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Rada s potěšením přijala od firmy KNAUF finanční dar, 
kterým je financována výuka němčiny nad rámec běžné 
výuky na základní škole. 
Rada na svém prvním zasedání zřídila komise, jako své 
poradní orgány, a to konkrétně tyto: dopravy, školství, 
sociální a zdravotní, výstavby, bezpečnosti, životního 
prostředí, kultury, bytová, pro kroniku a historii, sportu, 
likvidační a škodní. Drtivá většina z nich se již plně ujala 
své práce a sešla se na několika jednáních.
Proběhlo i schválení resp. posílení týmu oddávajících o 
Jindřicha Petrnouška, Ing. Janu Bezemkovou, Mgr. Jana 
Hazlbauera, Ing. Radka Petráně, krom pana starosty a 
zástupců starosty, kteří tak činí ze zákona.
Běží konkurz na pozici ředitelky/le Mateřských škol Kbely. 
Proběhly dvě tzv. informativní schůzky s 8 zájemkyněmi 
a do 18. 12. 2014 budou doručovány přihlášky s tím, že 
předpokládáme jednání konkurzní komise v první dekádě 
ledna 2015. Podle počtu zájemkyň bude záležet na 
ukončení a konečném rozhodnutí. Předpokládáme však, 
že v únoru bychom mohli znát nové vedení MŠ Kbely.
Po výpovědi ze smlouvy firmě Immramovský na úklid 
městské části, byla zadána krátkodobá smlouva s Pražskými 
službami pouze na tři měsíce s tím, že během tohoto 
období bude připraveno výběrové řízení na novou firmu, 
která by měla pečovat o zeleň a údržbu v naší MČ.
Rada souhlasila s realizací projektu Golf Vinoř pouze za 
podmínky, že realizací nebude dotčen současný průtok 
pod čistírnou odpadních vod či další hospodaření s 
vodou v dotčeném území a stavba bude pečlivě střežena 
i v budoucnu, aby nemohla být vyvinuta snaha ke změně 
golfového hřiště na obytné soubory.
Rada byla seznámena s výsledky kontroly na úseku 

matrik a přestupkovém řízení ze strany magistrátu a bylo 
konstatováno, že agendy jsou prováděny bez závad.
Vedení radnice jako zástupce zřizovatele několikrát jednal, 
s nově vzniklým spolkem SRPŠ, který převzal a legislativně 
zaštítil organizaci dobrovolných příspěvků na potřeby a 
zájmy žáků v naší základní škole. Spolek má ambici nejen 
vybírat příspěvky např. „na výlety, na míče“, ale pracovat i 
s projekty, které pomohou nejen s materiálním vybavení, 
ale také s podporou výuky. Více informací uvnitř Kbeláku. 
Přesto jsme pro zachování plurality názorů rozhodli, že 
pro rodiče či další přátele základní školy, kteří nechtějí 
přispívat přes spolek SRPŠ, zřídí městská část samostatné 
konto, na které bude moci přispět (hotově do pokladny 
či bezhotovostně) kdokoli, jakoukoli částkou, dostane 
potvrzení a tento způsob bude dalším podpůrným zdrojem 
financování pro naši školu. Městská část pak po dohodě 
se školou, ale i se spolkem, převede naspořené peníze na 
účel, který bude domluven.

2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 
Ve středu 17. 12. 2014 proběhlo poslední zasedání 
zastupitelstva v tomto roce. Jeho hlavním bodem bylo 
schválení rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 
2015. Důvodem rozpočtového provizoria je absence 
státního rozpočtu a tím i rozpočtu hl. m. Prahy, bez kterého 
nemůžeme náš řádný rozpočet schválit. Rozpočtové 
provizorium je vázáno objemem výdajů alikvotní 
částischváleného rozpočtu letošního. 

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Informujeme nájemníky obecních bytů, že jako každý rok budou začátkem ledna 2015 probíhat odečty v bytech. V lednu 
se budou odečítat pouze poměrové měřiče teplé a studené vody. Poměrové měřiče tepla byly letos vyměněny za dálkově 
odečitatelné a proto si je firma ISTA bude odečítat sama. V domě Mladoboleslavská 20 jsou specifické poměrové měřiče 
tepla, zde se budou konat odečty jako v předešlých letech.
Před vánočními svátky bude mít každý nájemce ve schránce datum odečtu ve svém bytě a kontakt na pracovnice, které 
budou provádět odečty.  Pokud nájemce bytu nebo člen domácnosti nebude moci zpřístupnit byt v určeném termínu, je 
možno zajistit si náhradní termín před odečtem daným firmou.

S případnými dotazy se prosím obracejte na naše pracovnice p. Olmrovou – 775590151
a p. Strakovou – 733691717. 

Za všechny zaměstnance OMIBNH  
Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2015.  

OdEČTy V ObECNÍCH byTECH

Před několika týdny proběhla výstavba nového dětského 
hřiště Rožďalovická. Původní hřiště bylo jedno z nejstarších 
ve Kbelích, proto radnice MČ Praha 19 rozhodla o jeho 
zbourání a okamžité náhradě novým hřištěm. Herní 
sestava je podobná té původní a je určena pro děti cca 
od 5 do 15let. V prostoru dětského hřiště přibude ještě 
pískoviště a lavičky.

Barbora Andělová
referent OŽPD

NOVé dĚTSKé HřišTĚ ROžďalOViCKÁ
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Trhy a jarmarky – kdo nemá ještě 
nakoupené vánoční dárky nebo mu 
dochází inspirace k jejich výběru, 
může využít tradiční vánoční trhy a 
jarmarky…

Vánoční trhy na Staroměstském ná-
městí (29. 11. 2014 – 1. 1. 2015)

- Vánoční trhy v Praze jsou zejména 
na Staroměstském náměstí, kde je 
umístěn hlavní stromeček, a na Vá-
clavském náměstí. Úroveň pražských 
vánočních trhů je podle zahraničních 
průvodců srovnatelná s vánočními 
trhy v Berlíně, Bruselu, Mnichově či 
Stockholmu. Prodává se zde výhradně 
vánoční zboží (ozdoby, jmelí, svícny, 
věnce, dekorace). Nechybí ani zpívání 
koled především dětskými soubory.

Karlštejnský královský advent (21. 
12. 2014)
- Královský advent na náměstí v obci, 
vystoupení tanečních, pěveckých a 
hudebních souborů.

Vánoční trhy lysá nad labem (Zlaté 
trhy 19. 12. 2014 - 21. 12. 2014)
- Vánoční svátky se neuvěřitelným 
tempem blíží, a pokud se chystáte na 
polabské vánoční trhy, tak si zapište 
do kalendáře, kdy se konají. Opět se 
bude konat o velkou prodejní akci, 
která se bude konat na Výstavišti v 

Lysé nad Labem (Masarykova 1727). 
Vstupné je zdarma. Letošní ročník je 
již dvacátý a trhy se řadí mezi nejlep-
ší předvánoční akce v naší republice. 
Návštěvnost se každý rok pohybuje 
kolem 40 - 50 tisíc lidí, určitě i vy se 
na ně podívejte. Bude tam připraveno 
mnoho vystavovatelů s velmi zajíma-
vým sortimentem, vánočním progra-
mem a soutěžemi.

Výstavy  - pro všechny, kteří chtějí 
alespoň na chvíli utéct před vánočním 
uklízením a pečením 

TERaKOTOVÁ aRMÁda a pRVNÍ ČÍN-
SKÝ CÍSař (Křižíkův pavilon E, Vý-
staviště Holešovice)
- Terakotová armáda a první čínský 
císař je nejkompletnější rekonstruk-
cí posmrtné armády prvního císaře 
dynastie Čchin a jeho hrobky.  V 
11 sekcích naleznete více jak 300 
detailně propracovaných exponátů v 
nadživotní velikosti. Válečníci, koně, 
vozy, zbraně, filmová projekce a další 
části unikátní expozice se rozkládají 
na ploše o rozloze 1800 m2.
- info na: www.terakotova-armada.cz

NEVidiTElNÁ VÝSTAVA  aneb když Tě 
vedou smysly… (Novoměstská radni-
ce)

- Představte si, že jste se ocitli 
v naprosté tmě… Neviditelná výstava 
Praha je ojedinělá interaktivní cesta 
po světě, v němž zmizelo všechno 
světlo, a kde se snažíte pomocí svých 
zbylých smyslů najít cestu ven.
- info na: http://neviditelna.cz/

divadla – několik speciálních 
vánočních představení, které potěší 
celou rodinu…

 Vánoční koleda (Divadlo STUDIO 
DVA)

- Výpravný příběh na motivy pro-
slulé povídky Charlese Dickense 
představuje neopakovatelný zážitek 
na pomezí divadla, koncertu a 
muzikálu. Nechte se unést atmos-
férou a mystikou vánočního Londýna 
první poloviny 19. století. Stanete se 
svědky přeměny, vykoupení a nápravy 
mrzoutského nelidy a lakoty Scrooga 
v jedinečném podání Karla Rodena. 
V roli ducha Vánoc se představí Ivana 
Chýlková. Za doprovodu živého or-
chestru zazpívají David Koller, Zuzana 
Mauréry a Marina Vyskvorkina.
- info na: http://www.studiodva.cz/
vanocnikoleda/

VÁNOČNÍ ZÁZRaK aneb Sliby SE MaJ 
plNiT O VÁNOCÍCH (Divadlo Broad-
way)
- Speciální vánoční muzikál Janka 
Ledeckého. Přijďte se podívat a  zkuste 

na chvíli zase věřit. Na Ježíška a na 
to, že v každém z nás je víc síly, než 
nám připadá. Věřit na zázrak.
- info na: http://www.divadlo-
broadway.cz/program

