uplatňováním nových efektivních vyučovacích metod, s rozmani-
tostí a nevšedností. 
Chci poděkovat všem rodičům, kteří se společně s námi zapojili do projektu Halloween. Vězte, že dětem jste udělali 
velkou radost, a to jak společným zdobením dýní, zakoupením nebo výrobou kostýmů, tak i upečením dobrot na naše 
„halloweenské strašení“. Děkuji vám všem za spolupráci.
      Mgr. Šťastná Jarmila, třídní učitelka

Výlet do Mirákula

Třeťáci ze školní družiny navštívili 7. října zábavný park Mirákulum v 
Milovicích.
O svých zážitcích se s vámi chtějí podělit:
Bára: Moc se mi to líbilo. Jsem ráda, že jsem jela. Nejvíc se mi líbila 
obrovská nafukovací trampolína, na které jsme dělali závody v ku-
tálení. Pak se mi líbil tobogán, na který jsem musela vylézt, přičemž 
jsem se několikrát bouchla do hlavy.
Pepa: Byli jsme v Mirákulu s celou družinou. Nejvíc se mi líbilo 
podzemí. Byla tam velká tma, ale naštěstí jsem měl čelovku. Bylo to 
tam SUPER.
Martin: Líbilo se mi tam. Taky mě bolely nohy. Líbila se mi trampolína, 
kolotoč a taky jeskyně. Když jsme odjížděli, tak jsem byl smutný.
Bětuška: Když jsme byli na dřevěném hradu, tak jsme našli podzemní chodby, vzali jsme si baterky a šli tam. Najednou 
na nás vystartovali kluci z áčka a já se hrozně lekla. Ale i tak jsem byla spokojená.
Anička: Bylo to tam super, měli byste se tam podívat. Jsou tam různé houpačky, hřiště a bylo to tam hlavně pro děti, ale 
věřím, že ani dospělí se tam nebudou nudit. Moc se mi tam líbilo.
Terezka: V Mirákulu se mi líbilo všechno. Dílna, hrady, podzemí, ale úplně nejvíc velká proužkovaná žlutooranžová tram-
polína. A také se mi líbily kozičky, ke kterým se mohlo do pavilonu a mohly se hladit. Zkrátka výlet s družinou byl prostě 
super, i bludiště.

školní družina
Výroba vánočních dárků

Blíží se čas vánoční a s ním každoroční vánoční jarmark. V sobotu 
ráno 1. listopadu jsme se sešli ve školní družině, abychom společně 
vyrobili první vánoční dárky. Pustili jsme se do práce s chutí a 
nadšením. Nechyběla dobrá nálada, občerstvení i zábava. Výsledek 
se brzy dostavil. Již teď se těšíme na společné zdobení perníčků, které 
proběhne ke konci listopadu za účasti několika maminek. Přijďte do 
naší školy 9. prosince na jarmark a sami se přesvědčte, jak se nám 
práce zdařila.

žáci z I. C

Pozvánka na akce:

Vánoční jarmark: se bude konat 9. prosince 2014 ve školní jídelně pro rodiče i širokou veřejnost. Tuto tradiční krás-
nou akci budou organizovat žáci naší školy za podpory učitelů a vychovatelek ze školní družiny.
Vánoční hvězdy: se opět rozzáří 16. prosince 2014. Toto vánoční vystoupení žáků školy se bude konat v Lidovém 
domě, dopolední představení jsou určená pro školu, odpoledne pro rodiče.
den otevřených dveří: 13. ledna 2015 od 17.00 – zveme (nejen) všechny budoucí prvňáčky se svými rodiči
Zápis do 1. tříd: 22. ledna 2015 (14.00 – 18.00) a 23. ledna (14.00 – 17.00)  

na pomoc nemocným dětem
V září 2014 proběhly Srdíčkové dny. Prodejem předmětů 
s logem Život dětem - magnetek se zvířátky, přívěsků se 
srdíčkem a čtyřlístkem - získala naše škola pro nemocné 
děti finanční částku 12 175 Kč.
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Třída žirafek se vydala 21. října do divadla U Hasičů, kde 
se děti i jejich paní učitelky nechaly strhnout příběhem 
Fifinky, Pindi, Myšpulína a Bobíka ze, všem známého, 
Čtyřlístku. Děti si neodnášely z divadla jen hlavu plnou 
myšlenek nad dobrodružstvím oblíbených postav, ale 
současně zážitek v podobě fotografování se samotnými 
herci. Rozhodně je nutné zmínit, že si rodiče dali velmi 
záležet s výběrem oblečení, a tak do křesílek v divadle 
usedly holčičky v krásných šatičkách a chlapci v košilích, 
z nichž někteří měli dokonce kravatu. Nejen divadelní 
představení bylo toho dne plné zábavy a dobrodružství. 

Pavla Muchková

Mš AlBreCHTICKá

TřídA sluníčKA
Výlet do podzimního lesa

Děti na základě vlastního pozorování a aktivit 
připravených paní učitelkami rozšiřovaly 
své vědomosti o lesním ekosystému a jeho 
rostlinných i živočišných zástupcích. Celé 
dopoledne bylo plné pohybu, her a písní mo-
tivované zvířátky z lesa a okolí. Děti rozvíjely 
svoji fyzickou zdatnost a zdokonalovaly se v pohybových dovednostech v oblasti hrubé motoriky: zdolávání přírodních 
překážek, hod šiškou horním obloukem na cíl… Při sluchových aktivitách děti potěšilo šustění listí, praskání větviček 
nebo například poslech datla, který léčil strom.
Nezapomněly jsme na ekologii - určování co do lesa patří a hlavně nepatří.

Domů si děti v taškách odnesly lesní suvenýry - kůru, kapradí, žaludy, mech, listy, větvičky, kamínky i houby. Na rozlou-
čenou postavily broučkům a lesním bytostem před zimou domečky.

Jiřina Hamplová

Třída Kočičky
Výlet do lesa

Ve středu 24. září jsme byli na dopoledním 
výletě v lese. Do lesa jsme se moc těšili. 
Jeli jsme autobusem směr Mladá Boleslav. 
Příjemná cesta nám rychle utekla. Počasí nám 
přálo a my jsme si užili sběr hub, lesních pří-
rodnin a stavbu skřítka Podzimníčka, s kterým 
jsme přivítali podzim. Povídali jsem si o lese, 
o zvířátkách a jak se máme v lese chovat. Na památku jsme si vytvořili paletku z přírodnin, kterou jsme si vyzdobili naší 
třídu. Zpět jsme se vrátili na oběd s červenými provětranými tvářemi.

Michaela Beďová a Ilona Brzobohatá

Mš leTCů
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 15. prosince na adresu: 
ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku napište čitelně KŘÍŽOVKA. 
Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na recepci úřadu. Nezapomeňte na kontaktní 
údaje. 
Z došlých odpovědí budou vylosováni 3 výherci, kteří obdrží láhev vína.

správné znění tajenky a jméno výherce bude 
uveřejněno v příštím čísle. 

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

Tuto tajenku sponzoruje 
Vinotéka „u soudku“ 

Praha 9 - Kbely, Tel: 605 860 951
která věnovala cenu pro výherce.

U

KBelšTí POdnIKATelé
Vinotéka „u soudku“ jan Zahrádka

Služby poskytují Kbelským spoluobčanům již 8-mým rokem. Vše začalo v roce 2006, kdy se rozhodli otevřít vinotéku se 
zaměřením na česká a moravská vína. Již od začátku jsou v jejich sortimentu nejen vína lahvová, ale i sudová a nalezne-
te u nich i bohatý sortiment 
různých delikates a doplňko-
vého zboží k vínu, například 
repliky historického skla, 
ručně malované lahve, nebo 
lahve s dotiskem etikety dle 
přání zákazníka. S postupem 
let svou nabídku vín a služeb 
stále rozšiřují. 

Každý rok v jejich nabídce 
nesmí chybět pravý morav-
ský burčák a Svatomartinská 
vína. Vše vypuklo opět  11. 
listopadu v 11. 11. hodin a 
tradičně jsou  v nabídce vína 
od několika vinařů. 

Na vánoce již také připravují 
oblíbenou speciální edici Vá-
nočních vín.

Mimo jiné nabízí a dodávají 
vína, jak lahvová, tak i sudová (s možností zapůjčení  termosoudků zdarma) na různé soukromé i firemní oslavy. Také 
dodávají podnikatelům lahvová vína pro jejich prezentaci s možností odpočtu DPH. Tato vína jsou schopni zákazníkovi 
dodat na přání i s jejich logem.

Mezi poslední novinky v nabídce služeb patří nově spuštěný eshop na stránkách www.usoudku.cz. Zde si mohou klienti 
v klidu vybrat a objednat  vína a další sortiment z jejich nabídky a mohou se rozhodnout zda si vše vyzvednou osobně 

bez čekání, nebo jim balíček 
zašlou na jejich adresu.

jan Zahrádka 
Vinotéka „u soudku“ 
Praha 9 - Kbely 
Tel: 605 860 951 
www.usoudku.cz 
www.facebook.com/
vinotekausoudku.
kbely

KřížOVKA O Ceny
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PrAžsKá MuZejní nOC  
leTeCKé MuZeuM KBely
Pražská muzejní noc není žádnou 
novinkou- je to už jedenáct let, co 
se Praha poprvé připojila k této 
iniciativě, jež vznikla v roce 1997 
v Berlíně. 

Počet zpřístupněných objektů se během let neustále 
zvyšuje. Letos se jednalo o 69 objektů z 39 pražských 
muzeí. Díky možnosti navštívit expozice zdarma a 
shlédnout i jindy nepřístupné exponáty či přímo ukázky, 
je návštěvnost obrovská – letos to bylo necelých 170 tisíc 
návštěvnických vstupů. Jedním z řady přístupných muzeí 
bylo i Letecké muzeum Kbely. To je nám, místním, již 

dobře známé, neboť tu sídlí od roku 1968. Vstup do muzea 
je zdarma i v běžné otvírací době, proto bylo velkým a 
příjemným překvapením, že v tuto noc bylo evidováno 24 
tisíc vstupů, což vedlo k tomu, že bylo Letecké muzeum 
Kbely nejnavštěvovanější v celé Praze. Velké poděkování za 
přípravu a realizaci návštěvníky oceněného programu tak 
lze poslat pořadatelům z Vojenského historického ústavu 

Praha. Těžké bylo odolat pohledu na všechny současně 
používaná proudová letadla naší armády L-39 Albatros, 
L-159 ALCA a JAS-39 Gripen. Vidět je bylo jak v letu, 
tak chvilku po přistání i kousek od zábran vymezujícím 
pohyb návštěvníků. Zástupci 22. základny z Náměšti 
nad Oslavou pak předvedli vrtulníky Mi-35 a Mi-171Š. 
Následně proběhl z vrtulníku také výsadek. Výsadkáři, 
atraktivně pro diváky, předvedli synchronizovaný sestup a 
následně dosedli zcela přesně v blízkosti diváků. Moderní 
leteckou techniku na nebi vystřídaly letové ukázky letadel 
se sbírek Vojenského historického ústavu a ani nepřízeň 
počasí diváky neodradila. Prostory muzea pak oživovaly 
ukázky soudobé výzbroje armády, dobový tábor spojenců 

z Normandie, filmová produkce i možnost navštívit palubu 
a kokpit některých exponátů. Pomyslný hřeb večera pak 
byl odlet JAS-39 Gripen, jehož přídavné spalování ozářilo 
oblohu. Díky zajímavému programu byli návštěvníci často 
ochotni strávit zde více času, než měli původně v plánu. 

Text a foto Petr Váňa

František Moulis, nar. 24.2.1894 ve 
Kbelích, příslušný tamtéž, povoláním 
strojní zámečník, nastoupil válečnou 
službu 26.10.1914 v pražském 
28.pěší pluku, se kterým odešel na 
ruskou frontu. Na ruském bojišti 
byl 4.6.1915 zajat v Delatýnu již 
jako příslušník mladoboleslavského 
47.pěšího pluku. V ruském zajetí pobýval na více místech, naposled v 
Naděždinském závodě v Permské gubernii. Dne 10.8.1917 vstoupil v 
Borispoli do čs. dobrovolnického vojska (legie). 28.8.1917 byl zařazen do 
1.kulometné roty 6.střeleckého pluku. Zúčastnil se mj. bojů s Němci u 
Bachmače v březnu 1918 a se sovětskými vojsky na západním bojišti. 
V ruské legii dosáhl hodnosti desátníka a byl vyznamenán čs. revoluční 
medailí, spojeneckou medailí Vítězství, francouzskou bronzovou válečnou 
medailí a čs. válečným křížem. Do vlasti se vrátil v r.1920.