Barbora Andělová, DiS.
ÚMČ Praha 19

VÁNOČNÍ KUlTURNÍ přEHlEd
Snad je to v generaci rodičů současných 
školáků, snad k tomu vybízela i vstříc-
nost a aktivita nového ředitele základ-
ní školy, ale od nového školního roku 
máme ve Kbelích nový Spolek rodičů a 
přátel školy Praha - Kbely. Ten navazuje 
na tradici původního SRPDŠ, avšak s pl-
nou právní subjektivitou a transparent-
ním hospodařením má mnohem širší 
možnosti, jak škole pomáhat. Může 
žádat a získávat peníze z různých dotač-
ních programů a grantů, může pořádat 
výdělečné akce ve prospěch školy. A 
v neposlední řadě cestou dobrovolnic-
ké činnosti svých členů, ale i svých sym-
patizantů, přinášet škole mnohem více, 
než bylo možno v minulých letech. Ná-
ruč spolku je proto otevřena všem rodi-
čům, kbelským občanům, ale i právnic-
kým osobám, kterým leží na srdci nejen 
budoucnost kbelské školy, ale přede-
vším dětí, které tuto školu navštěvují.
Spolek chce být mostem mezi rodiči, 
školou a zřizovatelem, Městskou částí 
Praha 19. Spolek chce být poslem dob-
rých zpráv a pochval od rodičů směrem 
ke škole, ale zároveň je jeho posláním 
komunikace a pomoc při řešení více 
či méně palčivých problémů, které 
dnešní nelehká situace kolem přepl-
něné školy přináší. A dlužno dodat, že 
se této role spolek s vervou zhostil, a 
spolu s vedením školy pořádá pravidel-
né i mimořádné schůzky, na kterých se 
řeší podněty rodičů. Spolek se stal pro 
školu plnohodnotným a podporova-
ným partnerem. Stejným způsobem 
spolek vstoupil v kontakt s radnicí, kde 
tlumočí a řeší podněty a připomínky 
nás, rodičů, které by se možná ke slu-
chu příslušných zastupitelů nikdy nedo-
nesly. Jedním příkladem za všechny je 
v  tuto chvíli například nelehká situace 
kolem systému družin, způsobená zcela 
vyčerpanou kapacitou původní budovy 
družiny. 
V současnosti má spolek bezmála še-
desát členů. Tito aktivní lidé přicházejí 
s vlastními aktivitami, které v někte-
rých případech přerůstají až v samo-
statné projekty pod křídly spolku. Na 
tomto místě je důležité podotknout, že 

právě tato činnost je striktně oddělena 
od Fondu SRPŠ, do kterého rodiče mají 
možnost kdykoliv přispět. Tyto projekty 
jsou založeny na zcela dobrovolnické 
bázi nebo jsou „samofinancované“ a je-
jich koordinátoři jim obětují obrovskou 
spoustu svého času. Snad je teď právě 
ten pravý okamžik představit některé 
z nich. Z připravovaných jsou to:
Rodičovské kavárny, jejichž cílem je 
umožnit setkání rodičů, zástupců školy 
a případně zástupců zřizovatele nebo 
vybraných odborníků nad zajímavými 
tématy. Pro začátek roku 2015 jsou 
připravována hned dvě témata: Mate-
matika profesora Hejného a Nová bu-
dova školy.
Setkání se zajímavými lidmi pro žáky, 
učitele i veřejnost, se svou důležitou 
částí určenou pro žáky osmých a 
devátých tříd, která si klade za cíl sérií 
přednášek pořádaných v těsné spo-
lupráci se školou představit zajímavé 
profese, a tím rozšířit obzory žáků při 
rozhodování o dalším studiu.
Atletický klub. Cílem projektu je 
podpořit vznik atletického klubu ve 
Kbelích, který by navázal na existu-
jící předškolní atletickou výchovu, 
která je ve Kbelích velmi oblíbená, ale 
nemá návaznost pro žáky na prvním a 
druhém stupni základních škol. Cílem 
není výkonnostní atletika, ale pohyb 
pro radost. Klub bude fungovat pod 
záštitou Českého atletického svazu, za 
jeho podpory a metodik.
Ale jsou to i živé aktivity, které za svůj 
zatím poměrně krátký život začínají 
přinášet plody:
Stravovací komise. Čtveřice aktivních 
členů spolku vytvořila stravovací komi-
si., která na sebe vzala nelehký úkol 
bdít nad kvalitou a úrovní stravování ve 
školní jídelně a v rámci možností svých i 
školní jídelny ji dále zvyšovat. 
Párová výuka ve třídě s výukou 
využívající metodiku „Začít spolu“. 
Smyslem tohoto běžícího projektu je 
umožnit rodičům spolufinancování 
asistenta pedagoga, který je pro této 
způsob výuky téměř nezbytností.
Materiální sbírka pro školní družinu. 

Spolek rodičů ve spolupráci s družinou 
vytvořil webový formulář, který 
rodičům dětí z družin umožnil zjistit, jak 
by družině mohli pomoci a k takové po-
moci se přihlásit.
Pomoc při pořádání školní akad-
emie „Vánoční hvězda“. Na žádost 
pořádajících učitelek pomáhají do-
brovolníci spolku jak s přípravou, tak i 
pořadatelskou činností na vánoční akci 
školáků kbelské školy.
Určitě je na místě zdůraznit, že i tyto 
aktivity jsou připravovány za pečlivých 
konzultací s vedením základní školy, 
popřípadě s Úřadem městské části. A 
věřme, že se je podaří realizovat tak, 
aby přinášely, spolu s ostatní činností 
spolku, radost a užitek školákům, jejich 
učitelům, rodičům a snad i ostatním 
občanům Kbel. 
Pokud Vás činnost spolku jakýmkoliv 
způsobem oslovuje, neváhejte využít 
kontaktního e-mailu 
albrechticka598@gmail.com. 

Za výkonný výbor
Oto Šorna (Předseda spolku)
Pavlína Wagnerová Málková 

(Místopředseda spolku)
Vojtěch Felt Klobása (Místopředseda 

spolku)

pOdĚKOVÁNÍ
Výkonný výbor Spolku rodičů a přátel 
školy praha – Kbely jménem celého 
spolku upřímně děkuje všem dárcům 
za přispění do Fondu SRPŠ. do této chví-
le se podařilo shromáždit zajímavou 
částku, která je významným přispě-
ním rodičů k financování materiálních 
i nemateriálních potřeb školy a hlavně 
jejích žáků nad rámec rozpočtu. Koneč-
ná částka bude zveřejněna společně 
s plánem jejího využití, zpracovaným 
společně se školou.
Zároveň patří vřelý dík všem, kteří se 
pomocí internetové sbírky rozhodli 
přispět materiálním darem školní dru-
žině. Tyto dary budou využity k roz-
víjení kreativity dětí při jejich pobytu 
v družině.

děkujeme!

SpOlEK ROdiČů a přÁTEl šKOly 
pRaHa – KbEly 

http://www.terakotova-armada.cz
http://neviditelna.cz/
http://www.studiodva.cz/vanocnikoleda/
http://www.studiodva.cz/vanocnikoleda/
http://www.divadlo-broadway.cz/program
http://www.divadlo-broadway.cz/program
mailto:albrechticka598@gmail.com
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První adventní neděli jsme opět společně s velkým 
množstvím návštěvníků rozsvítili krásně ozdobený 
vánoční strom v parku. Zábava v amfiteátru  probíhala 
již v  tradičním duchu s příjemnou atmosférou, ukázkami 
tradic a vánoční výzdoby, vánočního tvoření a atraktivním 
programem plným muziky i zajímavého povídání, pro 
děti hrála divadélka a všude kolem byl dostatek pestrého 
předvánočního zboží a voňavých pochoutek. Nechyběla 
ani mikulášská parta, která spolu s dalšími adventními 
bytostmi chodila po parku a rozdávala dětem drobné 
odměny a sladkosti. Poděkování patří také firmě Penam 
a.s., která přispěla dobrůtkami pro děti. Slavnostní večer 
ozdobil ke konci programu překrásný andělský ohňostroj. 
Přejeme všem, ať se letošní vánoční svátky vydaří dle 
vašich přání, ať se spolu všichni opět ve zdraví a s dobrou 
náladou sejdeme na dalších kulturních akcích. 

Šárka Egrtová
Fotodokumentace: 
http://marel.praha19.cz/30_11_2014.html
https://www.facebook.com/pages/%C3%9AM%C4%8C-
Praha-19/432159920216198
reportáž:  https://www.youtube.com/
watch?v=SJxkIAR8vq4&feature=youtu.be

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU    
VE KbElÍCH 

http://marel.praha19.cz/30_11_2014.html
https://www.facebook.com/pages/%C3%9AM%C4%8C-Praha-19/432159920216198
https://www.facebook.com/pages/%C3%9AM%C4%8C-Praha-19/432159920216198
https://www.youtube.com/watch?v=SJxkIAR8vq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SJxkIAR8vq4&feature=youtu.be
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KbElšTÍ pOdNiKaTElé
dT lEd liGHTS pavel dvořák a Věra Krulová

Jak vás napadlo vyrábět lEd světla v ČR?
Před zhruba 5 – 6 lety jsem začal stavět novou výrobní halu, 
a jelikož jsem příznivcem nových pokrokových technologií, 
tzn. jak v oblasti vytápění, což jsou tepelná čerpadla 
například, tak úsporných zařízení a osvětlení. Jenomže na 
trhu je buď drahé, nebo levné nekvalitní osvětlení, proto 
jsem přistoupil k tomu, že jsem se snažil využít naší stáva-
jící technologii a vyvinout nový způsob LED osvětlení. To 
byla prvotní myšlenka, že bych to zkusil a zjistil jsem, že na 
trhu jsou veliké mezery a chybí kvalitní svítidlo, které není 
jen náhražkou do stávajících světel, jako například ve tvaru
zářivky nebo žárovky v provedení s technologií LED. Šel 

jsem na vývoj zcela jinak, protože si myslím, že použitím 
těchto „LED“ zářivek a žárovek je zcela nevhodné a do bu-
doucna nemá zcela smysl a je to z několika důvodů. Každý 
světelný zdroj, jako například LED má svůj způsob použití a 
samozřejmě i mechanického provedení. Vyznačuje se tím, 
že se jedná o tzv. plošný zářič, v žádném případě není efek-
tivní, aby byla umístěna do tvarů válcových nebo kulových 
zářičů, tzn. jak žárovka, tak i LED zářivka.  Těch důvodů je 
několik, zaprvé LEDky svítí pouze od úhlu max 120°, což 
se vylučuje už z principu s těmito dvěma uvedenými zdro-
ji.  Zadruhé je obecný problém LEDek, i když mají vyso- 
kou účinnost, jejich problémem je chlazení. Samozřejmě 
teplota samotných LEDek nesmí překročit pro optimální 
provoz 30 – 40°C, potom je možné zaručit opravdu 50tis 
hodin jejich života, minimálně. Pokud umístíme do tvaru 
žárovky eventuálně zářivky, samozřejmě plocha chlazení je 
značně omezená a v žádném případě nemůže dosáhnout 
ani poloviny této hodnoty. Proto se snažím vyvíjet světla, 
na které mám uděleno několik českých patentů, které tyto 
nevýhody kompenzují, a je u nich vyřešeno perfektní chla-
zení a navíc optimální rozložení světla a v poslední řadě 
nedáváme do starého svítidla nový zdroj.  Jinými slovy eko-
nomika toho je taková, že za cenu současných světelných 
zdrojů získáme celé svítidlo, kompletně nové.