Zdroj: Vojenský ústřední archiv v Praze

FrAnTIšeK MOulIs

Vážení fotbaloví nadšenci,

vzhledem k pomalu se blížícímu 100letému výročí kbelského fotbalu a v úctě k bývalým generacím zde hrajících 
hráčů se obracíme na širokou fotbalovou obec s prosbou o pomoc při dohledání a shánění jakýchkoliv materiálů 
- fotky, relikvie, ocenění, články, příhody, kontakty na bývalé hráče,.... - vše naskenujeme a v pořádku vrátíme - 
bohužel v nalezení původní kroniky už ani ve snu nedoufáme- - NEBO O  NÍ NĚKDO NĚCO  VÍTE ??? Její nalezení 
nebo vrácení by byl ten největší dárek kbelskému fotbalu, tuším totiž, že existuje, jen jí znovu dostat na čestné 
místo , kam patří !!!
Materiály budou použity v plánované knize. 

kontakt - Mgr.Minařík - 775867118 - sekretář spartak Kbely
web   : www.spartak-kbely.cz

mail :   t-mini@centrum.cz
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sTP, MO PrAHA 9 – KBely
rekondiční pobyt v doksech           
u Máchova jezera 6. 9. – 14. 9. 
2014 v hotelu Kamýk   
 Počátkem září jsme se vydali na druhý rekondiční pobyt to-
hoto roku. Stejně jako tomu bylo v Poděbradech, přispěla 

ze svého rozpočtu nemalou finanční částku na rekondice 
Městská část Praha 19, za což jí patří náš dík. Cílem byly 
Doksy, hotel Kamýk. Celý pobyt se nesl v duchu vylepšování 
tělesné kondice účastníků. Dle již zavedeného scénáře 
jsme dopoledne cvičili a absolvovali procedury. Odpolední 
program byl předem připraven a naplánován. Již v neděli 
jsme se s průvodkyní seznamovali s pamětihodnostmi 
města Doksy, srdcem Máchova kraje.

V pondělí nás vlídně přivítaly Masarykovy sady -  nově 
otevřený lesopark s dřevěnými sochami, krásnými strašidly, 
která přirozeně zapadají do bohaté zeleně.
Dalším bodem programu byla úterní návštěva hradu Hous-
ka se svým vstupem do pekla. Všichni jsme si to užili. Čert 
nikoho do pekla neodnesl a tak jsme se v plném počtu 

vrátili do hotelu. 
Ve středu se z nás stali mořští vlci. Regata Máchova jezera 
nám připravila zajímavou vyjížďku po vodní hladině za-
dumaného Máchova jezera. Plavba byla klidná, vzhledem 
k faktu, že hlavní sezona výletníků již odezněla a jezero 
patřilo jen nám.

Páteční výlet do Bělé pod Bezdězem se také vydařil. Malé 
městečko s řadou pamětihodností nás přivítalo svou vlíd-
nou náručí. Všechny zajímavosti jsou soustředěny kolem 
středu města a tak bylo na co se dívat, aniž bychom museli 
překonávat velké vzdálenosti.
Stačili jsme ještě navštívit Muzeum čtyřlístku a prohlédnout 
si postavičky, které provázely naše děti a vnoučata.
Závěr pobytu byl ve znamení houbaření a mnozí z nás si 
odnesli své úlovky domů do Prahy. V neděli jsme posnídali, 
nasedli do autobusu a s hlavou plnou vzpomínek na pěkně 
prožitý týden jsme ujížděli ku Praze. 
Již se všichni těšíme na příští rok, i když laťka byla posu-
nuta hodně vysoko, nejdůležitější je pozitivní přístup všech 
účastníků, protože není náhodou, že se říká: „Veselá mysl, 
půl zdraví“.

Za STP, MO Praha 9 – Kbely 
Anna Zborníková

rekondice sTP MO Praha  - Kbely, 
Poděbrady
V období prázdnin se posezení v klubovně nekonají a 
musím přiznat, že mnohým členům tato aktivita schází. 
Léto je ve znamení rekondicí.

Významnou akcí byl rekondiční pobyt v termínu 26. 7. – 2. 
8. 2014 v Poděbradech ve školním hotelu Junior. Program 
byl sestaven tak, aby skutečně naplnil název „rekondice“.  

 Téměř každé dopoledne jsme po snídani všichni společně 
cvičili, pak následovaly procedury. Regenerace na masážním 
křesle, masáže chodidel, magnety, individuální masáže 
bolavých částí těla a zahřívání bio lampou. K dispozici byla 
i fyzioterapeutka, která poskytovala masáže dle potřeb 
účastníků.

V odpoledních hodinách byl připraven rozsáhlý kulturní 
program. V pondělí prohlídka Poděbrad s průvodkyní, 
v úterý plavba lodí na soutok Labe s Cidlinou, ve středu 
dopoledne exkurze ve Sklárnách Bohemia a.s. Zde jsme se 

Výlet do Veltrus a Vrchovan
Členové Svazu tělesně postižených se v měsíci červnu 
scházeli na svých pravidelných schůzkách, kde si příjemně 
popovídali, vzájemně se poznávali a vyplnili svůj volný čas 
tak, aby neměli pocit osamění a aby věděli, že ještě pořád 
někam patří.
Dne 21. 6. jsme uspořádali výlet na parkurové závody 
do Vrchovan. V první části výletu jsme navštívili zámek 
Veltrusy. Zvolili jsme procházkovou trasu po areálu 
zámku, který je tvořen anglickou zahradou. Průvodkyně 
nás seznámila s historií zámku a celého areálu, zejména 
proměnami parku, které byly a jsou ovlivňovány častými 
povodněmi. Někteří naši členové rovněž v areálu navštívili 
výstavu růží.
Po prohlídce Veltrus jsme zamířili do Vrchovan. Účastníci 
se v průběhu cesty seznámili se základními údaji o historii 
parkurových závodů. Na závodišti jsme byli přivítáni 
panem Radkem Černým a pracovníky jeho firmy, který 
nám bezplatně poskytl perfektní pohoštění a nápoje dle 
vlastního výběru. Celý den panovala příjemná nálada. 
Většina z nás se poprvé stala diváky na parkurových 
závodech.  Viděli jsme krásná ušlechtilá zvířata. Někteří 
koníci byli vzrůstem takoví, jak jsme zvyklí vídat, druzí byli 
menší, tzv. haflingové. Toto plemeno nás velice zaujalo, 
protože působí jako zmenšenina závodního koně jak jej 
známe. Bylo sice pod mrakem, ale to nic neubralo na 

příjemných pocitech ze zajímavě a netradičně prožitého 
dne a spokojenosti všech čtyřiceti šesti účastníků výletu.
Akce byla velice zdařilá.
Touto cestou bych chtěla poděkovat jménem všech členů 
STP, MO Praha 9 - Kbely panu Radku Černému a jeho 
kolektivu za krásně připravené odpoledne na parkuru ve 
Vrchovanech. Rovněž velké díky patří Úřadu MČ Praha 
19. Bez vydatné finanční podpory ze strany městské části 
bychom si tyto aktivity nemohli dovolit. Ještě jednou 
děkujeme!!!

Za členy STP, MO Praha 9 -  Kbely A. Zborníková

seznámili s výrobou olovnatého křišťálu. 

 Odpoledne jsme se vydali vláčkem na soutok Labe 
s Cidlinou. Ve čtvrtek se uskutečnil výlet autobusem do 
Kolína, kde nás očekávala průvodkyně, která nás seznámila 
s historickými památkami města. Vrcholem byla prohlídka 
kostela svatého Bartoloměje, kde v současné době probíhá 
rozsáhlá rekonstrukce. Měli jsme možnost prohlédnout 
si významnou stavbou Parléřovské huti na našem území. 
Páteční odpoledne bylo již zcela v režii každého z nás. 
V sobotu po snídani jsme se vydali na cestu ku Praze.

Pobyt se skutečně vydařil. Počasí nám přálo. Slunce svítilo, 
což přispívalo k celkově skvělé náladě všech.

Touto cestou bych chtěla poděkovat jménem všech členů 
STP, MO Praha 9 – Kbely, Úřadu MČ Prahe 19. Bez vydatné 
finanční podpory ze strany městské části by si rekondiční 
pobyt v Poděbradech nemohlo mnoho našich členů 
z finančních důvodů dovolit. Ještě jednou děkujeme!!!

Za členy STP, MO Praha 9 - Kbely A. Zborníková
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KluB senIOrů - KBely
Výlet Klubu seniorů do Znojma
V měsíci červnu jsme v ranních hodinách odjížděli na jih 
Moravy. Cílem naší pouti byla návštěva jednoho z nej-
starších a nejkrásnějších měst Moravy – Znojma. Město 
se vypíná na skalnatém ostrovu nad řekou Dyjí a nadále si 
zachovává svůj starobylý ráz s velkým množstvím památek, 
a proto bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací.
Abychom poznali co největší část historického centra, 
využili jsme nabídky projížďky vyhlídkovým vláčkem. Na 
několika zastávkách jsme si mohli zblízka prohlédnout 
místa, o kterých nás průběžně informoval průvodce. Po 
dvoukilometrové pouti jsme zastavili u premonstrátského 
kláštera v Louce u Znojma, který dnes slouží jako muzeum 
vína. S průvodcem jsme prošli obrazovou galerii, román-
skou kryptou, kde bylo bednářské a vinařské nářadí i jiné 
pomůcky k výrobě vína. Ve štukovém sále a v muzejním 
sklepě byla prohlídka zakončena ochutnávkou pěti vzorků 
vína.
Po poděkování panu průvodci jsme v blízké restauraci po-
obědvali. Dále jsme pokračovali autobusem do nedaleké-
ho sklípku, kde pokračovala ochutnávka a měli jsme mož-

nost nakoupit podle chuti víno domů. Pak už jsme zamířili 
domů – do našich Kbel.
Dle reakce účastníků byla cesta i za zvýšené venkovní tep-

loty velmi příjemná a poučná. Těšíme se na další výlety za 
poznáním krás a zajímavostí naší vlasti.
       

Milan Šeliga,
 člen výboru Klubu seniorů

relaxační pobyt kbelských seniorů
Je již tradicí, že se začátkem září uskutečňuje týdenní 
odpočinkový pobyt našich seniorů. I letos jsme odjeli do 
krásného prostředí Českého ráje, do malebné vesničky 
Nepřívěc u Sobotky. Ubytováni jsme byli v hotelu ORT. 
Pokoje s příslušenstvím i televizí byly obsazeny po dvou 
účastnících. 
Krásného prostředí jsme využívali k procházkám a prohlíd-
kám pamětihodností v okolí. Mezi malebné vísky patří 
obec Vesec s nádhernými roubenými stavbami. Je mimo 
jiné známá z mnoha pohádek, které zde byly natočeny. 
Podobné stavby, typické pro celé okolí, stojí i v Nepřívěci 
a nejen to, nachází se zde i kostel Nalezení svatého Kříže a 
barokní zvonice.
Řada z nás navštívila také nedaleký lovecký zámeček Hum-
precht. Několikrát jsme byli v Sobotce, která je spojena 
s osobou Fráni Šrámka, který se zde narodil. Většina z nás 
se byla občerstvit v místní cukrárně, na kterou často vz-
pomínáme vzhledem k příjemnému prostředí, vzorné ob-
sluze a příznivým cenám.
Během pobytu jsme absolvovali jednodenní výlet auto-
busem na středověký hrad Kost, zříceninu hradu Trosky 
a město Rovensko pod Troskami, kde jsme si mohli 
prohlédnout zvonici, jejíž součástí jsou tzv. rebelantské 
zvony, tedy obrácené ukotvení zvonů „vzhůru nohama“.
Předposlední večer jsme strávili u táboráku opékáním 

špekáčků a příjemným rozhovorem pod širým nebem. A 
jako každoročně poslední večer pobytu patřil poslechu živé 
hudby spojeným s tancem a zpěvem. Všichni se příjemně 
bavili a litovali, že již musíme domů.
Za příjemně strávený týden patří poděkování vedení ho-
telu. 
Za spolufinancování pobytu a trvalou péči o kbelské se-
niory patří naše poděkování MČ Praha 19.
        

Milan Šeliga,
člen výboru Klubu seniorů

den pro Kbely
V rámci dne pro Kbely, který se konal dne 4. října 2014 
v Centrálním parku Kbely jsme se podobně jako řada 
ostatních spolků a organizací prezentovali svou činností.

Společně se Svazem tělesně postižených jsme se snažili 
ukázat, že naše činnost nespočívá pouze v setkávání se 
v klubovně u dobrého kafíčka a zákusku, ale že se snažíme 
v rámci svého hesla „Důchodci důchodcům, ať nikdo 
nezůstává sám“ zajišťovat různorodé aktivity.
V klubovně např. procvičujeme paměť, seznamujeme se 
zajímavostmi prospěšnými pro naše zdraví, upozorňujeme 
na kulturní zajímavosti, probíráme pranostiky, čteme 
zajímavé fejetony, promítáme si nejen zážitky z našich 
výletů nebo ozdravných pobytů, ale také z krásné Prahy, a 
to jak historické, tak zimní apod.
Každoročně uskutečňujeme nejméně tři výlety 
za poznáváním naší vlasti, každý rok relaxujeme nejméně 
jeden týden v přírodě, tělesně postižení zajišťují 
rehabilitační pobyty a pod.
O všem, co děláme, jsme informovali na přiložených 
tabulích ve stanu, měli jsme zde i televizi, kde probíhaly 

průběžně ukázky o činnosti klubu seniorů. Kromě toho 

na stolech byly připraveny pro návštěvníky nejen testy na 
zákeřného Alzheimera, ale také na procvičení paměťových 
buněk.
Tuto akci jsme využili také k náboru nových členů, abychom 
doplnili naše řady.
 