Umístění lEd diod ve vašich světlech má tedy o hodně 
větší účinnost, než bych docílil normální běžnou žárov-
kou, která obsahuje lEd diody, protože je pod špatným 
úhlem?
Přesně tak. Na to jsem zpracoval několik prezentačních 
materiálů, které tento problém vysvětlují.

U žárovky, která obsahuje LED světla – LED diody, světlo 
je většinou odražené, takže jsou tam obrovské úbytky na 
rozdíl od vašich světel, která jsou plošná a svítí pod úhlem, 
který je optimální pro svícení LED diod?
Úplně přesně tak. Samozřejmě obdobný problém je u LED 
zářivky, tady je vlastně klasický vyzařovací úhel zářivky, 
kde je válcový průměr, svítí do všech stran. Zde jsou ob-
vyklé odrazné plochy zrcadla, ale opět vložením LED trubic 
veškeré pomocné plochy nejsou potřeba a to znamená, že 
vyzařovací úhly světelných zdrojů se zcela změní. Svítidlo 
nemá dané parametry a nelze je považovat za hodnot-
nou záměnu. Zadruhé, samotná životnost, která je daná 
způsobem chlazení. Samotné chlazení určuje dobu fyzické 
životnosti LEDek. Jedná se o polovodičový čip, který v prin-
cipu pro jeho běžný provoz, jak známe z běžných zařízení, 
např. mobilní telefon nebo počítač, výkon stoupá nižší 
teplotou. Provozní teplota by se měla pohybovat kolem 
30 – 40°C, ale pokud se o to světlo spálíme, samozřejmě 
nemůže tuto teplotu mít. Zaměřili jsme se na plošný zářič 
a zcela optimalizovaný způsob chlazení. Naším cílem je dát 
dohromady systém LEDkovek – vhodný název jsme zatím 
nenašli, které by nahrazovaly princip zářivky i žárovky, 
pouze by to byl vždy jakýsi plošný zářič, provedení kula-
té nebo obdélníkové, který by si běžný člověk koupil do 
budoucna v obchodě a běžně si ho vyměnil. Něco jako 
žárovku nebo zářivku, ale optimalizovanou pro provedení 
LED.

Z vašeho sortimentu, který vyrábíte, jako jsou kruhová 
světla do podhledů, profilová světla… co v případě, že 
budu mít v místnosti lustr a budu ho chtít vyměnit za 
vaše světla – máte nějakou náhradu?
Zatím jsme se zaměřili na průmyslovější provedení, tzn. 
do kanceláří, nemocnic, škol a veřejných budov, kde je 
potřeba větší úspora. V další fázi začneme řešit osvětlení, 
které je do domácností a budou to přímé náhrady lustrů a 
tak podobně. Ovšem tam se jedná o individuální konstruk-
ci, takže v současné době se snažíme realizovat zmíněná 
světla, kde jsou ty úspory největší.

Jak by se měl člověk orientovat v životnosti a v rozmezí 
ostatních výrobků?

V současné době je na trhu 95% levnějších výrobků ze 
zahraničí. Známější značky, které také vyrábějí LED di-
ody, ale jejich cena je vysoká.  Většina těchto výrobků, ať 
levných nebo dražších neodpovídá konstrukcí požadavkům 
LED diod na životnost, kde se dosahuje vyšší teploty. 
Řekněme, že je to určitý postup – každý technický vývoj. 
Každý technický pokrok je založen na mnoha cestách, které 
vedou nakonec k dost podobnému výsledku. Samozřejmě 
rozumím tomu, že spousta firem se snaží dodávat světelné 
zdroje, které jsou kompatibilní do stávajících svítidel a mají 
tvar jako žárovky nebo zářivky. Ale já jsem tuto etapu již 
virtuálně přeskočil a posunul jsem se o něco dál, kde na 
to výrobci již přišli. A jak renomované značky, např. Philips 
nebo Osram již tato svítidla postupně začínají zařazovat do 
nejnovějších trendů.

Jaký je rozdíl u lEd diod mezi levnou a drahou variantou?
Existuje několik typů samotných základních čipů LED diod 
o různé účinnosti a svítivosti. Barevnost světla – studená 
bílá, teplá bílá, neutrální bílá. Dále parametry, například 
CRI, což je index věrnosti barev – což je důležitý prvek, 
který určuje použití samotné LEDky do určitých prostor. 
Například do kanceláří, škol apod. je potřeba používat in-
dex min 80. Tento index udává věrnost podání barvy k/
ke standartní žárovce. Protože žárovka je zde brána jako 
světelný standart.

Takže čím preciznější umístění čipu ve světle a chlazení 

určuje životnost čipu?
Přesně tak. S tím, že životnost znamená například u 
žárovky řádově stovky hodin, poté se přeruší vlákno a 
žárovka zhasne. U zářivky je to jinak, začne blikat nebo 
nepravidelně startuje nebo se objeví světelné obrazce či 
efekty. U LED diody, jelikož se jedná o zcela jiný prvek, není 
zde žádné vakuum, není možnost ničeho, co by mohlo být 
časem porušeno. Tím zde dojde pouze k poklesu intenzity 
světla. Znamená to, že za údajných 50tis. hodin, které LED 
dioda vydrží, sníží se jas o 15%. Což se bere jako konec 
života, ale svítí dál, pouze s nižší intenzitou světla.

Takže kvalitní umístění čipu a kvalitní zpracování a chla-

zení – to je základ životnosti všech těchto světel?
Ano. Levnější výrobky a koncepčně starší výrobky mají 
kratší životnost a vyplatí se kupovat kvalitní. 

Cena vašich výrobků je srovnatelná s výrobky na trhu, ale 
intenzita osvětlení, energetická náročnost a životnost je 
vyšší?
 Ano. Klasická zářivková svítidla, kam vkládají LEDkové 
trubice – nedají se s našimi výrobky srovnat, jelikož mají 
jiný vyzařovací úhel a životnost. Nicméně pokud sečteme 
zářivkové svítidlo a dáme do něj ledkové trubice, cena je 
stejná jako hotový výrobek od nás. Současný váš sortiment 
je určen pro jaké zákazníky? Jak bylo řečeno, orientujeme 
se na kanceláře, průmyslové prostory nebo školy. A zejmé-

na tam, kde je potřeba osvítit větší plochu.
Jsou to závěsná světla, která přímo nahrazují běžná 
zářivková svítidla, která jsou běžná všude.
Dále kruhová světla do sádrokartonových podhledů, která 
mají uplatnění zejména na chodbách, sociálních zařízení, 
úspěšné použití je v koupelnách, kde nahrazují běžná 
zářivková svítidla, kde máme několik zásadních výhod. 
Dnes jsou moderní úsporné zářivky, ale jejich nevýhoda 
je, že pokud někam jdeme a zapneme jí, ona začne svítit 
až po nějaké době. Naše LEDky svítí během jediné vteřiny. 
Standardně vyrábíme teplé i studené světlo dle požadavků 
zákazníka. Další kombinace je možné vyrobit na zakázku. 
Teď připravujeme novinku, jakou je dálkové ovládání, kde 
dokážeme měnit ve dvojbarevném světlu poměry jednot-
livých barev. To znamená, že můžeme na dálkové ovládání 
měnit studené nebo teplé světlo. U závěsných světel, je 
možné je propojit se spínacím čidlem. Naše profilová 
svítidla vyrábíme i s infra senzorem, je tedy možné jimi vy-
bavit chodby, kde budou svítit pouze v přítomnosti osoby 
samozřejmě s nějakým dosvitem.
Ideálním vybavením jsou garáže. V zimě zářivka bliká a nic, 
to se s LED diodami nemůže stát, vždy svítí bez ohledu na 
teplotu prostoru. 

Rozhovor s p. Pavlem Dvořákem vedl Michal Marel
Foto: Michal Marel
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ZÁKladNÍ šKOla pRaHa - KbEly
VOlNOČaSOVé aKTiViTy
Naše škola žákům nabízí širokou nabídku volnočasových 
aktivit. V odpoledních hodinách učitelé a externí lektoři 
připravují zábavný i vzdělávací program. Mnoho z těchto 
aktivit má již svou dlouholetou tradici, další jsou nové a 
snaží se reagovat na měnící se zájmy dětí. 
Kroužky jsou zastoupeny v široké škále od sportovních přes 
umělecké až ke vzdělávacím. Zasportovat si zájemci mohou 
na florbalu, pozemním hokeji, basketbalu. V nabídce jsou i 
„zdravotní cvičení“ (karate a dětská jóga) zaměřená na cel-
kové zklidnění, zlepšení koncentrace a práci s dechem. Děti 
se mohou rovněž věnovat tanci, a to standardnímu, latin-
sko-americkému či modernímu, od hip hopu až po street 

dance. Mezi umělecké kroužky patří keramika, malování 
na kameny, výroba šperků, pěvecký sbor a hra na hudební 
nástroje ‒ klavír, kytara a flétna. Ze vzdělávacích aktivit 
jsme nabídli výuku anglického a německého jazyka, infor-
matiku, přírodovědný a historický kroužek nebo vaření.
Stejná nabídka volnočasových aktivit bude pokračovat 
i v druhém pololetí, kdy ji doplní ještě sezónní inline 
bruslení, o které projevilo zájem velké množství žáků. 
V průběhu ledna 2015 proběhne přihlašování do těchto 
kurzů přímo u lektorů. Těšíme se na vás i v novém roce, 
kdy bychom v dalších číslech Kbeláku chtěli postupně 
představit jednotlivé kroužky.
Veškeré podrobné informace najdete na webových 
stránkách naší školy.

pOZVÁNKa Na aKCE 
šKOly:
Setkání s rodiči budoucích prvňáčků: 
8. ledna 2015 od 18.00 – určeno rodičům, 
kteří se chtějí před zápisem do prvních tříd 
dozvědět bližší informace o zápisu, škole a 
výuce. Budoucím prvňáčkům je pak určen 
Den otevřených dveří.

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)  

Sběr papíru
Ve dnech 11. – 14. listopadu organizo-
vala naše škola sběr papíru, do kterého 
se za podpory zřizovatele již tradičně 
zapojili kromě žáků a jejich rodičů i 
ostatní občané Kbel, včetně důchodců. 
Všem, kteří tuto akci aktivně podpo-
řili, děkujeme. Celkem bylo nasbíráno 
11160 kg. 

ÚSpĚCHy VE FlORbalE V ObVOdNÍM KOlE
 Naši žáci reprezentovali školu ve florbale, v obvodním kole postoupili ze základní sku-
piny a ve finálové části se umístili: starší žákyně na skvělém 1. místě a starší žáci na vý-
borném 3. místě v celém obvodu Prahy 9. Blahopřejeme a držíme palce v dalším kole. 

VÝlET dO ZOOlOGiCKé ZaHRady pRaHa
Na celodenní výlet do Zoologické zahrady praha se vydala třída V. a. Ve 
světě exotických, ale i tuzemských zvířat jsme se ocitli 9. října. Směli jsme 
se setkat s krokodýly, kteří na nás nehybně čekali s otevřenými tlamami, 
tučňáky, již nás za návštěvu odměnili plaveckou štafetou nejvyšší rychlosti, 
hrochy, kteří zrovna hráli vodní schovávanou, a šelmami, z nichž na nás 
některé asi opravdu neměly náladu, ulehly totiž k spánku a na nás nebraly 
ohled. Naši pozornost si svými netradičními kousky získaly různé druhy 
opic. Ve Velemlokáriu jsme se ocitli jakoby pod hladinou. Velemloci nám 
připadali tak blízko, že jsme se jich mohli skoro dotknout. Nesmíme 
zapomenout na mláďata slonů a žiraf, která se vzorně držela v blízkosti 
svých rodičů, a dávala nám tak příklad. 
Pobyt v ZOO si někteří z nás zpříjemnili krásným výhledem z lanovky. Líbila 
se nám i dětská hřiště, na nichž jsme si mohli „odpočinout“ od chození, 
focení a úžasu nad přírodou. 
Nelze ani vyjmenovat, kolik krásných zvířat jsme viděli. Kromě 
nezapomenutelných zážitků s rozličnými živočichy si odnášíme i radost 
z toho, že jsme byli jako kolektiv spolu a že jsme se ještě více skamarádili. Už 
se těšíme, až společně zase někam vyrazíme a pořídíme si další fotografie 
do třídního alba.                                                                                  

Mgr. Eva Mešková, třídní učitelka V.A

VÝUKa aNGliČTiNy NEMUSÍ bÝT 
JEN VE TřÍdĚ…
… o tom se přesvědčili žáci třídy 5. B, když 21. listopadu navštívili anglické divadlo 
v Redutě na Národní třídě.
Představení, které se jmenovalo JACKIE AND A HORRIBLE FAMILY, bylo velmi akční, 
zábavné a zároveň poučné.
Herci zřetelně artikulovali a klíčové momenty doplňovali názornými materiály. Zvali 
děti na jeviště, zapojovali je do hry, takže se stávaly spolutvůrci představení. Byla to skvělá příležitost k tomu, aby žáci 
slyšeli angličtinu od rodilých mluvčích, využili již nabytých znalostí, získali nové a zároveň si uvědomili, jak je angličtina 
pro život nutná.

Třídní učitelka: Mgr. Marta Vláčilová

 

 

 

 
 

VÁNOČNÍ HVĚZDY 
II. ročník 

vystoupení žáků ZŠ Praha – Kbely 
za podpory Spolku rodičů a přátel školy 

16. prosince od 17:30 
 

Srdečně zveme rodiče, prarodiče, sourozence a přátele školy,  

abychom si společně užili předvánoční čas.  

Večerem provede moderátorská dvojice ze třídy 9.A. 

Vystoupí: 

 vybraní žáci s prezentací svých volnočasových aktivit 

 některé třídy s vlastním programem 

 zástupci školních kroužků: flétničky, karate, tanec 

 školní pěvecký sbor 

VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ 
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V letošním školním roce byly otevřeny čtyři první třídy. 
Výuka v jedné z nich – v 1. D – probíhá odlišně od těch 
zbývajících. Tato třída byla otevřena na základě zájmu 
rodičů, kteří si pro své děti přáli „jiný“ přístup.  

Do 1. D chodí 26 dětí a učí se v prostorách školní 
družiny (v 1. patře), což skýtá spoustu výhod: klidné 
prostředí, možnost využívat tři místnosti – třídu, hernu 
s kobercem a zimní zahradu, v případě pěkného počasí 
není problém vyběhnout i do školní zahrady. Navíc 
v této budově vůbec nezvoní. Všechny tyto podmínky 
přímo vybízejí k zapojení netradičních metod výuky. 

Rozhodli jsme se pro využití principů vzdělávacího 
programu Začít spolu (Step by step): 

• individuální přístup k dítěti
• alternativní organizace vyučování
• partnerství rodiny a školy
• podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
• integrovaná tematická výuka 
• projektové vyučování
• sebehodnocení, hodnocení, tvorba portfolia
• týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
• prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s 

předměty
• komunikace, řešení problémů, rozhodování

Jeden týden v měsíci je výuka organizována do 
jednotlivých center aktivit (dále CA), která jsou rozmístěna 
do pracovních koutů. V několika různých centrech (např. 
matematika, čtení, psaní, objevy, ateliér, knihovna aj.) 
pracují jednotlivé skupiny paralelně na individuálních i 
skupinových úkolech, které vždy propojuje jedno společné 
téma. Děti jsou tak postupně vedeny k zodpovědnosti za 
své učení, k samostatnosti, vyhledávání a třídění informací, 
ale také ke kooperaci a vzájemnému naslouchání. Zároveň 

se učí vyjadřovat své myšlenky a názory, vyslechnout rady, 
doporučení ostatních a zhodnotit práci svou, své skupiny i 
ostatních. 

Organizace dne v CA:

• 8.00 – 8.45 Ranní kruh, ranní dopis, uvedení do 
tématu, motivace 

• 8.55 – 9.45 Společná práce (český jazyk, matematika)
• 10.00 – 11.00 Práce v CA
• 11.00 – 11.45 Hodnotící kruh 

Dalším netypickým prvkem je dobrovolná spoluúčast 
rodičů na výuce, zejména jsou mi velkou oporou při 
organizaci center aktivit. 

Od ostatních prvních tříd se odlišujeme ještě výukou 
matematiky, která se vyučuje metodou prof. Hejného. 
Hejného metoda je založena na tvorbě schémat a prostředí, 
se kterými žák pracuje a ve kterých si dokáže představit 
matematické souvislosti. Učitel žákům nepředkládá 
fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je k objevování 

matematiky na skutečném světě. Tím jsou vedeni k 
samostatnému myšlení a zároveň si takto získané 
poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují. 
Výuka se provádí v jednotlivých matematických 
prostředích, se kterými se žáci postupně stále více 
seznamují (krokování, stavby z kostek, autobus, 
dřívka, hadi, zvířátka dědy Lesoně a spousta 
dalších). 

Musím přiznat, že program Začít spolu, který 
zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a 
partnerství školy a rodiny, velmi vyhovuje mému 
pedagogickému myšlení a zásadám, a že jsem mezi 
dětmi své třídy opravdu velmi spokojená.  

Mgr. Jarmila Rambousková, třídní učitelka 1. D

JaK SE VlaSTNĚ UČÍ V 1. d
ZÁKladNÍ šKOla pRaHa - KbEly JUNÁK - ROdiNNÝ OddÍl pOlJaNa

Skautská výstava betlémů
Stejně jako vloni se skautská klubovna v Bakovské ulici druhou adventní neděli a následující dny proměnila ve výstavní 
prostor. Několik desítek betlémů různých velikostí vyrobených z rozličných materiálů si kromě široké veřejnosti přišli 
prohlédnout i žáci základní školy a děti z obou mateřských školek. Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří 
nám s výstavou pomohli zapůjčením betlémů a úřadu MČ Kbely za zapůjčení dekorací, doplňků a zajištění dozoru. 

Krásný advent přeje Junák Kbely - 15. rodinný oddíl Poljana
http://kbely.athabaska.org
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Mš albRECHTiCKÁ

MaTEřSKÁ šKOla lETCů
V tomto školním roce byly zástupkyní Jiřinou Hamplovou realizovány rozsáhlé úpravy a inovace internetových stránek 
letcu.mskbely.cz, z důvodu větší informovanosti a snadnější orientaci rodičů. Úprava stávajících kategorií se týká: 
Hlavní strany, Vnitřního řádu školy, Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a Zájmových kroužků. Dále byly vytvořeny 
nové kategorie: Předškolní vzdělávání, Denní režim, Videa a Pedagogické profily jednotlivých pracovníků.

aKCE NašÍ šKOlKy V pRůbĚHU MĚSÍCE liSTOpadU:
STRašidElNÁ diSKOTéKa U MOTÝlKů
V posledním říjnovém týdnu se třída Motýlků 
proměnila v kouzelnou dílnu, kde děti vytvářely 
létající duchy, netopýry, aby si vyzdobily třídu 
na „Strašidelnou diskotéku“. Rodiče pomohly 
s maskami a občerstvením, děti si zasoutěžily, 
zahrály pohádku, zatancovaly a nakonec se 
vydaly za pokladem, který úspěšně objevily. 
Čarodějky: Lenka, Gábina a bludička Julča 
(paní asistentka).

CENTRÁlNÍ paRK KbEly
Děti ze Sluníček a Kytiček navštívily 5.11. Centrální park Kbely. Užily si podzimní slunečné dopoledne plné zábavy na 
lanových průlezkách i na hřišti s lodí. Byla to moc příjemná procházka.

bESEda V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ KBELY Na TéMa 
ZVÍřÁTKa Na pOdZiM                                                       
Paní Novotná četla dětem 11.11. krátké po-
hádky a říkadla, vedla diskuzi na dané téma 
a seznámila nás s prostředím a provozem 
knihovny. Za to od dětí dostala na památku 
dáreček v podobě tištěné básničky s kresbou. 
Video z této akce naleznete na stránkách MŠ 
Letců.

diVadlO V Mš - „JaK Na ObRa“
Ve středu 19.11. do naší školky zavítalo „Di-
vadýlko z pytlíčku“ a děti potěšilo pohádkou 
„Jak na obra“. Děti ocenily potleskem kulisy, 
loutky, kostýmy a rekvizity. Už se těšíme na 
další divadelní představení.