     Zdenka Ježková, 

předsedkyně klubu seniorů

jak jsme letos oslavili Mezinárodní 
den seniorů

Pro zpříjemnění letošního svátku jsme za podpory úřadu 
MČ Praha19 připravili idylickou plavbu parníkem po Vltavě. 
Dvouhodinová projížďka výletní lodí Hamburg začala ve 
14 hodin z náplavky u Čechova mostu nejprve po proudu 
Vltavy, kde jsme si mohli z jiné perspektivy prohlédnout 
např. Rudolfinum, Právnickou fakultu UK i novější 
architekturu řady hotelů. Poté jsme se vraceli proti proudu 
až k Rašínovu nábřeží. Za slunečného počasí jsme se 
mohli kochat nekonečnými pohledy na Hradčany, Národní 
Divadlo, Vyšehrad, Karlův most, klášter Emauzy a další 
skvosty historických i moderních budov např. na Tančící 
dům.
Nezapomněli jsme ani na malé pohoštění pro naše seniory 
– výborný domácí „štrúdl“, káva, čaj nebo malé pivko.
K dobré náladě přispěl svým vystoupením i pan harmonikář, 
který po celou dobu vyhrával známé pražské melodie a se 
kterým si mohli všichni senioři zazpívat i zatančit.
Po skončení plavby na Rašínově nábřeží většina 
přítomných výletníků projevila velkou spokojenost s touto 
akcí a vyjádřila všem, kdo se podíleli na její přípravě, velké 
poděkování.

Zdenka Ježková, 
předsedkyně Klubu seniorů



2524

Občas se stane, že potřebu-
jeme psa dát někam, kam si 
sám nedokáže nebo nechce 
vyskočit. Např. malé ště-
ně přenášíme v revíru přes 
kládu nebo potok, štěně i 
dospělého psa někdy po-
třebujeme vykoupat a dát 
ho do vany nebo nějakého 
vandlíku a u veterináře dá-
váme psa na stůl.  To je jen 
několik příkladů situací, kdy 
je psa třeba zvedat a určitě 
byste sami mohli vyjmeno-
vat ještě celou řadu dalších. 
Ono se snadno řekne, že je 
třeba psa zvedat, horší už 
je, jak to provést. On ne ka-
ždý postup je psovi příjem-
ný a ne každý postup je z pohledu psa i lidí bezpečný. Jinak se také zvedá pes malý a lehký a jinak pes velký a 
těžký.
 Zvednout malého psa většinou není žádný problém. Jednou rukou se vezme pod krkem nebo mezi 
hrudními končetinami a druhou pod bříškem nebo pod zádí. Trochu složitější to je u psa velkého. Pokud jej má 
na stůl dát jeden člověk, může např. zvednout přední část těla a dát psovi na stůl hrudní končetiny a pak k nim 
přidat zadní část těla psa. Psa mohou zvedat i dva lidé. Jeden, většinou jeho pán, jej vezme u hlavy a to pod 
krkem a hrudí a druhý člověk dává jednu ruku pod bříško psa a druhou pod záď.
 Určitě bude dobře, pokud si připomeneme, nač je třeba při zvedání psů dávat pozor. Většině z nich 

je velmi nepříjemné, když je někdo zvedá za kůži. Vý-
jimkou jsou některá plemena norníků, kterým nevadí, 
když je vezmeme za kůži na krku. Všechny psy by ale 
bolel stejný přístup v případě kůže na hřbetě nebo na 
zádi. U těžších psů by dokonce mohlo dojít k poranění 
podkoží.  Pes by se neměl zvedat tahem za hrudní kon-
četiny. I to je mu nepříjemné. Také bychom měli dávat 
pozor, aby šla nejdřív nahoru přední část těla s hlavou. 
Pokud bychom napřed zvedali zadní partii, mohlo by 
se stát, že nám pes z rukou vypadne a pak spadne rov-
nou na hlavu.
 I v případě zvedání psa platí, že je třeba je tréno-
vat od malého štěněte. Nikdy totiž nevíme, kdy to bu-
deme potřebovat a je dobře být připraven. I v případě 
zvedání psa platí, že pochvala a laskavý přístup jsou 
nadmíru důležité.

                                   Vladimíra Tichá
Zdroj: MALÁ MYSLIVOST

PrůVOdCe MAléHO CHOVATele aneb jAK se sPráVně sTArAT O PsA

Zvedání psa
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skautský tábor 
s Ferdou Mravencem
Sluníčko, koupání, dobrodružství venku… to jsou 
pro děti prázdniny a pro ty z rodinného skautského 
oddílu už druhým rokem také tábor. Pojďme na něj 
zavzpomínat.
Na devět dní vyměnily rodiny z kbelského oddílu 
Junáka své domovy za týpí a utábořily se na louce 
v krásném kraji plném skal. Děti uvítal pohádkový 
Ferda Mravenec a dal každému z nich červený šátek. 
Každý den dětem nosil nové hry a nápady na tvoření 
a za jejich splnění rozdával na šátky černé puntíky, 
které děti potřebovaly, aby byly na konci tábora 
slavnostně přijaty do mraveniště. Za pár dní měly 
děti šátky úplně puntíkaté, a tak jsme pro ně vystro-
jili uvítací slavnost, na které se hodovalo, tančilo a 
zpívalo při hře na kytaru. Naši malí mravenečci díky 
celotáborové hře vyráběli z přírodních materiálů 
brouky a jiné breberky, chytaly a poznávaly hmyz 
v lese, na louce i ve vodě. Zjistily také, že zlého 
brouka – nebezpečí – přemohou jedině tehdy, když 
budou táhnout za jeden provaz. Dospělí si zastříleli 
z luku a vyzkoušeli si uvařit jídlo bez použití nádob:  
placky pečené přímo na uhlících i hadi  namotaní na 
prutech z těsta zadělaného v plátně chutnaly všem. 
Ohně v týpí vyhasly, na louce už po táboření není 
ani památky, všichni táborníci jsou už zpět ve svých 

junák ve Kbelích otevřel nový oddíl
Děti ze skautského rodinného oddílu Poljana postupně 
dorůstají do předškolního věku a některé jsou již školou 
povinné. Nastal proto čas pro ně vytvořit oddíl, ve 
kterém by se mohly vydat na svoji skautskou cestičku bez 
rodičů. nový oddíl zahájil svoji činnost 10. září. Schází 
se, stejně jako Poljana, v naší skautské klubovně vedle 
Nízkoprahového centra a tvoří jej dvě skupinky dětí – tzv. 
družiny. 
Děti se v oddíle budou učit být samostatnější a umět 
spolupracovat jako tým, a to prostřednictvím společně 
stráveného času, her a výprav. My, jejich vedoucí, se 
budeme snažit, aby si vážily přírody, aby byly k druhým 
tolerantní a chápavé a aby se mezi nimi rozvinula pevná 
přátelství.
Skautský výchovný program rozděluje děti do kategorií 
podle věku a pro každou z nich je vytvořena jiná metodika. 
Nejmladší děti nazývá Junák benjamínky (podle „otce“ 
českých skautů Antonína Benjamína Svojsíka) a mladší 
školáky světluškami a vlčaty. Starší školáci jsou pak skauty 
a skautkami a v patnácti letech se stávají rovery. Ve Kbelích 

tedy máme dvě nové družinky benjamínků. 
V tuto chvíli je jejich kapacita zcela naplněna.
Nový oddíl vzniká, stejně jako Poljana, pod hlavičkou 
Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Tato organizace je 
členem světového skautského hnutí (WOSM) a Světové 
asociace skautek (WAGGGS).
Zuzana Šornová (zuzana.sornova@skaut.cz) a Jitka 
Viktorová, vedoucí benjamínků 

sháníme betlémy na výstavu!!!
Stejně jako vloni, i letos připravujeme ve Kbelích výstavu 
betlémů. Ta proběhne první prosincovou neděli, tedy 7. 
12. 2014, ve skautské klubovně v zadní části Lidového 
domu, vedle Nízkoprahového centra.
Rádi bychom pro návštěvníky přichystali co nejzajímavější 
a nejrozmanitější exponáty, a proto prosíme všechny 
Kbeláky: máte-li doma betlém, budeme moc rádi, když 
nám jej půjčíte. Betlémy po výstavě vrátíme majitelům 
nejpozději 11. prosince.
Ohledně výstavy kontaktujte prosím Kateřinu Škořepovou 
– katerina.skorepova@skaut.cz nebo tel. 603 533 646

junáK - rOdInný Oddíl POljAnA
domovech a stále to cítí. Co je to? 
Vůně kouře ze všeho oblečení a touha 
na tábor se zase za rok vrátit. 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
15. rodinný oddíl Poljana

http://kbely.athabaska.org

Institut náhradní rodinné péče je odborná nestátní organi-
zace, jež se zaměřuje na rozvoj a podporu péče o opuště-
né děti. Natama byla založena v roce 2003 s cílem vytvořit 
centrum, které bude pracovat s dětmi v obtížné situ-
aci, vyhledávat a připravovat náhradní rodiče, pěs-
touny, osvojitele, přinášet nové a moderní postupy 
ze zahraničí a rozvíjet vědeckou a odbornou činnost.
Našimi klienty jsou:
děti a mladí lidé v obtížné rodinné situaci nebo žijící 
mimo vlastní rodinu
biologičtí rodiče, osvojitelé, pěstouni

Naším posláním je:
podporovat nejlepší zájem dítěte v obtížné rodinné 
situaci
umožnit dětem a mladým lidem, aby vyrůstali v ro-
dinném prostředí, rozvíjeli své možnosti a žili plno-
hodnotným životem
podílet se na spolupráci, vědeckém pokroku, učení, 
sdílení zkušeností a dobré praxe

Co NATAMA dělá?
- Hledáme zájemce o náhradní rodinnou péči a po-
skytujeme všechny informace.
- Informujeme a připravujeme budoucí náhradní ro-
diče, spolupracujeme s krajskými úřady.
- Školíme a vyhodnocujeme žadatele o pěstounskou 
péči a osvojení.
- Hledáme profesionální pěstouny a spolupracuje-
me s nimi.
- Pomáháme rodičům, náhradním rodičům a dětem 
v poradně a při terapeutické práci.
- Vzděláváme, školíme, trénujeme žadatele i odbor-
nou veřejnost.
- Využíváme české i zahraniční zdroje poznání.

Veškeré naše služby poskytujeme našim klientům zdar-
ma.

nATAMA – POMáHáMe děTeM 
nAjíT dOMOV!

CO TO ZNAMENÁ? 
Žijete sami? Nebo s partnerem či s partnerkou? 
Nebo vaše děti už vylétly z hnízda? 
Máte rádi děti? Těší vás se o ně starat? 
Umíte to s nimi? 
Chcete žít zajímavým a smysluplným rodinným 
životem s dětmi, které vás potřebují? 
PŘIJĎTE SE ZEPTAT DO NATAMY

CO JE NATAMA?
Natama je obecně prospěšná společnost. 
Natama od roku 2003 profesionálně podporuje 
žadatele a náhradní rodiče v Institutu náhradní 
rodinné péče. 

JAK SE NA NÁS OBRÁTIT?
Telefonem: 222 733 307
E-mailem: info@natama.cz
Naše webové stránky: www.natama.cz

ZAVOLEJTE, NAPIŠTE, 
BUDEME SE VÁM VĚNOVAT. 
Natama – Institut náhradní rodinné péče 
ve spolupráci s Magistrátem hlavního 
města Prahy a Krajským úřadem Stře-
dočeského kraje rozvíjí náhradní rodin-
nou péči o děti. 

STARÁTE SE 
RÁDI O DĚTI?
CO TAKHLE 
STÁT SE 
PĚSTOUNEM?

mailto:zuzana.sornova@skaut.cz
mailto:katerina.skorepova@skaut.cz
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Kulturní a rodinné centrum CoBydup oslavilo v červnu pět let 
své existence. 
Za tu dobu se z malého mateřského centra stalo centrum se širokou nabídkou služeb. Kromě organizování kroužků 
a kurzů CoByDup organizuje akce pro širokou veřejnost. V letošním roce jsme pořádali například Kbelský masopust, 
Drakiádu, Závody na dvou až čtyřech kolech, Rozloučení se školním rokem či Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem 
a na dalších akcích jsme spolupracovali s ostatními organizacemi. Co nás/Vás ještě čeká, je Mikulášská besídka. Nedílnou 
součástí aktivit KRC CoByDup je také projekt „Co dělat, když…?“, který je podpořen z dotačního programu Rodina a 
ochrana práv dětí MPSV. V rámci projektu připravujeme pro maminky za účasti profesionálních školitelek semináře 
na rodinné, právní a finanční téma. Kromě těchto činností se zaměřujeme nejen na hlídání dětí a jejich předškolní 
vzdělávání, ale věnujeme se také všestrannému rozvoji dětské osobnosti a nezapomínáme ani na pěstování vztahu k 
lokalitě, ve které členové a příznivci centra CoByDup žijí.  Doufáme, že i další roky se budeme vyvíjet ke spokojenosti jak 
maminek a dětí, tak všech kbelských občanů.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

Ocenění pro zakladatelku KrC CoBydup
Na oslavě 5. narozenin 14. 6. 2014 ocenila rada MČ Praha 19 Ing. Alenu Hradilovou za spoluúčast na založení významné 
organizace KRC CoByDup, a to čestnou medailí 2. stupně MČ Praha 19. Kulturní a rodinné centrum CoByDup svojí 
činností podporuje zlepšování postavení rodiny, předškolní vzdělávání, péči o děti a vzdělávání rodičů na území MČ 
Praha 19.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

KrC COByduP

Projekt „Co dělat, když…?“ se blíží do finále
Projekt „Co dělat, když…?“ 2014 má před sebou poslední tři měsíce aktivit plánovaných pro tento rok. Od ledna jsme 
zatím zorganizovali osmnáct seminářů, workshopů a tréninků na rodinná, finanční a pracovněprávní témata, kterých 
se zúčastnilo skoro 200 osob. Naše individuální poradny pomohly najít odpovědi či směr pro řešení různých životních 
situací skoro padesáti rodinám. O jejich úspěchu a oblibě svědčí i to, že kapacita individuální rodinné poradny projektu 
se během září již naplnila a veškeré termíny do konce roku jsou obsazeny. Všem našim klientům jsou nadále k dispozici 
finanční a pracovněprávní individuální poradna a on-line e-mailové poradny.
Před koncem roku máme připraveny dva interaktivní semináře se zkušenou personalistkou. Na prvním z nich se 
účastníci seznámí s průběhem pracovních pohovorů, nejčastějšími otázkami personalistů a způsoby, jak se na pohovor 
co nejlépe připravit. Na druhém navazujícím semináři již budou moci své teoretické znalosti vyzkoušet při praktickém 
nácviku pohovoru. Těmto seminářům předcházela příprava v podobě workshopů nad životopisy a motivačními dopisy, 
které jsou pomyslnou vstupenkou na pracovní pohovor.

V rámci rodinné poradny připravujeme také 
návštěvy externistů. Proto se v listopadu můžete 
těšit na seminář se školskou logopedkou, která 
rodičům poradí, jak s dětmi pracovat doma, ale i 
kdy je dobré se obrátit na klinického logopeda. 
KRC CoByDup podalo v říjnu žádost o dotaci na 
MPSV ČR na pokračování projektu i v dalším roce, 
proto doufáme, že nám zachováte přízeň a budeme 
se spolu nadále potkávat při hledání odpovědí na 
otázky „co dělat, když…?“. 
Informace o aktuálních aktivitách projektu 
naleznete na internetových stránkách www.krc-
cobydup.cz. 

Ing. Daniela Chovancová, koordinátorka projektu 

Kroužky, kurzy a aktivity organizované KrC CoBydup na 1. pololetí 
školního roku 2014/2015
Tým Kulturního a rodinného centra CoByDup pro Vás a Vaše děti připravil a otevřel v prvním pololetí školního roku 2014/2015 
následující kroužky. Do některých z nich se lze přihlásit ještě v průběhu roku. Podrobné informace o kroužcích, kurzech a aktivitách 
KRC CoByDup naleznete na našich webových stránkách www.krc-cobydup.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/Co-
ByDup.
Kromě nabídky kroužků a kurzů připravujeme na měsíc listopad spoustu přednášek a seminářů. Za zmínku oblíbené focení rodin 
s dětmi. Ve dnech 21. listopadu, 22. listopadu a 29. listopadu 2014 se prostory Centra promění na FOTOATelIér paní Zorky 
Vorbsové. 
V pátek 28. listopadu 2014 potěší naše nejmenší sám svatý Mikuláš se svou družinou na MIKulášsKé BesídCe, která se bude 
konat od 16:30 hodin v sále lidového domu. Kromě mikulášské nadílky přijede dětem zahrát lOuTKOVé dIVAdlO říše lOuTeK 
– hudební pohádku O Budulínkovi. Maminky si mohou navodit vánoční náladu (a zakoupit si domů krásnou vánoční dekoraci) na 
prodejní výstavě adventních věnců, která bude na akci probíhat jako doprovodný program. Cena za vstupenku je Kč 100,- za dítě. 
Cena obsahuje vstupenku + balíček, který bude pro všechny děti stejný. 
Podrobné informace opět naleznete na našich webových stránkách 
www.krc-cobydup.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.
com/CoByDup.
V případě, že přemýšlíte o účasti svého dítěte nebo rodiny na někte-
ré z výše uvedených akcí, kontaktujte nás co nejdříve. Kapacita míst 
je omezená a REZERVACE předem na tyto akce je NUTNÁ. 
V případě zájmu prosím pošlete e-mail na centrum@krc-cobydup.
cz .

Kroužky otevřené pro první pololetí roku 2014/2015

Kurzy pro děti s rodiči
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 roku)
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

Kurzy pro děti bez rodičů
ježKůV KluBíK – přípravný kurz před nástupem do Mš
(pro děti ve věku 2,5 – 5let bez doprovodu rodičů)
Provozní doba: Út 8:00 – 15:00, Čt 8:00 – 15:00, Pá 8:00 –12:00
Možnost příchodu do JK - 8:00 – 9:00 ranní jK, 9:00 – 12:00 jK, 
12:15 – 15:00 odpolední jK

Po 15:30 – 16:30            dětský atletický klub CoBydup (3 – 4 roky), sokol Kbely 
čt 15:15 – 16:00                               dětský atletický klub CoBydup pro předškoláky (5 – 7 let), sokol Kbely
Po 15:00 – 16:00 a 16:30 – 17:30    Kouzelná keramika / Výtvarka pro předškolní děti (3 – 6 let)
Út 16:15 – 17:00                Pohádková angličtina (3 – 4 roky)
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 – Hs Čmelda (3 – 6 let)

Kurzy pro dospělé
Út 19:30 – 21:00   jóga pro ženy s Radhou Třešňákovou
St 19:00 – 20:30    Angličtina pro každého s Mgr. Andreou Mecovou 

Těšíme se na Vás
Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
https://www.facebook.com/CoByDup
https://www.facebook.com/CoByDup
http://www.krc-cobydup.cz
https://www.facebook.com/CoByDup
https://www.facebook.com/CoByDup
mailto:centrum@krc-cobydup.cz
mailto:centrum@krc-cobydup.cz
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srpen
4. 8.   Jeden kbelský invalida chodící o 
berlích vyrazil z domu na rehabilitaci. 
Protože bylo vedro, tak se zastavil 
v blízké hospodě na jedno pivo. Právě 
tam probíhala oslava narozenin, tak 
se připojil a znáte to – jedna vodka, 
druhá, desátá a jak to dopadlo? 
Místo rehabilitace muž sice dorazil 
k ránu bezpečně domů, ale bez 
berlí! Další den si do hospody pro 
berle přišel a prohlásil: tak takovou 
rehabilitaci jsem ještě nezažil!!!
7. 8.   V Centrální parku bylo uvedeno 
do provozu lanové centrum, které je 
určeno hlavně pro starší děti. Hned 
první den si děti toto zařízení, které 
pro ně zřídil Úřad MČ Praha 19, 
vyzkoušeli.
8. 8.  V Centrálním parku ve Kbelích 
prováděli geodeti zaměřování 
inženýrských sítí. 
9. 8.  Ten den bylo vedro a dopoledne 
si mladí kbelští borci vyrazili zaplavat 
na Probošt´ák. Pěkně si zaplavali, 
osvěžili se, ale náhle zjistili, že jeden 
z nich chybí. Prostě nebyl k nalezení. 
Proto přivolali policii a další 
záchranné složky k pátrání. Popis 
muže byl podrobný, ale problém 
nastal, že nikdo neznal skutečné 
příjmení zmizelého – byl znám pouze 
pod přezdívkou. Záchranná akce se 
rozjela na plné obrátky a za chvíli 
byl hledaný muž objeven na druhém 
břehu, jak vesele popíjí pivo s jinými 

výletníky. Po úspěšné identifikaci 
muže byla záchranná akce ukončena 
a kbelští borci se mohli v plném 
počtu vrátit do Kbel. 
10. 8.  Firma Pražské vodovody a 
kanalizace po dřívějším upozornění 
provedli plánovanou odstávku teplé 
vody, která trvala do 17. srpna.
11. 8.  Z letiště ve Kbelích odstartovali 
mladí reprezentanti České republiky 
na Olympijské hry mládeže v Číně.
12. 8.  V supermarketu Billa ve 
Kbelích odcizil statný muž několik 
lahví vodky a přestože byl rychlý 
neunikl pozornosti tamních 
detektivů, kteří ho sledovali  až do 
parku. Tam ho obstoupili a přivolali 
policii, která si muže odvezla s sebou.
14. 8.  Ve vstupní hale kbelské 
radnice byl zahájen provoz automatu 
s hotovými jídly za lidové ceny pro 
širokou veřejnost a pracovníky Úřadu 
MČ Praha 19. Zde si můžete zakoupit 
obědy v cenové relaci od 38 Kč za 
hlavní jídlo.
15. 8.  V ten den a celý víkend byl 
mimo provoz bankomat České 
spořitelny v Katusické ulici. Zřejmě 
došly prachy. Náprava byla zjednána 
až začátkem následujícího týdne.
16. 8.  V odpoledních hodinách na 
křižovatce Toužimská a Žacléřská 
byla uprostřed silnice otevřená 
šachta. Na dotaz jedné paní, co tam 
pracovníci opravují, byla jednoduchá 
odpověd´ - nic neopravujeme, 
ale pouštíme Vám vodu paní!  Ve 
večerních hodinách byl nalezen opilý 

ležící muž u železničního přejezdu 
u Mladoboleslavské ulice. S pomocí 
občana bydlícího za drahou se nám 
podařilo opilce odvalit do bezpečné 
vzdálenosti od silnice. Místo 
poděkování, začal hlasitě chrápat!
17. 8.   Úřad MČ Praha 19 zahájil 
akci - opravy a natírání laviček na 
území MČ Praha – Kbely. Tato akce 
zcela jistě přispěje k tomu, že budou 
odstraněny škody po vandalech a 
Kbely budou ještě krásnější.
22. 8.  Na letišti ve Kbelích se od 
ranních hodin konalo natáčení scén 
do televizního seriálu Kriminálka 
Anděl. Není to poprvé, kdy tvůrci 
televizních seriálů natáčeli na 
kbelském letišti.
26. 8.  Neznámý vandal zničil a ukradl 
jednu z bezpečnostních kamer, které 
hlídají srub v Centrálním parku ve 
Kbelích. Kolem půl jedné ráno vandal 
maskovaný punčochou přes hlavu 
k vyřazení kamery použil hrábě. 
Byl však zaznamenán bezpečnostní 
kamerou. Starosta MČ Praha 19 Pavel 
Žďárský a dodavatel bezpečnostních 
kamer Leoš Biskup vypsali odměnu 
celkem 10.000 Kč tomu, kdo na 
záznamu vandala pozná a poskytne 
informace k jeho dopadení.
29. 8.  Vedoucímu kbelských skautů 
bylo před supermarketem Billa ve 
Kbelích už po několikáté odcizeno 
drahé jízdní kolo. Naštval se a pořídil 
si kolo pamatující si doby dávno 
minulé.