VySTOUpENÍ pRO SENiORy
V „Kavárně u parku“ proběhlo 26.11. dopoled-
ní setkání seniorů. Třída Sluníčka vystoupila 
se svým hudebním programem. Milé vys-
toupení našich dětí vykouzlilo nejeden úsměv 
na tvářích všech přítomných a bylo odměněno 
velkým potleskem. Kromě zaslouženého pot-
lesku si všichni vystupující odnesli i pocit uspo-
kojení z milého setkání. Děti se již dnes těší na 
další setkání a společně se svou paní učitelkou 
přemýšlejí o tom, jak příště obohatí svůj i je-
jich kulturní program.  Video z této akce na-
leznete na stránkách MŠ Letců. Video z této 
akce naleznete na stránkách MŠ Letců.

VÁNOČNÍ TRadiCE a pEČENÍ
Celou školku provoněla vůně perníčků. 
Děti si zahrály na pekaře a cukráře 
- vyzkoušely si zadělat těsto, vykrajo-
valy, zdobily a nakonec s rodiči ochut-
návaly.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V CENTRÁlNÍM paRKU KbEly
Předškolní třída vystoupila 30.11. s de-
setiminutovým hudebním programem, 
za účelem navození předvánoční at-
mosféry. Děti po vystoupení dostaly od 
MČ Praha 19 perníčky a jablíčka. 
Tímto děkujeme rodičům za spolupráci 
při uskutečnění akce.

Zpracovala: Jiřina Hamplová

Ve středu 3. prosince navštívily MŠ Albrechtickou Barborky. Prošly všemi třídami a každému hodnému dítěti daly oříšek. 
Je pravda, že nakonec většina z dětí uznala, že „občas“ zlobí. Taková sebekritika byla Barborkami vítána. Za přiznání 
dostaly po jednom oříšku, který měly tu moc, ochránit je před čertem. V pátek 5. prosince navštívil MŠ Mikuláš s čerty a 
s Andělem. Čerti si neodnesli ani jedno ze 164 dětí. Barborky a jejich darované kouzelné oříšky měly opět úspěch. 

Dominika Linkeová

http://www.letcu.mskbely.cz
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 1. února na adresu: 
ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést 

osobně v zalepené obálce na recepci úřadu. Nezapomeňte na 
kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí budou vylosováni 3 výherci, kteří obdrží poukaz 
v hodnotě 150,- Kč na pokojovou, nebo řezanou květinu. 
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 květinářství
„KVĚTiNy K“ 

Tauferova 1041/2, praha 9 - Kbely, 
Tel: 777 017 088

které věnovalo ceny pro výherce.

KřÍžOVKa O CENy

Správné znění tajenky z čísla 52: VINUM JUVENALE         Sponzor Vinotéka „U soudku“ 
Výherci kteří obdrží láhev vína: Hana Koldová, Vladimír pažout, pavla Gregorová

advent – doba dlouhých tmavých večerů , doba těšení  se a  příprav  
na Vánoce. 

Advent začíná čtvrtou nedělí před Štědrým dnem rozsví-
cením první svíce na adventním věnci…
Barborky - O pár dní později mají svátek Barbory – dle zvyku 
našich předků stříháme proutky třešní , zlatého deště, či ji-
ného kvetoucího keře do vázy ,aby nás na Vánoce potěšily 
svými květy. Svobodné dívky mají šanci zjistit zda-li se 
v příštím roce vdají – díky kvítkům těchto v teple urychlených 
rostlin.
Vánoční Hvězda (Poinsettia) – nejoblíbenější vánoční 
květina. Snad právě pro její červenou barvu, tak krásně 
kontrastující se zeleným jehličím. Nabízena je, ale i v jiných 
barevných variantách, od bílé, růžové, smetanové, po uměle 
barvenou modrou a to v mnoha velikostech od mini, po vz-
rostlé na kmínku. Pozor zvláště při její  koupi - rostlina je 
velmi náchylná na chlad, na který reaguje opadáním listů. 

Proto radím nechat ji při koupi pečlivě zabalit. Doma 
umístit na světlé, teplé místo a přiměřeně zalévat, ale 
nepřelévat.. Pozor její  bílé mléko je jedovaté!
Brambořík (Cyclamen) – oblíbená kytička našich 
babiček. Nabízíme opět mnoho barevných variant 
od bílé, růžové, po fialovou a v různých velikostech . 
Aby nám dělal dlouho radost umístíme jej na severní, 
nebo východní stranu, teplota v místnosti do 18oC. 
Zem udržovat mírně vlhkou.  Pozor zaléváme vždy do 
misky, nikdy na hlízu a listy!
Jmelí (Viscum - lepidlo) – zázračná rostlina, která 
odhání zlé duchy a chrání před nebezpečím. Milenci 
políbení  na Štědrý den pod Jmelím si zaručí lásku 
přinejmenším do dalších Vánoc. Přináší štěstí, peníze 
(to s mnoha kuličkami), ale pouze darované! Nabíze-
no dnes v mnoha barevných variantách od klasi-                
ckého přírodně zeleného, přes zlaté, bílé, stříbrné, po 
fialové. V teple rychle sesychá.  Pozor plody (kuličky) 
jsou jedovaté!
A na závěr, pánové nezapomeňte, že každá žena by 
měla na Štědrý den dostat řezanou kytičku! Je to 
stále se rozrůstající zvyk. Vždyť už jen za tu úžasnou, 
pečlivou a s láskou chystanou přípravu vašich Vánoc si 
ji určitě zaslouží…                                                                  

                                                                   Krásné Vánoce 
Vám všem s láskou  

Kateřina Strnadová
KVĚTINY K

adVENT, VÁNOCE – KVĚTiNy a ZVyKy…
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Klub seniorů Kbely uskutečnil poslední zájezd tohoto roku 
do muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Nejvíce 
jsme se těšili na Proboštův betlém, o kterém jsme věděli, 
že je nejznámější a nejkrásnější. Betlémy jsme chtěli vidět 
právě v této předvánoční době.
Na místě jsme se dozvěděli, že sbírkový fond muzea 
tvoří více než 300 betlémů zhotovených z nejrůznějších 
materiálů, pocházející z různých částí České republiky. 
Nejcennější je pohyblivý Třebechovický betlém, který byl 
v roce 1999 prohlášen Národní kulturní památkou.
Třebechovický betlém vyrobili lidoví řezbáři Josef Probošt, 
Josef Kapucián a autorem mechanismu je Josef Friml. 
Vyřezávaných dílů je více jak dva tisíce, pohyblivý mecha-
nismus je dřevěný a od roku 1935 jej uvádí do pohybu mo-
torek (dříve ruční pohon). 
Betlém byl vystavován i v zahraničí, v roce 1967 na světové 
výstavě ExPo v Montreálu, o rok později v Holandsku a 
v roce 1970 byl představen v Londýně, kde si ho prohlédla 
také anglická královna.
Po prohlídce betlémů a města Třebechovice pod Orebem, 
jsme odjeli do Hradce Králové. Tam jsme se seznámili 
s centrem města a navštívili předvánoční muzejní adventní 
trh 2014.
Výletu se zúčastnilo více než 50 seniorů. Z prohlídky 
betlému jsme byli nadšení a plní hlubokých zážitků, které 

jsme si odváželi do svých domovů.
V klubu seniorů jsme se rozloučili s uplynulým rokem 2014, 
dne 10. prosince.
Příjemný program nám vytvořily děti MŠ Albrechtická a 
k veselé náladě přispěl náš hudebník p. Bureš.
Všem přejeme krásné prožití Vánoc, do nového roku jen to 
nejlepší a těšíme se na další výlety a setkání v roce 2015.

Milan Šeliga, člen výboru KS

Slavný kbelský šachista hlásí velký návrat!
Kbelská šachová reprezentace je opět silnější. Mezinárodní šachový mistr 
Josef Přibyl, který ve Kbelích prožil své šachové začátky, totiž po povedené 
předchozí sezóně, kdy se kbelským šachistům podařilo vyhrát svou soutěž 
bez ztráty jediného bodu, přivolil po několika desetiletích opět hájit 
kbelské barvy.
A že se nejedná o ledasjakou posilu, ví snad každý znalejší Kbelák. Pepa 
Přibyl se totiž může pochlubit nejen řadou výrazných hráčských úspěchů 
na domácím i mezinárodním šachovém poli, ale i svými mnohými 
metodickými materiály a bohatou lektorskou činností. Známá je například 
jeho Šachová akademie Praha, kterou kromě jiných prošel i současný 
nejlepší český šachista velmistr David Navara nebo velmistryně Petra 
Krupková.
Jak je nová posila stále ve formě, jak se ukázalo již prvním ostrém testu, kterým byl turnaj pořádaný v Nízkoprahovém 
centru aktivit Praha 19 u příležitosti svátku studenstva 17. listopadu, který se hrál jako otevřený turnaj v rapid šachu 
jednotlivců švýcarským systémem na sedm kol s časovým limitem 2x17 minut.
Zatímco loni bylo kandidátů na prvenství několik, letos měl turnaj v Přibylovi jediného favorita a ten svou roli splnil beze 
zbytku a suverénně, bez náznaku zaváhání zvítězil s plným počtem bodů.
Kbelská šachová reprezentace zahajuje soutěžní sezonu 12.01.2015 a na její zápasy se může přijít podívat do 
Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19. Kbelský mezinárodní mistr Josef Přibyl navíc přislíbil dva řízené tréninky a 
jednu simultánní partii proti přihlášeným hráčům, takže je na co se těšit. Sledujte web kbelské šachové reprezentace  
sachy.sk-kbely.cz a žádná šachová událost vám neuteče.