Září
 1. 9.   Začal nový školní rok a na 
kbelské základní škole přivítali 116 
prvňáčků. V Lidovém domě Kbely 
a na zahradě LD se konala akce 
Rozloučení s prázdninami pro děti, 
kterým Úřad MČ Praha 19 připravil 
bohatý program. V Centrálním parku 
Kbely se uskutečnilo slavnostní 
otevření nového srubu, který začal 
sloužit kbelským občanům a den 
otevřených dveří  klubovny S.S.V 

Skaut, kteří představili veřejnosti svoji 
novou klubovnu – jednu z nejhezčích 
v Praze. Všech těchto akcí se osobně 
zúčastnil starosta MČ Praha 19 Pavel 
Žďárský. Na kbelské radnici se konalo 
jubilejní již 25. Letopisecké setkání, 
na kterém se pamětníci po prázd-
ninách znovu ponořili do kbelské 
historie.
2. 9.  Významný kbelský stavitel měl 
ten den oslavu, která se protáhla 
až do nočních hodin. Když se ráno 
probudil, nemohl najít mobilní tele-

fon. Protože si nic nepamatoval, tak 
vyrazil po kbelských hospodách se 
poptat, jestli ho někde nezapomněl. 
Nikde však nebyl k nalezení – je 
možné, že mu ho někdo ukradl. Horší 
bylo, že v mobilu měl obsáhlý adresář 
s důležitými telefonními čísly pro 
jeho podnikatelské aktivity. Stačilo 
jen tento adresář zálohovat na záz-
namové médium nebo prostě zapsat 
do zápisníku!
4. 9.   Při venčení psa objevila jedna 
paní z Kbel v lesoparku u nádraží 
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natažený drát mezi keři. Drát byl 
natažen ve výšce pod koleny. Běžící 
pes si mohl ošklivě poranit přední 
nohy, menší i krk. Chovatelé psů de-
jte si pozor na takové nástrahy!
7. 9.   Na letišti Václava Havla v Praze 
byl Policií ČR zadržen zloděj, který  1. 
července 2014 vyloupil Zlatnictví ve 
Vrchlabské ulici ve Kbelích. Zloděj 
se chystal odletět do Anglie a po 
zadržení přiznal, že kradl aby měl 
peníze na nájem. Ukradené zlaté 
prsteny prodal hluboko pod cenu a 
bylo zjištěno, že se jedná o recidi-
vistu.
8. 9.  Tento den nebyl šťastný pro 
kbelského občana z Toužimské ulice. 
Hned po ránu byl totiž vystěhován 
z bytu v majetku MČ Praha 19 
z důvodu neplacení nájmu. Na tomto 
příkladu je vidět, že neplatiči nájmu 
nemají ve Kbelích šanci bydlet za-
darmo.
10. 9.  Na Novákově náměstí ve 
Kbelích proběhl zajímavý rozhovor. 
Jedna paní pod oknem svého bytu 
slyšela staršího muže, jak někomu 
vypráví svůj plán na tento den – 
konkrétně kam a co půjde nakupovat, 
co bude k obědu atd. Paní se odvážila 
vyhlédnout z okna a zjistila, že ten, 
komu se pán důvěrně svěřoval je pes, 
který svého páníčka pozorně po-
slouchal. Kdo ví –možná, že ten pes 
má vyšší IQ než jeho páníček!

13. 9.  V Centrálním parku ve Kbelích 
se konalo slavnostní otevření cyk-
lostezky Kbely – Hloubětín a poté 
následovala akce Pražská zvonkohra 
– svátek pro cyklisty.
15. 9.   V nočních hodinách se na 
silnici v Bakovské ulici potácel opilý 
muž, kterého málem přejel auto-
bus MHD. Řidič autobusu zastavil 
a počastoval opilce slovy, která se 
nedají publikovat!
19. 9.   Ve skautské klubovně 
v novém srubu v Centrálním parku 
ve Kbelích byla přes víkend otevřena 
pro veřejnost výstava o indiánském 
náčelníkovi Winnetouovi.
20. 9.   V Centrálním parku ve Kbelích 
uspořádal Úřad MČ Praha 19 ve 
spolupráci s dalšími kbelskými orga-
nizacemi Staročeské posvícení. Bo-
hatý program si užily všechny věkové 
kategorie. Přes nepřízeň počasí 
se akce vydařila a byla zakončena 
ohňostrojem. 
21. 9.   Na kbelském letišti přistál 
odpoledne po návratu z centra NATO, 
po zvolení do významné funkce, 
náčelník generálního štábu Armády 
ČR Petr Pavel.
24. 9.  V sále Lidového domu Kbely se 
konalo Veřejné zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 19, poslední ve voleb-
ním období 2010 – 2014.
25. 9.  V odpoledních hodinách 
v Katusické ulici u hotelu Erko zasa-

hovali policisté a záchranná služba 
v bytě, kde byl nalezen starší muž 
v bezvědomí a po oživovacích 
pokusech byl odvezen sanitkou do 
nemocnice. Jedna z přihlížející paní 
prohlásila, že je to asi dobrý, protože 
když sanitka houká tak muž určitě 
žije. Přejeme brzké uzdravení!
26. 9.  Z technických důvodů byl 
v podvečer přerušen provoz na 
železniční trati na území Kbel. Než 
byla závada odstraněna, tak byla 
zastavena automobilová doprava a 
kbelští občané jedoucí z práce museli 
dojít domů pěšky.
27. 9.  Pod patronátem Úřadu MČ 
Praha 19 se v sále Lidového domu 
Kbely konal  šachový turnaj pod 
názvem Velká cena Kbel v Rapid 
šachu.  Kbelského šachového klání se 
zúčastnilo mnoho skvělých šachistů.
29. 9.  Při sbírání ořechů v blízkosti 
kbelského nádraží na mokré trávě 
utrpěla po uklouznutí starší paní 
výron kotníku a musela vyhledat 
lékařskou pomoc.
30. 9.  V bistru ve Vrchlabské ulici 
se jeden mladý muž pokusil nahrát 
na video svým mobilním telefonem 
kamarády u stolu. Kamarádi pro jeho 
počínáni vůbec neměli pochopení a 
slušně řečeno byl rád, že rychle a bez 
úhony zmizel směrem domů!                                                     

říjen
01. 10.  Úřad Městské části Praha 
19 zřídil pro kbelské občany nový 
sběrný dvůr na konci Jilemnické ulice 
směrem na Ctěnice. Klub seniorů 
za podpory MČ Praha 19 uspořádal 
výlet parníkem na Vltavě, kterého se 
zúčastnilo na 50 kbelských seniorů. 
Součástí tohoto výletu byla také 
dobrá muzika a občerstvení. Není 
divu, že se kbelští senioři skvěle 
bavili. Ve kbelské knihovně se večer 
uskutečnila vernisáž výstavy kbel-
ské občanky Heleny Kratochvílové. 
Návštěvníci se mohli dozvědět mno-
ho zajímavých věcí o koních včetně 
obrazové dokumentace.
02. 10.   V odpoledních hodinách 

byl ve Kbelích nahlášen opuštěný 
pes. Městská policie ve spolupráci 
s tajemníkem Úřadu MČ Praha 19 
JUDr. Josefem Nyklesem rozjeli ry-
chlou pátrací akci, také s pomocí info-
kanálu kbelského úřadu. Zhruba za 
dvě hodiny se dostavil úspěch – pes 
se opět setkal se svým páníčkem!
03. 10.  V letňansko-kbelském parku 
uspořádalo Kulturní a rodinné cen-
trum CoByDup již 4. ročník Drakiády. 
Součástí této akce byly také soutěže 
pro malé i velké návštěvníky.
04. 10.  V Centrálním parku ve 
Kbelích uspořádal spolek Kbely – náš 
domov akci pod názvem Den pro 
Kbely. Na programu byla prezen-
tace kbelských spolků a organizací, 
soutěže a disciplíny pro děti, hudba 

a občerstvení. Bylo potěšující vidět 
na vlastní oči, kolik máme ve Kbelích 
šikovných lidí.
06. 10.  V zasedací síni kbelské rad-
nice se konalo další Letopisecké 
setkání. Kbelští pamětníci opět 
vzpomínali na kbelskou historii. Vz-
pomínky pamětníků budou využity 
do připravované publikace o Kbelích.
08. 10. Ve kbelské knihovně na Úřadu 
MČ Praha 19 se konalo ,,Čajování 
o šesté“, tentokrát se spisovatelem 
Romanem Cílkem, který se zaměřuje 
především na literaturu faktu a 
detektivní žánr. Tohoto setkání se 
zúčastnili zástupci všech věkových 
kategorií a bylo velice zajímavé. V 
pozdních večerních hodinách v jed-
nom bytě ve Kbelích si manželé 
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hlasitě vyřizovali svůj spor, že slušní 
nájemníci nemohli ten večer us-
nout. Až před půlnocí to skončilo 
s výsledkem, že ustaly rány, dupání a 
řev. Následný den manželka si vyšla 
s černými brýlemi, který dokonale 
zakryl vybarvující se monokl. Aby 
v tomto domě měli slušní nájemníci 
klid, podepsali petici za dodržování 
domovního řádu a odevzdali na Úřad 
MČ Praha 19. Místní organizace 
Svazu tělesně postižených Kbely 
uspořádala pro své členy výlet do 
Polska. Součástí výletu byla zastávka 
v Novém Městě nad Metují, kde se 
účastníci zájezdu občerstvili.
10. 10.  Začaly komunální volby, 
kterým předcházela nejmasivnější 
volební kampaň v novodobé historii 
Kbel. Výsledky voleb jsou uvedeny na 
jiném místě Kbeláku.
13. 10.  Od tohoto dne začala 
plánovaná výluka na železniční trati 
070 Prah – Turnov v úseku Praha- 
Vysočany – Neratovice, která trvala 
do 17. 10. a cestující museli v tento 
čas použít autobusy MHD nebo 
náhradní autobusovou dopravu. 
15. 10.   V skautské klubovně ve 
srubu v Centrálním parku ve Kbelích 
se konala jubilejní 1000. schůzka 
skautů S.S.V. Skaut. Není divu, že 
zájemců o skauting ve Kbelích 
přibývá. Odpoledne se mladý muž ze 
Kbel telefonicky domluvil a kamarád-
kou, že přijde na návštěvu a přinese 
flašku. Když dorazil tak dívce bylo 
divné, že nic nenese. Na nesmělý 
dotaz, kde má flašku vytáhl z kapsy 
flešku (Flash disk). Nedorozumění 
způsobené špatným signálem z mo-
bilu bylo rychle napraveno a roman-

tický večer mohl začít.
18. 10.   Kbelský bezdomovec si šel 
do supermarketu ve Kbelích koupit 
víno a svůj batoh si nechal na lavičce 
před Billou. Když se vrátil, batoh byl 
pryč. Protože tam měl jídlo k večeři, 
byl tak šokován, že prohlásil: Už se 
nestydí okrást ani bezdomovce! Na-
konec vše dopadlo dobře, protože po 
delším pátrání se zjistilo, že poctivá 
starší paní odevzdala opuštěný batoh 
do Billy, kde ho vrátili majiteli. 
20. 10.  Bylo dokončeno odstranění 
dřevěné části kbelského nádraží a 
zůstalo tam pouze zdivo. V roce 1972 
v čekárně kbelského nádraží natáčel 
svůj videoklip zpěvák Karel Gott a 
fotografie interiéru můžete najít na 
obalu jeho LP desky Má píseň. Prodej 
jízdenek na kbelském nádraží byl 
ukončen v roce 1979.  
22. 10.  Po celý den ve Kbelích a okolí 
byla předem avizovaná odstávka vody 
z důvodu provádění plánovaných 
oprav, udržovacích a revizních prací 
firmou Pražské vodovody a kanali-
zace. Tato odstávka vody omezila 
život ve Kbelích jen částečně, protože 
cisterny s pitnou vodou byly včas 
připraveny a večer už voda zase tekla.
23. 10. Zasahovali hasiči v Toužimské 
ulici. Ze zamčeného bytu vyprostili 
nemocnou starší paní a umožnili tím 
její odvoz do nemocnice. Za to jim 
patří pochvala.
24. 10.  Večer patřil sál Lidového 
domu Kbely příznivcům heavy meta-
lu. Na podiu vystoupila skupina Judas 
Priest Revival, která slavila 15 let od 
svého vzniku a skupina Whitesnake 
Revival. Vystoupení těchto hudebních 
skupin návštěvníky koncertu správně 

rozpumpovalo.
27. 10.  Konečně byla odstraněna 
většina předvolebních poutačů 
některých politických subjektů ve 
Kbelích.
28. 10.  U pomníku Mistra Jana Husa 
v parku v Sojovické ulici ve Kbelích 
uspořádali S.S.V. Skaut a Městská 
část Praha 19 vzpomínkovou akci u 
příležitosti vzniku Československé 
republiky v roce 1918. Na Pražském 
hradě převzala z rukou prezidenta 
republiky Miloše Zemana kbelská 
občanka paní JUDr. Marie Vodičková 
medaili za zásluhy I. stupně (za 
zásluhy o stát). Paní Vodičková je 
předsedkyní Fondu ohrožených dětí 
a zakladatelka projektu Klokánek. 
Blahopřejeme.
29. 10.  Nízkoprahové centrum ak-
tivit (NCA) v Bakovské ulici navštívil 
nejslavnější kbelský šachista Josef 
Přibyl, který je mezinárodní mistr 
a vydal mnoho publikací o šachu. 
Protože místní šachový oddíl je na 
slušné úrovni, tak si bylo o čem poví-
dat.
30. 10.  Na kbelské radnici se 
uskutečnila schůzka starosty MČ 
Praha 19 Pavla Ždárského se zakla-
datelem listu Kbelák  Josefem Per-
lingerem. Výsledkem jednání byla 
dohoda o pokračování úspěšné spo-
lupráce. Takže i nadále si ve Kbeláku  
budete moci přečíst Kbelský zápisník 
Josefa Perlingera.
31. 10. Uzavřelo své brány pro 
veřejnost Letecké muzeum ve 
Kbelích. Po zimní přestávce bude 
opět otevřeno na jaře 2015.