Martin Hrubčík

SlaVNÝ KbElSKÝ šaCHiSTa 

KlUb SENiORů - KbEly

http://www.sachy.sk-kbely.cz
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STp, MO pRaHa 9 – KbEly
aktivity Svazu tělesně postižených 
MO Kbely v závěru roku
Dne 19. 11. 2014 bylo na schůzce Svazu tělesně 
postižených, místní organizaci Kbely opět rušno. Probíhalo 
pravidelné setkání členů. Bylo až po měsíci, protože v ter-
mínu předchozí schůzky jsme podnikli výlet do Třeboně.
Program byl skutečně pestrý. Jako hlavním a prvním bo-
dem programu byly gratulace našim členům k významným 
životním výročím. Blahopřáli jsme panu Ing. Vladimíru Ar-
gayovi k jeho osmdesátinám, paní Aleně Jeřábkové k os-
mdesátým pátým narozeninám a paní Vlastě Novákové 
k devadesátinám, které dovrší dne 9. 12. 2014.
Manželé Michálkovi byli pověřeni za naši organizaci osob-
ní návštěvou a vyřízením pozdravů a gratulací paní Marii 
Janečkové, která se na schůzku nemohla dostavit a před 
několika dny oslavila osmdesáté páté narozeniny.
Po této zahajovací části byli naši členové informováni o 
připravované poslední akci roku 2014 pořádané STP MO 
Kbely. Dne 18. 12. 2014 v 16.00 se v Lidovém domě ve 
Kbelích uskuteční benefice herce Pavla Nového, kterého 
všichni známe z komedie století „S tebou mě baví svět“. 
Jde o akci, které se mohou zúčastnit všichni členové STP 
MO Kbely, všichni kbelští senioři včetně partnerů a přátel. 
Je ovšem nutné oznámit počet účastníků a zajistit si vstu-
penky, které budou sloužit k tomu, abychom měli přehled 
o počtu návštěvníků a nestalo se to, že bude více lidí, než 
bychom byli schopni pohodlně posadit do hlediště. Naši 
členové byli rovněž požádáni, zda mají ve svém okolí 
imobilní seniory, kteří by se rádi akce zúčastnili, aby je 
na akci přihlásili. Po dohodě s MÚ Praha 19, která je 
spolupořadatelem akce, by takto znevýhodnění občané 
byli na akci dopraveni z místa bydliště. Pro tyto lidičky 
bude rezervována druhá řada v hledišti a nemusí se obá-
vat, že budou „vystrčeni“ někam do koutku. 
Dalším bodem programu byla zdravotní přednáška našich 
členek paní Blanky Minaříkové a paní Libuše Zahradníčkové, 
které jako bývalé aktivní pracovnice ve zdravotnictví, 

seznámily přítomné s vhodnou životosprávou seniorů, 
riziky onemocnění osob pokročilého věku  a s nutností 
pozitivního přístupu k životu. Pokud se senioři zajímají o 
dění kolem sebe, není na nářky čas. Přednáška byla velice 
zajímavá a patřila do pravidelného okruhu informací, které 
jsou pro naše členy přínosné a užitečné
Schůzka byla ukončena a již se všichni těšíme na další 
schůzku dne 3. 12. 2014, protože výlet do Vánočního domu 
v Karlových Varech musel být pro malý zájem zrušen. No, 
prostě nás to v klubovně dost baví.

Za STP MO Kbely Anna Zborníková

Ergoterapie v klubu „bábinky“
Již devět let se v domově seniorů schází ergoterapeu-
tický kroužek „Bábinky“. Zajímavé a dovednostní aktivity 
probíhají pod odborným vedením paní Mgr. Evy Hradečné, 
metodičky a inspektorky sociálních služeb  Charity Praha a 
paní Mgr. Oldy Petřivé, pracovnice Charity Praha a ředitelky 
centra pro tělesně postižené Fatima. Tato dvě milá děvčata 
na naše seniorky působí již jen svým pozitivním přístupem 
k životu a myslím, že je za nimi velký kus práce, kterou 
chápou jako své poslání. Netouží po publicitě. Velkou 
odměnou je pro ně spokojenost a pokroky jejich klientů. 
To jen krátce na úvod. 

 „Bábinky“ se v závěru tohoto roku věnovaly výrobě milých 
maličkostí, které se vážou k období Vánoc. Jako „rozjezd“ 
to byla výroba malých svíček, které jsme vsazovaly do 
skořápek od vlašských ořechů. Procvičovaly jsme své, 
mnohdy ne zcela poslušné, prstíky.
Na další schůzce byla zlatým hřebem výroba adventních 
věnců a vánočních dekorací. Část materiálu  měly „Bábinky“ 
z předešlého roku. Velice krásné přírodní ozdoby,  jako jsou 
například bukvice, pecky od různých plodů, šišky a ještě 
další přírodní produkty, nasbírala v průběhu roku paní 
Danuše Volfová a se všemi se o ně podělila. Některé ma-
teriály nám zajistila Městská část Praha 19 prostřednictvím 
paní Šárky Egrtové a další zajímavé doplňky si zájemci o 
tuto činnost přinesli z vlastních zdrojů. Byla to skutečně 
moc krásná práce. Hlavně proto, že jsme si věnce a dekor-

ace vytvořily dle svých představ a pro radost sobě a svým 
přátelům. 
Přiznávám, že většina se této činnosti věnovala poprvé. 
V mnohém nám poradila paní Volfová a paní Čejdová, 
které jsou již jedny z mála, jež mohou zmapovat činnost za 
celých devět let trvání klubu „Bábinky“.
Hlavní je odhodit větu: „Já to neumím.“ Jak se říká, kdo nic 
nedělá, nic nezkazí. 
Některé naše výrobky byly zdařilé více, některé méně. To 
ovšem nic neubralo na dobrém pocitu, že jsme si něco vy-
robily pro potěšení.
Již se velice těšíme, jaké nápady nám přinese v klubu 
„Bábinky“ rok 2015.

Anna Zborníková, klub „Bábinky“

pOdZiM 2014 VE KbElSKéM SVaZU 
TĚlESNĚ pOSTižENÝCH
Sešli jsme se dne 24.9. v klubovně, kde proběhlo přivítání 
po prázdninách  a zhodnocení rekondičních pobytů. 
Přítomní byli vyzváni, aby se vyjádřili k jejich průběhu 
-.nebyly zaznamenány žádné připomínky. Pí Zrzavecká 
poděkovala za bravurní organizaci pobytu v Doksech. 
Dále byli zúčastnění informováni o plánovaných výletech 
a akcích, popřáli jsme našim členkám pí Minaříkové a 
Bartůňkové k jejich 80-tým narozeninám a následovalo 
pohoštění. Dne 8.10. jsme jeli  na výlet do Polska a 
Nového Města nad Metují. První zastávka byla v Kudowé 
Zdroji, kde jsme si prošli tržnici, kdo měl zájem, mohl si 
nakoupit. Následně jsme odjeli do Nového Města nad 
Metují. Je to krásné město v Královéhradeckém kraji, 
které bylo založeno v roce 1501. Po roce 1526 byla většina 
domů na náměstí postavena podle jednotného plánu a 
renezanční ráz historického jádra si město zachovalo do 
dnešních dnů. Malebné náměstí působí velmi poeticky, 
ze tří stran je lemováno nepřerušeným podloubím, kde 
jsou zachovány malé krámky. Právě zde byl natáčen 
seriál F.L.Věk. Ve městě je též zámek a originální zahrada 
s dřevěnými stavbami, kterou navrhl D.Jurkovič. Zámek 
i zahrada byly však již veřejnosti uzavřeny, co však jsme 
navštívit mohli, byla cukrárna na náměstí. Díky výborným 
organizačním schopnostem A. Zborníkové, která zajistila 
dopředu rezervaci, jsme si mohli v klidu dát občerstvení. 
Do Kbel jsme dojeli v dobré náladě a bohatší o nové 
zážitky. Dne 23.10 jsme v klubovně přivítali Mgr.Terezku 
Kučerovou, která měla zajímavou přednášku o Volmanově 
vile v Čelákovicích. Jedná se o jednu z nejcennějších 
funkcionalistických českých staveb. Byla navržena na konci 
třicátých let 20.století architekty Jiřím Štursou a Karlem Janů 
na objednávku čelákovického továrníka Josefa Volmana, 
zakladatele místní strojírny TOS. T.č. je vila v rekonstrukci. 
Dozvěděli jsme se též další zajímavosti ze života tohoto 
váženého občana Čelákovic  Přednáška s promítáním 
byla precizně připravena a  byla odměněna zaslouženým 

potleskem. Dne 5.11.byl další výlet, tentokrát do Třeboně, 
kde jsme si mohli zakoupit čerstvé ryby přímo ze sádek, 
sortiment byl široký, každý si mohl vybrat. Následoval 
individuální program- procházka po městě, prohlídka 
parku či posezení v některé z cukráren či restaurací. Naším 
hlavním cílem však byla prohlídka kostela Panny Marie 
Královny a sv.Jiljí. Tuto návštěvu opět dopředu dojednala 
A.Zborníková s místním kostelníkem, takže jsme byli 
očekáváni. Kostel s jeho 36 m vysokou věží dominuje 
souboru Augustiniánského kláštěra, který byl založen v 
roce 1367 Rožmberky a stal se střediskem vzdělanosti 
celé oblasti. Areál je chráněn jako kulturní památka ČR 
od r.1995. Náš průvodce nás seznámil s historií i s mistry, 
kteří se na stavbě a výzdobě podíleli. Interiér kostela je 
plný vzácných mistrovských děl, za zmínku stojí např.
světoznámá gotická soška Třeboňské madony z r.1400. V 
kostele jsou též náhrobní desky některých Rožmberků, 
kteří jsou zde pohřbeni. Pro svou výbornou akustiku se v 
kostele pořádají koncerty, účinkovala zde  např. Gabriela 
Beňačková, Václav Hudeček a mnoho dalších. Prohlídka 
byla skutečně velkým zážitkem, za kterým sem jezdí i 
návštěvníci z ciziny a zúčastnila se jí velká většina z nás. 
Počasí nám opět přálo a tak jsme si výlet krásně užili. 
Chtěla bych poděkovat jménem našich členů za finanční 
podporu ÚMČ Praha 9.