 Josef Perlinger (JPM)

leTOPIseCKá seTKání nA Hl. BudOVě ÚřAdu
Nově se konají vždy KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ  V MĚSÍCI, 
v zasedací místnosti v 1. patře ÚMČ Praha 19 od 13.00 
hodin.
Děkujeme všem za přinesené fotografie, některé obrázky 
zde průběžně uveřejňujeme, ostatní fotografie si můžete 
prohlédnout v připravené malé výstavce na úřadu 
v přízemí  budovy.

Za úřad Vás srdečně zve Ing. Zámyslická.
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Vážení klienti a přátelé Farní 
charity Neratovice
Rok se s rokem sešel a opět pomalu, ale jistě přichází 
doba vánoční.  Jistě jste již všichni zaznamenali na pultech 
obchodů věci potřebné i nepotřebné milé drobnůstky, 
kterými obdarujete své drahé a známé. Je již tradicí, že čas 
vánoční a povánoční je věnován charitě. 
V tomto čase víc, nežli jindy, myslíme na své blízké, které 
jsme dlouho neviděli a naše mysl je otevřena 
milosrdenství pro ostatní, méně šťastné.
Rádi bychom Vám letos připomněli a požádali 
Vás o příspěvek do Tříkrálové sbírky, která 
proběhne ve vašem bydlišti od 5. ledna do 9. 
ledna 2015.
Naši koledníci budou tradičně oblečeni 
v bíločervených kostýmech a s korunkou 
K+M+B na hlavě, za Váš příspěvek Vám dají na 
památku tříkrálový cukřík nebo jinou upomínku 
na vaši štědrost a ochotu. Sbírkové pokladničky 
budou zapečetěny zástupcem Městského 
úřadu Neratovice. Rozpečetění a otevření 
pokladniček opět provede zástupce Městského 
úřadu Neratovice. 
Vedoucí skupinek se bude povinen, během 
konání Tříkrálové sbírky, prokázat na požádání 
Průkazem vedoucího, Plnou mocí a Občanským 

průkazem. 
Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty 
Charity České republiky. 
Jako každý rok budete informováni o výtěžku Tříkrálové 
sbírky a o úspěšnosti sbírky právě ve Vaší oblasti.
Přejeme Vám všem Krásné prožití svátků vánočních, klid a 
pohodu, vše nejlepší hlavně hodně zdraví a pevné nervy 
do roku 2015.

Zaměstnanci Farní charity Neratovice

Posláním organizace je péče o seniory a osoby s postiže-
ním v jejich domácnostech.
To znamená, že naše pracovnice přijde za klienty domů, 
do jejich bytu nebo domu. V domácnosti klienta probíhá 
sociální služba, o kterou si klient smluvně požádal.
Jak si můžete zažádat o naše služby? 
Postup je úplně jednoduchý, přijďte nás navštívit na stře-
disko do Neratovic, U Závor 1458 nebo zatelefonujte 
315 685 190 nebo 736 670 631
popřípadě napište na adresu Farní charita Neratovice, U 
Závor 1458, 277 11 Neratovice. 
Můžete použít i emailovou adresu:  sekretariat@charita-
-neratovice.cz 
Další variantou je oslovit naše pracovnice v terénu ve Vaší 
oblasti, ty Vám pomohou s jakýmkoli Vaším problémem 
nebo Vám předají kontakt na pracovníky, kteří Vám budou 
schopni pomoci.
O co si můžete požádat?
Našim klientům nabízíme terénní služby a to pečovatel-
skou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu a ak-
tivizační službu. Všechny tyto služby poskytujeme v do-
mácnosti klienta nebo na jiném, klientem určeném místě, 
například v domácnosti jiné rodiny či příbuzných.
Naším cílem je pomoci klientům žít doma v klidu a bezpečí 
přes to, že již sami nezvládají některé činnosti, týkající se 
vlastní osoby, jejich domácnosti nebo zajištění stravy.
Mezi další naše služby patří nabídka pobytu v Denním sta-
cionáři v Obříství nebo Odolene Vodě. Do těchto zaříze-
ní klienti dojíždějí nebo docházejí v případě, že jim chybí 
společnost jiných osob. Zde jsou plně zabezpečeni všechny 
jejich základní potřeby včetně zachování stávajících sociál-
ních vazeb a navázání nových.
Všechny naše služby jsou poskytovány kvalifikovanými pra-
covníky, kteří absolvovali patřičný kurz pracovníka v soci-
álních službách, a tudíž mají oprávnění toto zaměstnání 
vykonávat.
Pečovatelskou službu
Tak, jak již z názvu vyplývá, jedná se o službu a péči. 
Našim klientům poskytujeme pomoc a podporu, zajišťuje-
me: osobní hygienu, převlečení, přesun, zajištění a podání 
stravy, nákup, pochůzku k lékaři a na úřady, doprovod kli-
enta, úklid domácnosti, kontakt se společenským prostře-
dím a pomáháme při zajišťování práv oprávněných zájmů 

klienta. Je to služba, kterou pečovatelka vykoná a odchází 
k jinému klientovi. Na rozdíl od osobní asistence.
Osobní asistenci
Osobní asistence je poskytována klientovi v jeho domác-
nosti, popřípadě na jiném, klientem určeném místě. Jedná 
se výhradně o péči o klienta a pomoc při osobní hygieně, 
převlečení, přesunu, podání stravy a její příprava, pomoc 
s nákupem, úklidem domácnosti, doprovod, kontakt se 
společenským prostředím a pomáháme při zajišťování 
práv a oprávněných zájmů klienta. Pečovatelka zůstává u 
klienta i v době, kdy nepotřebuje s ničím pomoc, je mu 
na blízku po celou dobu, kterou si klient přesně dohodne. 
Služba je několikahodinová až 24 hodin denně.
Odlehčovací službu
Odlehčovací služba je pomoc klientovi a jeho rodině 
v době, kdy si pečující osoba nebo osoby potřebují zajis-
tit vlastní záležitosti nebo odpočinout. V této době se o 
své blízké nemohou postarat. Pečovatelka zastoupí peču-
jící osobu v době například: vyšetření u lékaře, návštěvy, 
v době dovolené, pobytu v lázních, aj.
Aktivizační službu
Tato služba nabízí našim klientům různé aktivity a akce, 
které naše organizace Farní charita Neratovice pořádá a 
zajišťuje. Jsou to na příklad různá setkání s panem Fará-
řem a jinými zajímavými lidmi, besedy, výlety, společenská 
setkání, aj.
O všechny tyto služby si můžete požádat u nás ve Farní 
charitě Neratovice.
Jako poslední ze služeb nabízíme našim klientům využití 
Denního stacionáře v Obříství a na Odolene Vodě, kam 
klienti přijíždějí a tráví zde čas se svými vrstevníky, v kli-
du a bezpečí v péči našich pracovníků. Mají zde celodenní 
program, zajištěnu stravu i různé aktivity, které klienty po-
zvednou a podpoří na těle i na duchu.
My Vám na oplátku nabízíme lidský přístup, profesionalitu, 
ochotu a bezpečí.

Zaměstnanci Farní charity Neratovice

SOCIÁLNÍ SLUŽBY FARNÍ CHARITY NERATOVICE
Organizace Farní charita Neratovice působí po celém středočeském 
kraji a v Praze 19 a21, celkem na jedenácti místech: NERATOVICE, 
LIBIŠ, TIŠICE, OBŘÍSTVÍ, KOSTELEC NAD LABEM, ODOLENA VODA, 
KLECANY, PRAHA 19 – KBELY, SATALICE, VINOŘ, PRAHA 21 – KLÁNOVICE, 
ČELÁKOVICE A ČERNOŠICE

FArní CHArITA nerATOVICe

s O u T ě ž 
jAK  ZnáM  sVOje  KBely   
Správné odpovědi na soutěžní otázky ze „Kbeláku“ č. 51: 
1) Kdy byla postavena Sokolovna ve Kbelích?      
    Sokolovna byla slavnostně otevřena v roce 1927. Byla 
postavena za neuvěřitelně 
    krátkou dobu. Základní kámen položen v dubnu 1927 
a budova dokončena v září 
    téhož roku.
2) Kdy byl postaven Lidový dům ve Kbelích?
    Stavba Lidového domu byla dokončena na jaře 1928 a 
dne 3. června 1928 
    byl Lidový dům slavnostně předán do užívání.

3) Kdy bylo otevřeno Muzeum letectví a kosmonautiky?
     Muzeum bylo otevřeno v roce 1968 a ročně projede 
jeho branami tisíce 
     návštěvníků.

Za správné odpovědi všem soutěžícím děkujeme a 
vylosovány byly tři výherkyně,  kterým blahopřejeme.
              Lenka Suchá

              Martina Paulusová
              Helena Matulová
Rovněž i pro tyto výherkyně jsou připraveny odměny 
na sekretariátě tajemníka ÚMČ, kde si je mohou 
vyzvednout.

Další  tři nové otázky:
Ve kterém roce se Kbely staly součástí Prahy?
Ve kterém roce byla postavena základní škola v 
Albrechtické ulici?
Ve kterém roce byl postaven kbelský kostel a jak se 
jmenuje?
    
Těšíme se na správné odpovědi, které můžete posílat na 
e-mailovou adresu
engelova.ivana@seznam.cz  nebo vhodit do boxu na 
informacích ÚMČ P 19.
Ke své odpovědi nezapomeňte připojit své jméno a 
telefon. V následujícím čísle Kbeláku naleznete opět 
správné odpovědi i výherce.
Své odpovědi zasílejte do 15. prosince 2014.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

mailto:engelova.ivana@seznam.cz
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Téma květnového setkání bylo 
velmi zajímavé:
- Kbelské podzemí
- Kbelská zeleň, klimatické poměry, 
vodní toky
- Pravěké nálezy ve Kbelích
Ke zpracování dnešního tématu o kbelském podzemí 
jsem si vzala na pomoc knihu Tajemné podzemí Střední 
Čechy a Podzemní Praha. V knize Podzemní Praha se 
uvádí, že přímo na území 
Prahy je evidováno 54 
jeskyní. Z toho bylo sedm 
odtěženo, nepřístupných 
a zavalených je devět. 
Navštívit se může 38 
vesměs malých jeskyň. 
Praha měla významné 
zdroje stavebního 
kamene, vápence, písku, 
cihlářských hlín a štěrku. 
Kolem roku 1850 bylo v 
provozu 56 cihelen a 150 
lomů. Z hlediska podzemní 
těžby leží Praha na periferii 
středočeské zlatonosné 
oblasti a pruhu železných 
ložisek mezi Plzní a Úvaly. 
Dnes zapomenutou 
surovinou pražskou byly 
keramické jíly, které se v 
několika manufakturách 
nejméně od roku 1793 
zpracovávaly na jemnou kameninu a kamenářské kachle. V 
Praze se také dolovalo uhlí. Nejstarší zpráva pochází z roku 
1767 a týká se založení dolu sv. Antonína Paduánského 
na místě dodnes zvané Hutě nad Hloubětínem. Pro 
zajímavost uvádím také něco o proseckém podzemí. 
Praha přes četné pověsti nemá kromě metra a kanalizace 
žádné velké propojené podzemí. Určitou výjimkou je 
systém podzemních lomů pod proseckou plošinou. Okraj 
Proseckých skal a části dalších křídových plošin je systém 
starých lomů. Křídová sedimentace začíná peruckými 
vrstvami, ty jsou vyvinuty jako šedé uhelné jalovce 
nebo také jako měkké našedlé jílovité pískovce. A tím se 
dostáváme již ke Kbelům. V knize se uvádí, že v oblasti mezi 
Klíčovem a kbelským letištěm se dobývalo křídové uhlí, tím 
vznikaly lomy a různé chodby v podzemí. Většina chodeb 
odkrytých na prosecké plošině je vázána na její okraj ve 

vzdálenosti do 100m. Relativně větší možnost existence 
delších podzemních chodeb je mezi hloubětínskou 
cihelnou, Muzeum letectví a kosmonautiky ve Kbelích 
a křižovatkou Čakovické a Kbelské ulice. V tomto úseku 
probíhala těžba uhlí, která se běžně prováděla jamami. 
Návrší Zlatý kůň mezi kbelským letištěm, lesem Bažantnice 
a Mladoboleslavskou silnicí bylo po dobu téměř jednoho 
století dějištěm opakovaných a často neúspěšných pokusů 
o těžbu uhlí. Ročně bylo podáváno až deset žádostí o 
povolení těžby, hlavně v letech 1820 - 1850. Západně 
od Bažantnice je podzemí zvané Višňovka. Je jediným 
podzemím, ve kterém si můžeme udělat představu o 
proměně peruckých vrstev. V knize Tajemné podzemí-
Střední Čechy píší autoři o domnělých tajných chodbách, 