Za STP MO Kbely J. Vrbová
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Stejně jako my lidé, mají i psi 
něco, čemu se říká tělesná tep-
lota. Do srozumitelné řeči pře-
vedeno to znamená, že tělo 
psa si udržuje takovou vnitřní 
teplotu, při které jeho orgány 
dobře fungují. U psa se uvádí 
normální teplota zhruba 38 – 39 
°C. Tak zvaná plemena naháčů, 
tedy plemena, která nemají srst, 
mívají teplotu vyšší. Tělesnou 
teplotu udržuje celá řada me-
chanizmů, které je možná těž-
ké pochopit. Pochopitelné ale 
je, že pokud teplota klesne pod 
normální rozmezí, nebo naopak 
příliš stoupne, znamená to ně-
jaký problém. Např. vysoká tep-
lota může být důkazem toho, že 
pes prodělává nějaké infekční 
onemocnění, proti kterému se 
právě zvýšením své tělesné teploty brání. Naopak ke snížení teploty může dojít, když necháme malé štěně v silném 
mraze venku, ono se podchladí a může na to i uhynout. Na tělesnou teplotu psa se majitelů ptají veterinární lékaři. Je to 

pRůVOdCE MaléHO CHOVaTElE aneb JaK SE SpRÁVNĚ STaRaT O pSa

Měření teploty u psa pro ně důležitá informa-
ce, podle které mohou 
usuzovat, jaká že nemoc 
psa trápí. 
Teplota se psovi větši-
nou měří u veterináře. 
Někdy ji ale potřebuje 
změřit majitel psa sám, 
např. když zvažuje, zda 
se psem má k veterináři 
jít, či ne, nebo když jej o 
to veterinář požádá. My 
lidé si teplotu umíme 
změřit sami. Teploměr 
si dáme do podpaží a za 
určenou dobu se podívá-
me na stupnici a vidíme, 
jak na tom jsme. Psovi 
těžko řekneme, aby si 
teploměr držel pod tlap-
kou. Určitě by mu vypa-
dl. A tak se u psů postu-
puje jako u lidských mi-
minek a teplota se měří 
v konečníku. Není to nic 
příjemného ani pro psa, ani pro jeho majitele, ale i nepříjemné věci přece patří k životu. Měli bychom ale vědět, jak 
postupovat, abychom to psovi co nejvíce usnadnili.
Konec teploměru napřed otřeme, aby byl čistý, a pak jej pomažeme nějakou vazelínou, krémem nebo obyčejným sád-

lem. Teploměr pak bude kluzký, nebude drhnout a snáz jej 
zasuneme psovi do zadečku. Je dobře, pokud mohou být u 
měření teploty psa dva lidé. Jeden drží psa u hlavy a chválí ho, 
druhý jednou rukou nadzvedne proutek a druhou zasune tep-
loměr do konečníku psa. Ale pozor, teploměr tam nesmíme 
zasunout celý, ale jen jeho část. On by totiž mohl do koneč-
níku psa vklouznout celý a byl by velký problém jej vyndat. U 
každého teploměru je návod, jak dlouho má měření probíhat, 
a je rozumné návod dodržet. Po změření teploty psa pochvá-
líme, a pokud má chuť, odměníme jej nějakým pamlskem. 
Rozumné je, pokud není pes moc nemocný, s ním hned jít 
ven. Měření teploty přece jen trochu podráždí konečník psa 
a může se stát, že pes bude mít potřebu udělat „hromádku“. 
Máme-li my i náš pes štěstí, měří mu teplotu jen 1x ročně 
veterinář před očkováním. Každý pes ale může onemocnět 
a majitel, který o něj dbá, by měl být na nutnost stanovení 
tělesné teploty připraven. Měli bychom ale vědět, že běžně 
udávaná normální teplota se může zvýšit i ze zcela obyčej-
ných důvodů. Např. stoupne, když je pes rozčilen. Neměřte 
tedy teplotu psovi, který právě prohnal kočku.

                                   Vladimíra Tichá
Zdroj: MALÁ MYSLIVOST



Mikuláš se svými pomocníky v lidovém domě 

V pátek 28. 11. 2014 se Lidový dům ve Kbelích naplnil 
napětím a dětskou zvědavostí. Děti nedočkavě čekaly 
na příchod Mikuláše, čertů a andělů, kteří pro ně měli 
nachystanou nadílku. Než ale Mikuláš se svými pomocníky 
přišel, zazpívaly děti z dětského pěveckého sboru Ježeček 
vánoční písně a tím navodily příjemnou atmosféru. Na 
vyzvání Mikuláše děti společně přednesly básničku, za 
kterou byly sladce odměněny. Poté následovala pohádka v 
podání umělecké scény Říše loutek O Budulínkovi. Součástí 
také byla prodejní výstava adventních věnců. Organizátorem 
akce bylo Kulturní a rodinné centrum CoByDup za 
podpory MČ Praha 19 a finanční podpory hl. m. Prahy. 

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

přípravy na kbelský masopust jsou v plném proudu

KRC CoByDup pro Vás ve spolupráci s MČ Praha 19 a za 
podpory hl. m. Prahy opět připravuje kbelský MASOPUST. Již 
pátý ročník se bude konat v sobotu 7. 2. 2014 v Centrálním 
parku ve Kbelích. Začínáme ve 13:00 hod. v CP ve Kbelích a 
až do 17:00 hod. pro Vás máme připravený bohatý program 
a doprovodný staročeský jarmark s vynikající zabijačkou 
pana Černého. Každou celou hodinu se můžete těšit na 
povídání o masopustu se spoustou písniček, her jak pro 
děti, tak i dospělé, divadelní vystoupení a další překvapení. 
Celým odpolednem Vás opět provedou Alena Hradilová 
jako kbelský Honza Masopust a Lenka Šejbová jako jeho 
máma, za notné podpory dalších ochotníků a hudebního 
doprovodu Jazz bandu Motovidlo. I letos se můžete těšit na 
soutěže o nejlepší buchtu, královnu a krále masopustu či o 
nejlepší skupinovou masku nebo nejoriginálnější masopustní povoz.
Pokud máte chuť se na přípravách či programu podílet, můžete se k nám připojit. Více informací se dozvíte v centru, na 
webových stránkách www.krc-cobydup.cz nebo na info@krc-cobydup.cz. 
Přijďte, těšíme se na Vás!

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

další rok za námi
Nový rok tu bude CoByDup  a většina z nás bilancuje uplynulé období a přemýšlí o plánech do nového roku. Ani já 
nezůstanu pozadu. Necháváme za sebou rok 2014 a musím říci, že pro Kulturní a rodinné centrum CoByDup byl tento 
rok plný výzev a překvapení. Snažili jsme se nejen udržet stávající chod centra v takovém rozsahu jako v minulých 
letech, ale také jsme na žádosti maminek usilovali o rozšíření našich služeb. Povedlo se nám zajistit více sportovních 
kroužků pro děti a přidat navíc dva příměstské tábory, které byly naplněné doslova k prasknutí. Akce pro veřejnost, 
které pořádáme, se těší čím dál větší oblibě, což dokazuje jejich návštěvnost. Protože chceme, aby si je rodiče s dětmi 
užili a nebyli doslova masírováni kolotoči a prodejci, snažíme se některé z nich (vyřezávání dýní, drakiáda či závody na 
dvou až čtyřech kolech) udržet v dosavadních rozměrech/dimenzích a příliš je nerozšiřovat. Za největší úspěch považuji 
to, že se nám podařilo získat dobrovolnice z řad maminek, které mají chuť s námi vytvářet a rozšiřovat aktivity nejen 
pro vlastní děti, ale pro všechny děti z Kbel. Co se nám však nepovedlo a o co se již dlouhodobě snažíme, je získat větší 

prostory pro naše malé ježečky. V roce 2015 snad budeme tomuto cíli zase o něco blíže.  A na co se můžete těšit v roce 
2015? Kromě již tradičních akcí pro veřejnost chceme v novém roce rozšířit naše aktivity o turistický kroužek Ježeček. 
Ten nebude určen jen samotným dětem, na některé výlety se mohou připojit také dospělí. Rádi bychom také zavedli 
v Lidovém domě divadélka pro děti. Další podněty či výzvy přijdou během roku 2015, slibujeme, že se jim postavíme 
čelem.
Těšíme se na Vás v novém roce a přejeme Vám všem, aby Vaše plány pro rok 2015 neměly žádnou bodlinku a abyste 
dalším rokem prošli bez dupání.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

další rok projektu „Co dělat když…?“ za námi
Těšíme se na jeho další pokračování
Aktivity projektu „Co dělat když…?“ 2014 jsou v podstatě uzavřeny. Čeká nás poslední seminář rodinné poradny a 
usilovně připravujeme závěrečnou zprávu a hodnocení projektu. Za tento rok činnosti jsme pomohli najít odpovědi 
na otázky z oblasti výchovy, rodinných financí a pracovně právní problematiky více než dvěma stům účastníků našich 
seminářů a workshopů. V rámci individuálního poradenství jsme nasměrovali k řešení konkrétních problémů více než 
padesát rodin. Důležité pro nás je, že všichni účastníci hodnotili naše služby jako výborné a v dotaznících vyplňovaných 
po každém semináři naše lektorky získávali pravidelně ta nejlepší hodnocení.
Proto jsme se rozhodli v realizaci poradenských a vzdělávacích aktivit v rámci tohoto projektu pokračovat i v následujícím 
roce. Již v říjnu jsme připravili žádost o finanční podporu našeho projektu v rámci dotačního titulu Rodina a ochrana 
práv dětí MPSV ČR, abychom tuto činnost mohli udržet v současném rozměru. Zároveň jsme připravili i rozšíření, které 
se zaměří na práci s rodiči a dětmi předškolního a mladšího školního věku v oblasti primární prevence. Během 

tříleté realizace projektu se totiž tato problematika stále 
častěji vynořuje v neformálních diskuzích klientů s členy 
a lektory KRC CoByDup a zároveň tato témata začínají 
být mnohem častější i při individuálním poradenství 
poskytovaném v rámci projektu. Můžete se tedy těšit 
na novou sérii interaktivních seminářů, jejichž cílem 
je rozvojem kompetencí a znalostí rodičů i dětí přispět k 
eliminaci vzniku patologických jevů v rodinách, ale i v širší 
společnosti, a zamezit vzniku rizikových situací, které 
mohou dítě poškodit. Jejich účastníci postupně získají 
kompetence a naučí se využívat techniky, které mohou 
využít v případě, že jsou přímo konfrontováni s těmito 
jevy ve známém i neznámém prostředí. Zároveň 
se upevní jistota rodičů a poskytne se jim opora 
při edukaci jejich dětí a při ochraně jejich dětí před 
negativním působením okolí.
Plánovaná témata budou, s ohledem na věk přítomných 
dětí, zahrnovat trénink umění odmítat, upevnění 
asertivního chování vůči okolí, nácvik práce s informací 
od okolí. Zaměříme se i na problematiku jak reagovat co 
nejefektivněji na dotazy dětí k situacím, jež je znepokojují 
či ohrožují.
Těšíme se tedy na vás opět od ledna a doufáme, že tyto 
naše semináře přispějí k jednoduššímu hledání odpovědí 
na vaše otázky: Co dělat když…
Informace o aktuálních aktivitách projektu naleznete na 
internetových stránkách www.krc-cobydup.cz. 