které by vedly z Proseka, Chval, Ctenic či Radonic. Chodby 
by měly vyúsťovat pod hradem Jenštejn a odtud pak 
podzemní cestou do Staré Boleslavi. Pod hradem Jenštejn 
se dochovaly sklepy vytesané v pískovcové skále.  Různé 
průzkumy ukázaly, že mezi Vinoří a Jenštejnem by mohly 
nějaké chodby být, ale vylučuje se možnost podzemních 
cest pod kapličkami na Svaté cestě. Ve Kbelích se vyprávěla 
pověst, že od domku čp. 1 (v místech dnešního zdravotního 
střediska) vedla chodba do Brandýsa nad Labem a Staré 
Boleslavi a byla prý tak velká, že tam mohl jezdit kočár 
tažený koňmi. To ovšem vyvrací Václav Cílek v knize 
Podzemní Praha, kde píše, že podzemní chodba z Proseka, 
přes Kbely, Vinoř a Dřevčice do Staré Boleslavi nevede, 
ale pozemní cesta se používala dávno před tím, než tam 
jezuité postavili kapličky.
Další téma týkající se klimatických poměrů uvádím údaje 

uveřejněné v Atlasu podnebí ČR, kde se Kbely údajně 
nachází na rozhraní oblasti mírně teplé s mírně teplou 
zimou. Nejtepleji bývá v červenci a nejchladněji v lednu. 
Průměrná roční vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 80%. V 
dávných dobách zda byla pravděpodobně voda. Na většině 
kbelského území je hladina podzemní vody v hloubce 4 až 
10m pod terénem, někde i méně. Kbely měly dříve dva 
rybníky. Větší, nad kterým později stával pivovar a hned 
vedle menší, který byl v roce 1957 zasypán zeminou, 
která se vyvážela při stavbě druhého sídliště kolem 
ulice Toužimská. Rybník je zásobován vodou z  pramene  
Barborka, který vyúsťuje v místech kamenného kruhu a 
potokem, který pramení někde na letišti. Z rybníka vytéká 
potok, kbeláky zvaný Chobot nebo Kbelský 
potok, oficiální název je Vinořský potok, protéká 
kbelským parkem a za katastrem Kbel teče v 
polích do Vinoře a ústí do Biologického rybníka 
ve vinořské oboře. Kbely jsou zásobovány vodou 
ze Želivky. Kbely mají poměrně hodně zeleně, 
přestože nemají les ani oboru. V ulici Krnská za 
plotem DPS roste lípa srdčitá, která je označena 
jako Památný strom. Na rybníku se usídlily kachny 
divoké, které u nás již zdomácněly.
Posledním tématem byly pravěké nálezy. 
Prehistorie Kbel sahá opravdu velmi hluboko do 
pravěku. Dle archeologických nálezů nejstarší 
osídlení zde vzniklo již v době kamenné, tedy 4.500 
- 2.300 let před n. l. Dále se uvádí, že před rokem 
1914 prováděl archeologický výzkum profesor 
Jíra v obecní cihelně, kde nalezl masivní škrabadlo, které 
se dnes nachází ve sbírkách Národního muzea. Zařazení 
nálezu do konkrétní epochy je však velmi problematické. 
Oficiálně je nález zařazován do střední doby kamenné, to by 
bylo 10.000 - 7.000 let před n. l., ale někteří archeologové 
zastávají názor, že se jedná o neolit, tedy pozdní dobu 
kamennou, konkrétně o kulturu jordanovskou, kulturu 
lidu s nálevkovitými poháry. Území Kbel bylo v období 
neolitu osídlováno poměrně hustě. Dodnes bylo odkryto 
zhruba deset neolitických lokalit, které byly osídleny 
lidem kultury nálevkovitých pohárů, dále lidem kultury se 
zvoncovitými poháry a kulturou řivnáčsko-jevišovickou. 
Jeden velký pohár řivnáčské kultury nalezený na území 
Kbel je vystavený v Muzeu hl.m. Prahy. Prováděly se zde 
různé archeologické výzkumy. V roce 1920 v prostoru 
objektu Nekvasilovy cihelny ulice Toužimská, Semilská, 
Jilemnická a Sovenická byl objeven kostrový hrob s četnými 
keramickými nálezy - džbány, amfora a broušené nástroje. 
Archeologové datují hrob do doby kultury nálevkovitých 
pohárů. V letech německé okupace probíhal výzkum silnice 
vedoucí do Letňan. Bylo nalezeno osm sídlištních jam, 
kde byly střepy a zvířecí kosti. V roce 1955 na křižovatce 
Toužimská a Žacléřská byly při kopání kanalizace objeveny 
zlomky keramiky nordického typu kultury nálevkovitých 
pohárů, kostra mladého muže a polovina další lidské 
kostry. V Albrechtické ulici byly při stavbě školy v roce 
1959 objeveny tři sídlištní objekty s nálezy keramiky, 

zvířecích kostí a pazourky. Při výkopu sklepa byl objeven 
hrob skrčence. V Pelnářově ulici při stavbě mateřské školky 
byla objevena sídlištní jáma, ve které se našly úlomky 
keramiky a různé nástroje jako např. brousky, drtidla a 
kostěné nástroje. V únoru roku 1980 při výkopu vodovodu 
na křižovatce ulic Hrušovická a Mohelnická pod panelovou 
vozovkou došlo k nálezu z doby řivnáčské kultury. Jednalo 
se o sídlištní jámu, ve které bylo nalezeno pět džbánů s 
rohatým uchem a vyšším prohnutým hrdlem. Všechny 
džbány byly okrově načervenalé. Při stavebních pracích při 
výkopu vodovodu na staveništi pana Ložka (ul. Toužimská 
930/71) v roce 1988 došlo k nálezům z doby bronzové 
a železné - kamenné sekerky, velké zahloubené ohniště, 

které mělo průměr 165 cm a bylo obloženo plochými 
kameny a zlomky keramiky se zdobením. V roce 1994 
probíhal výkop teplovodu v ulicích Martinická, Pelnářova a 
Toužimská, při čemž bylo objeveno celkem devět různých 
předmětů z kultury nálevkovitých pohárů. V září roku 2000 
na rohu ulic Toužimská a Žacléřská při výkopu novostavby 
(co byl kameník) byly objeveny dva zahloubené objekty, 
pravděpodobně se jedná o zahloubenou chatu. Při stavbě 
tělocvičny ZŠ Albrechtická v roce 2005 bylo objeveno 
sedm zahloubených objektů.  Byly zde také objeveny 
střepy, zvířecí kosti, zlomek sekerky, šídlo a drtidlo. Zvlášť 
pozoruhodný je nález části trojuché amfory z doby kultury 
nálevkovitých pohárů. V roce 2007 při stavbě bytových 
domů v prostoru bývalého dvora a pivovaru provedli 
archeologové výzkum, kde objevili polykulturu sídliště. 
Nejstarší objevy pocházejí z doby neolitu. 
Protože lidé nálevkovitých pohárů si stavěli sídliště a 
hradiště v otevřených polohách při okrajích říčních tras, 
bylo pro ně ploché území Kbel s vyvěrajícím potokem zcela 
ideální.
(z knihy Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Vladimír 
Podborský)
Dnešní téma bylo náročné, ale také velmi zajímavé. Pokud 
se někomu podaří doplnit některé údaje o další poznatky, 
určitě vše vytiskneme v některém dalším čísle Kbeláku.

Zaznamenala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

23. leTOPIseCKé seTKání
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Na 25. a 26. Letopiseckém setkání jsme upřesňovali souhrn 
všech obchodů a obchodníků, hostinců, řemeslníků, 
statkářů, lékařů, strážníků apod. do roku 1950.
Vše jsme seřadili podle abecedy pro lepší přehled. Všichni 
přítomní  se zájmem pomáhali doplňovat tuto část historie 
Kbel, která takto ještě nikdy nebyla zpracovaná.  Uvedu 
i některé zajímavosti. Ve Kbelích bylo za 1. republiky 12 
hostinců, 5 benzinových pump, 8 řeznictví a uzenářství, 8 
zahradnictví, ale také půjčovna masek.
V roce 1910 byl ve Kbelích založen Spořitelní a záložní 
spolek. O 10 let později v roce 1920 byla otevřena obecní 
knihovna. Od roku 1925 mají Kbely svého lékaře a v roce 
1927 začal do Kbel jezdit pražský červený autobus linka F.
V některých příštích setkáních budeme pokračovat v 
soupise dalších obchodů, apod. až do dnešní doby.Těšíme 
se, že nám pomůžete. 

Zaznamenala Ivana Engelová, kronikářka Kbel  

Také červnové téma obsahovalo 
mnoho zajímavých informací. 
Hovořili jsme o inženýrských sítích 
a komunikacích.
V archivu v Přemyšlení v zápisech z jednání zastupitelstva 
je psáno, že již 1. 4. 1894 se projednávalo zřízení nových 
svítidel - petrolejových lamp v počtu 8 ks, které měl 
zajistit pan Dobeš a pan Nykodým.  Dále se uvádí, že v 
roce 1923 požádala obec Kbely o zřízení elektrického 
vedení zprvu Středočeský elektrárenský svaz. Město 
Praha však oznámilo, že nemůže připustit zásobování 
Kbel proudem tohoto Svazu, a že 
si vyhrazuje zásobovati elektrickou 
energií sama. Elektrické podniky hl. 
m. Prahy měly proud levnější než 
Středočeský elektrárenský svaz. 
V kronice je psáno, že instalační 
práce v budovách obecních i škole 
provedla firma Hrdina z Nuslí. 
Zavedení světla na letiště i pro 
civilní využití v roce 1923 stálo 
105.819 korun a bylo pokryto 
výpůjčkou obce a subvencí okresu. 
Kbely měly 13 veřejných světel. V 
roce 1924 se počet světel rozšířil 
o 11 lamp, takže jich bylo již 24. 
Dalších 5 světel se vybudovalo ve 
čtvrti za hostincem Morsteinových  
(dnešní zavřený Motorest) a v roce 
1932 zavedla obec 5 elektrických 
světel kolem peronu vlakové 
zastávky, která byla tehdy poblíž 
závor směrem na Vinoř. V roce 1947 v červenci byl dán 
do užívání veřejný rozhlas, který byl pořízen ze sbírek 
a darů od spolků i jednotlivých občanů. Dne 28. 10. 
1948 byl zahájen provoz v nové telefonní veřejné budce 
s automatickou ústřednou v Praze. Telefonní budka 
byla postavena na obecním pozemku na křižovatce 
u knihkupectví pana Albrechta. (Jde o křižovatku 
Mladoboleslavská a Vrchlabská, ve volném prostoru 
vedle neotevřeného obchodu). Pořízena byla za 17.000 
korun. V roce 1957 se zřídilo osvětlení chodníku kolem 
kasáren k Hůlkově ulici. V roce 1966 Pražské energetické 
podniky postavily v Jabkenické ulici transformační 
stanici a zároveň začaly vyměňovat dřevěné sloupy za 
betonové. V roce 1968 byla provedena rekonstrukce 
veřejného osvětlení a pokládání telefonních kabelů do 
země. V roce 1979 byly provedeny rozsáhlé údržbové 
práce na veřejném osvětlení, hlavně Novákovo náměstí, 
v ulici Žacléřské, Vrchlabské a Železnobrodské. V roce 

1980 se budovalo nové osvětlení ve čtvrti za dráhou 
a pod dráhou. V dalších letech se prováděly výkopové 
práce pro kanalizaci, vodovod, plyn a elektrické kabely.
O kanalizaci z roku 1914 je v archivu psáno, že doposud 
vedla splašková voda cementovým potrubím ulicí 
Vrchlabskou kolem rybníka a bylo to nedostatečné, 
proto se začalo jednat o nové kanalizaci. Další 
povrchová kanalizace na silnici Kbelsko-Ctěnické byla 
zadána staviteli Josefu Houžvičkovi za 10.500 korun. 
S hloubkovou kanalizací se začalo při stavbě prvního 
sídliště v roce 1953. Postupně se pak každým rokem 
provádí výkopy pro hloubkovou kanalizaci i splaškovou 
vodu. Např. V roce 1960 se kope hloubková kanalizace 
ve čtvrti u letiště a téhož roku se splašková voda odvádí 

za dvorem do kanalizace u prvního sídliště u dráhy. V 
roce 1962 je hloubková kanalizace v ulicích Pelnářova,  
Albrechtická, Svijanská. Další roky částečně ve čtvrti 
Nouzov, v roce 1971 se budovala kanalizace ve čtvrti 
za dráhou a pod dráhou a dalších ulicích. V roce 1999 
byla ve Kbelích dokončena kanalizace v poslední čtvrti 
v Uličkách (domky pod čerpací stanicí). Doposud měli 
obyvatelé rodinných domků žumpy, které si nechávali 
vyvážet. 
V roce 1972 se začalo napojení Kbel na pražskou 
vodovodní síť a do konce roku 1988 byla dokončena 
výstavba rozvodu pitné vody po celých Kbelích. Do 
té doby byl rozvod vody pouze pro sídliště, rodinné 
domky měly vlastní studny. V roce 1965 byl proveden 
vrt artézské studny asi 50m hluboký pod náspem u 
prvního sídliště. Sonda se prováděla proto, že se mělo 
místo pivovaru stavět nové sídliště a také pro náhodný 
nedostatek vody.

Další velkou akcí pro Kbely bylo v roce 1966 pokládání 
hlavního plynového potrubí pro zásobování plynem i 
Horní Počernice a Klánovice. Úplná plynofikace Kbel 
začala až v roce 1997. V polovině roku 1994 začínají 
přípravné práce na stavbu horkovodu pro I. a II. sídliště 
vedené z Mělníka. Do té doby byly v některých sídlištních 
domech kotelny na tuhé palivo, které zásobovaly jejich 
obyvatelé teplem a teplou vodou. 
Silnice a chodníky po celých Kbelích byly v dřívějších 
dobách velmi prašné, kolem silnic byly škarpy na 
dešťovou vodu. Teprve v roce 1924 se dehtovala první 
silnice a to kolem letiště. První vydlážděné silnice 
velkými kostkami byly v roce 1932 Mladoboleslavská 
a Vrchlabská. Další, ale betonová silnice, se stavěla 
za 2. světové války a vedla ze Kbel do Satalic. Po válce 

dostali majitelé domů kostky, aby si svépomocně 
udělali chodníky a opravovaly se i rozbité silnice po 
březnovém bombardování. Od roku 1960 se začalo 
postupně s asfaltováním silnic v jednotlivých čtvrtích 
a pokračovalo se s úpravou chodníků. Vždy po různých 
výkopových pracích, se musely dát chodníky i silnice 
zase do původního stavu. V dalších letech se prováděla 
údržba komunikací i chodníků. V roce 1998 se začala 
zavádět nová koncepce komunikací v obytných čtvrtích. 
Někde se zrušily chodníky, vznikaly klidové zóny, v ulicích 
se pokládala zámková dlažba a tvořila se zelená pásma. 
Hlavní silnice zůstávají dále asfaltové. Naposledy byla 
provedena oprava silnice Hornopočernické v roce 2013.

Zaznamenala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

24. leTOPIseCKé seTKání

25. A 26. leTOPIseCKé seTKání
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Před 25 lety se také ve Kbelích zahájil boj za svobodu a demokracii. 

Již 23. 11. 1989, tedy 4 dny od vzniku Občanského fóra v divadlech, vzniká OF také ve Kbelích. Jeho zakladatelé jsou 
současný starosta Pavel Žďárský a budoucí dlouholetý vydavatel Kbeláku Josef Perlinger. Hned druhý den se schází 
přípravný výbor a zahajuje svou činnost. Doba to nebyla lehká ani bezpečná. Připomínáme, že v té době ještě nebylo 
nic rozhodnuto, protože Lidové milice byly stále ještě v pohotovosti a komunisté u moci. Ke koordinačnímu výboru 
Občanského fóra Kbely (KVOF) se přidávají další příznivci. Mluvčí OF Kbely mají jednání skoro každý den a někteří si pro 
tento účel dokonce berou řádnou dovolenou! Byla to opravdu hektická doba. Začátkem prosince 1989 vychází nulté 
číslo nepravidelného informačního listu Kbelák vydávané Josefem Perlingerem. Toto nulté číslo psané na psacím stroji 
a vytištěné na cyklostylu vychází v omezeném nákladu, takže Kbelák také slaví čtvrtstoletí své existence. Obsah prvních 
čísel asi nejlépe vystihuje atmosféru té doby ve Kbelích. Tato doba byla úplně jiný svět, než jak ho známe dnes. Lámaly 
se dějiny a hroutil se socializmus, tedy zřízení známé špiclováním, udáváním, persekucí a také trvalým nedostatkem snad 
úplně všeho, od hmoždinek přes banány až po toaletní papír. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se k Občanskému 
fóru ve Kbelích v tehdejší nejisté době připojili, pomáhali a zasloužili se také o to, aby se totalita už nikdy neopakovala.

 Pavel Žďárský a Josef Perlinger

VZPOMínKA nA lIsTOPAd 1989  
Ve KBelíCH
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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:
Danielle Steel – Velká holka (Ikar)
Klára Janečková – Deník Gréty 
Kaiserové (Ikar)
Ivanka Devátá – Radši nekoukat 
(Motto)
Emil Hakl – Hovězí kostky (Argo)
Roman Cílek – Temné kouty XX. 
století (ČAS)
Ivan Brož, Roman Cílek – Osudové 
hry tajných služeb (MarieTum)
Markus Zusak – Roky pod psa 
(Argo)
Marta Davouze – Dům v Bretani 
(MF)
Evžen Boček – Deník kastelána 
(Druhé město)
Jiřina Šiklová – Vyhoštěná smrt 
(Kalich)

Pro děti:
Philip Reeve – Zajatci parukových 
ostrovů. Potrhlá dobrodružství 
(Fragment)
Kate Davies – Zapomenuté 
jehňátko (Fragment)
Radka a Jaroslav Nyklovi – Pohádky 
z mravenčí chaloupky (Fragment)
Petra Braunová – Kuba nechce 
prohrávat (Albatros)
Veronika Válková – Egypt. V nitru 
pyramidy (Grada)
Ilka Pacovská – Otrocká krása.
Sedmý smysl (Albatros)

Září - říjen  2014
říjnové akce v knihovně:

Beseda se spisovatelem romanem Cílkem 
- v rámci literárního pořadu: „Čajování o šesté“  jsme ve středu 8. října přivítali v kbelské 
knihovně spisovatele detektivní, ale hlavně faktografické literatury Romana Cílka. Autor 
zde mj. představil svoji nejnovější knihu – Oprátka za osm mrtvých (životní příběh Olgy 
Hepnarové). Poutavé vyprávění nejen o této knižní novince zaujalo všechny přítomné a 
beseda se nesla v příjemném a přátelském duchu. Mnohé ze starších titulů tohoto autora, 
ale i těch aktuálně vydaných  má kbeská knihovna ve svém fondu k zapůjčení.  
http://kbely.tv/video/431-beseda-se-spisovatelem-romanem-cilkem
http://www.petrvana.cz/index.php?album=kbely/2014-cajovani-cilek

Vernisáž výstavy Heleny Kratochvílové 1. 10. 2014
- v těchto dnech je v knihovně stále k vidění výstava paní Heleny Kratochvílové –„ S nemocí 
v sedle…“, která zde prezentuje svoje jezdecké trofeje ,ocenění a fotografie ze závodní 
kariéry v paradrezuře, ve které velice úspěšně reprezentuje i Kbely. Výstava potrvá až do 
28. 11. 2014.
http://kbely.tv/video/423-vystava-o-paradrezure

KBelsKá KnIHOVnA

literární programy v knihovně pro děti z Mateřské školy 
Albrechtická a letců 
ve školním roce 2014/2015
MŠ Albrechtická:
7. 10. 2014 - 4.tř. Berušky - Les a jeho obyvatelé
4. 11. 2014 - 5 tř. Lvíčata - Barevný podzim
2. 12. 2014 - 6.tř. Žirafky - Vánoce
13.1. 2015 - 3.tř.Včeličky - Zvířátka v zimě
17. 3. 2015 - 2.tř. Kuřátka - Moje nejoblíbenější knížka  
14. 4. 2015 - 1.tř. Medvíďata - Jaro

MŠ Letců:
14. 10. 2014 - 3.tř. Kočičky - Podzim v lese
11. 11. 2014 - 5.tř. Sluníčka - Zvířátka na podzim
9. 12. 2014 - 4.tř. Motýlci - Vánoce, Advent
3. 2. 2015 - 6.tř. Kytičky - Zima v poezii a próze
10. 3. 2015 - 2.tř. Broučci - Jaro, jarní svátky
7. 4. 2015 - 1.tř.. Žabičky - Domácí zvířátka 

nejZAjíMAVější KnIžní PřírůsTKy

Od 1. 12. 2014 bude v knihovně ke zhlédnutí výstava děl současného českého 
výtvarného umění, zapůjčených ze soukromé sbírky. Bude možnost si zde 

prohlédnout nejen malířskou tvorbu několika českých autorů převážně XX. 
století. Výstava potrvá do konce února 2015. 

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz
http://kbely.tv/video/431-beseda-se-spisovatelem-romanem-cilkem
http://www.petrvana.cz/index.php?album=kbely/2014-cajovani-cilek
http://kbely.tv/video/423-vystava-o-paradrezure


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

ŠKOLIČKA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU HUDEBNÍ
A VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO VAŠE DĚTI

JIŽ OD 15 MĚSÍCŮ VĚKU.

www.cinelky.cz / tel.: 774 227 636

5554

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?

a i jiné zl. mince- zl. šperky s  brilianty i bez nich, stř. stolní příbory 
a st. šavle.  Koupíme st. obraz lokomotivy od ronka nebo Kreibicha 
dále  obraz moře, lodě, přístavu-sign. jos. svoboda , obrazy od e. 
Famíry aj. Barneta
InTerAnTIK Praha 9, Pod pekárnami 3 ,Modrý dům ,naproti metru
B-Vysočanská T-283 893 334, 605 829 440, 604 477 771 , út-pá po 
10 h.

MIn. 7000 ZAPl.ZA Zl. rusKý 10 ruBl

Vyměním byt v Praze 9-černý Most/obecní/ 1+kk zařízený 
jako 2+kk,54m2+lodžie,2.patro,výtah,metro B 3 min.,obch.
centra.
za 2+kk nebo 2+1 ve Kbelích/obecní/ alespoň 1 balkon.
tel.608837713

VyMěníM ByT V PrAZe 9-černý MOsT

levně, s dovozem do domu    
tel.:776 738 587

žeHlení nA ZAKáZKu ryCHle 

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou metodou. 
tel.: 606527091 

KáCení A řeZ rIZIKOVýCH sTrOMů

  ALPINNING        SCHWINN CYCLING         
             JUNGLE SPORTS                             
JUMPING (I PRO DĚTI)   PORT DE BRAS  
          PILATES       BOSU  
KAMAGON         DĚTSKÝ AEROBIC 

 
                              
 
 
 
 

NAVŠTIVTE FITTIME 
Nabízíme: 

 
SCHWINN CYCLING, JUMPING, 
PILATES, ALPINNING, JUNGLE 
SPORTS, PORT DE  BRAS, BOSU, 

KAMAGON, TAE-BO 
FIT DANCE( OD 15LET DO 

NEJVYŠŠÍHO VĚKU) 
 

Během školního roku máme lekce i pro naše 
nejmenší –  JUMPING pro děti  

ve věku od 3,5 do 11 let 
 

A NOVĚ DĚTSKÝ AEROBIC (tanečně 
pohybová průprava pro děti od 5let) 

 
 

MASÉRSKÉ SLUŽBY 
-  klasické a sportovní masáže, anticelulitidové 
masáže a zábaly, baňkové masáže, manuální 

lymfodrenáž, ajurvedské masáže, olejové masáže 
hlavy, parafínové zábaly, masáž lávovými 

kameny, medová masáž 
 

FYZIOLOGICKÉ TEJPY 
  

NIODE VAC – vacupressová metoda proti 
celulitidě, dále  i masáž obličeje proti vráskám 

 

COLLARIUM MON AMIE – collagenová 
terapie s UV opalováním řízeným senzorem 

podkoží 
SEMIPERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ 
ŘAS  – lepení řasa na řasu JB Cosmetics 

 

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ  - sestavení 
jídelníčku ke snížení váhy 

  
 

Kde nás najdete: 
Praha 9 - Kbely, Železnobrodská 764 

(vchod z  Bakovské ul.) 
www.fittime.cz 

 Objednávky na tel: 777 199 295 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čas v pohybu, čas pro Vaše tělo. 

nově otevřená jídelna AVAnTI
(z boku cukrárny)… jídelna pro všechny

Nabízíme jídla klasická, ale i jídla zdravá a nutričně 
vyvážená a každý den máme v nabídce jedno jídlo 

vegetariánské.
Otevírací doba 9,00-15,00hod

Jelikož víme, že někteří se k jídlu rádi posadí, po 
jídle si rádi vypijí šálek dobré kávy a dají si něco 

sladkého, tak Vás také rádi obsloužíme vedle 
v prostorách cukrárny. Najdete nás na adrese 

Mladoboleslavská 475, Praha 9 kbely
(vedle lékárny). 

Těšíme se na Vás…
S blížícím se vánočním časem Vám cukrárna Avanti 
chce nabídnout domácí Vánoční cukroví (výběr z 

13druhů) 
Přijdte ochutnat… 

www.cukrarnaavanti.cz  
 +420 776213246
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