Ing. Daniela Chovancová, koordinátorka projektu 
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ZÁpiSNÍK JOSEFa pERliNGERa
Události měsíce listopadu              
ve Kbelích
1. 11.  Kulturní a rodinné centrum CoByDup ve spolupráci 
s Úřadem MČ Praha 19 uspořádalo v Centrálním parku 
ve Kbelích akci  s názvem Halloweenské vyřezávání dýní, 
která vyvrcholila lampionovým průvodem dětí. To v jedné 
kbelské hospodě zase svátek Halloween oslavili plnoletí 
návštěvníci tak, že jeden z nich příští den prohlásil, tento 
rok to nebyl Halloween, ale ,,Děloween“ protože ten večer 
byli všichni jako dělo!

4. 11.  Odpoledne bylo možno vidět u kbelského rybníku 
maminku s malým dítětem jak krmí divoké kachny (bylo 
jich tam 33). I to je podzimní obraz současných Kbel. Před 
supermarketem Billa ve Kbelích byla na lavičce nalezena 
černá peněženka. Bohužel v době nálezu už byla prázdná 
– někdo byl zřejmě rychlejší. Po 15 minutách zmizela i ta 
prázdná peněženka. Při předvánočních nákupech noste 
peníze raději u sebe!

5. 11.  V  Lidovém domě ve Kbelích se od 17 hod. konalo                
1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19, které 
se neslo v slavnostním duchu a starostou byl opět zvolen 
pan Pavel Žd´árský. Zajímavostí je, že poprvé od roku 
1945 není ve kbelském zastupitelstvu žádný poslanec za 
komunistickou stranu. Tak rozhodly komunální volby 2014 
ve Kbelích. Místní organizace Svazu tělesně postižených 
Kbely uspořádala výlet do Třeboně. Někteří účastníci si z 
výletu přivezli čerstvé kapry.

6. 11.  Neznámý pachatel odcizil z chodby bytového domu 
v   Katusické ulici okrasné květiny, které záhadně zmizely i 
s květináčem. 

8. 11.   Večer se v sále Lidového domu Kbely konal Maškarní 
ples pro dospělé s tématikou 7 smrtelných hříchů. Všichni 
,,hříšníci“, kteří ples navštívili se také mohli zúčastnit 
soutěží a velice dobře se bavili.

9. 11.   S.S.V. Skaut ve spolupráci s MČ Praha 19 uspořádali 
Vzpomínkovou akci ve Kbelích pod názvem Den válečných 
veteránů. Ráno se konalo uctění památky na kbelském 
hřbitově (čestná stráž) a odpoledne u srubu v Centrálním 
parku Kbely, kde si přítomní mohli prohlédnout dobovou 
vojenskou techniku a výstroj.

11. 11.  Základní škola Albrechtická vyhlásila sběr papíru do 
14. 11. 2014. I tentokrát byl sběr úspěšný, bylo nasbíráno 
11.600 kg papíru. Hrůzný obraz se naskytl starší paní, která 
šla vysypat smetí do odpadového kontejneru na Novákově 
náměstí. Tam nalezla v černém pytli zbytky velkého 
zvířete (hlava s parůžky, srst, končetiny atd.), zřejmě šlo o 
daňka. Není divu, že paní z tohoto nálezu utrpěla šok. Po 
kontaktování policie na lince 156 přijeli strážníci Městské 

policie z Letňan, kteří zajistili odvoz mrtvého zvířete. Podle 
jejich vyjádření bude tento případ součástí dalšího šetření, 
protože by mohlo jít o trestný čin pytláctví.

12. 11.  V domě pečovatelské služby na Mladoboleslavské 
ulici se konal seminář týkající se bezpečnosti seniorů, 
kterou uspořádal Úřad MČ Praha 19.  Odborníci na tuto 
problematiku kbelským seniorům ukázali a vysvětlili, co je 
pro jejich bezpečí důležité. Také upozornili, že podvodníci 
používají nové metody podvodů a v této souvislosti také  
kbelské seniory varovali před tzv. šmejdy a jejich akcemi. 

14. 11.  Jeden z nejoriginálnějších koncertů se konal 
v sále Lidového domu Kbely. Kbelská společnost Goulash 
production zde uspořádala vystoupení zpěvačky 
Jany ,,Uriel“ Kratochvílové. Tuto extravagantní dámu 
doprovázela kapela složená z prvotřídních muzikantů. 
Přítomní diváci byly jejím vystoupením zřejmě tak 
ovlivněni, že konzumace alkoholu byla opravdu minimální. 
Stručně řečeno, zpěvačka Jana Kratochvílová dokázala své 
posluchače dostat do jiné dimenze.

17. 11.  V Nízkoprahovém centru aktivit (NCA) v Bakovské 
ulici byl uspořádán Šachový turnaj 17. listopadu. Sešlo se 
zde 30 šachistů vítězem se stal Mezinárodní mistr Josef 
Přibyl. Zajímavostí je, že tohoto turnaje se zúčastnila také 
jeho žena a vnuk. Odpoledne se v  Centrálním parku Kbely 
u srubu konala vzpomínková akce k výročí 17. listopadu, 
kterou pořádal S.S.V. Skaut ve spolupráci s Úřadem MČ 
Praha 19.

19. 11.  Kbely.TV natočila s kbelskou občankou, televizní 
moderátorkou Ester Janečkovou velmi zajímavý rozhovor, 
kde se diváci mohli dozvědět mnohé nejen o jejím působení 
v televizních pořadech, ale i o jejím životě a vztahu ke 
Kbelům. Celý rozhovor můžete najít na internetové adrese 
www.kbely.tv

20. 11.  V dopoledních hodinách došlo v Toužimské ulici 
ve Kbelích ke kolizi dvou autobusů MHD. Naštěstí nedošlo 
ke zranění, ale musela být omezena doprava na této dosti 
frekventované komunikaci.

22. 11.  V sále Lidového domu Kbely se večer konal 
Hasičský bál, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů 
Kbely – organizace, která je nejstarší organizací ve Kbelích. 
Součástí bálu byla samozřejmě bohatá tombola.

24. 11.  Scény jako z kriminálního filmu zažili odpoledne 
obyvatelé Novákova náměstí a blízkého okolí. Z okna 
bytu ve 2. patře střílel muž pistolí - údajně na holuby. Na 
místo dorazila Policie ČR, zásahová jednotka, vyjednávač, 
speciální pořádková jednotka a záchranáři. Celé okolí domu, 
z něhož se střílelo bylo policií uzavřeno. Protože bydlím o 
patro níž a chtěl jsem odejít z bytu  - bylo mi policií sděleno,  
at´ z bytu nevycházím, protože zde probíhá policejní akce 

na zadržení nebezpečného, ozbrojeného pachatele. Tak 
jsem se nechtěně stal očitým svědkem zásahu. Nejprve do 
bytu střelce nastoupil vyjednavač, poté byl muž zadržen 
a odvezen policií. Policisté v bytě hledali zbraň a v okolí 
domu další stopy. Když  jeden z policistů podal hlášení, že 
byt je čistý tak bylo jasné, že nebezpečí v domě pominulo. 
Na místě byly také televizní štáby, které ve zprávách o 
této události informovaly diváky. Ještě za tmy policisté 
stále prohledávali okolí domu. Nejdůležitější je, že ani při 
střelbě ani při zásahu nebyl nikdo zraněn. Nezbývá než 
zasahujícím policistům poděkovat za jejich profesionalitu, 
kterou mohli kbelští občané vidět na vlastní oči.

26. 11.  V poledne jsem na chodníku před kbelskou 
radnicí našel dioptrické brýle, které tam někdo ztratil. 
Nepoškozené brýle jsem odevzdal na recepci kbelské 

radnice.  

28. 11.  Opět jsem navštívil Letecký archiv na Praze 10 
a získal další zajímavé dokumenty k historické události, 
která se stala na letišti ve Kbelích na jaře 1959, kdy tam byl 
zalétáván prototyp našeho prvního proudového letadla L 
– 29. 

30. 11.  Ve Kbelích začala první adventní neděle 
v Centrálním parku, kde byl bohatý program pro děti i 
dospělé. Vyvrcholením akce bylo slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu a nádherný ohňostroj.  Předvánoční 
atmosféra a pohoda zavítala také do Kbel!

                                                                Josef Perlinger (JPM)

VZpOMÍNKa Na 17. liSTOpad 1989         
VE KbElÍCH
dne 17. listopadu 2014 
uspořádal S.S.V. Skaut ve 
spolupráci s Úřadem MČ praha 
19 v Centrálním parku Kbely 
vzpomínkové odpoledne k 25. 
výročí Sametové revoluce. 
Program zahájil vedoucí skautů pan Kamil Podlaha a pozval 
účastníky akce na výstavu v exteriéru, kde byl k vidění 
např. živý příslušník Veřejné bezpečnosti v uniformě, který 
přijel autem Žiguli s označením VB a ukázal obušky, které 
se tehdy používaly proti demonstrantům, dále vozovou 
techniku a hlavně hasičský vůz, který názorně předvedl, 
jaké to bylo když z vodního děla stříkal silný proud vody 
do demonstrantů v lednu 1989. Součástí akce byla také 
výstava ve skautské klubovně, kde si návštěvníci mohli 

prohlédnout historické artefakty z 80. let minulého století 
a také dokumenty ze začátků vzniku Občanského fóra. 
Posledním bodem programu byla beseda s účastníky 
listopadových událostí a  tehdejšími mluvčími OF Kbely 
Pavlem Žd´árským a Josefem Perlingerem, kteří si pro 
tento den opět připnuli placky OF. Významným hostem 
byla paní Karolína Stránská, která po zvolení Václava 
Havla prezidentem pracovala v jeho kanceláři na Pražském 
hradě. Vzpomínalo se na události, které postupně změnily 
náš život nejen ve Kbelích. Dojemné bylo vystoupení 
školaček, které účastníkům besedy zahrály a zazpívaly 
píseň Karla Kryla. Paní Stránská připojila historky z jejího 
působení u prezidenta Václava Havla a nakonec zazpívala 
spolu s účastníky besedy píseň Modlitba pro Martu. A to 
bylo opravdu důstojné zakončení této vzpomínkové akce, 
přestože účast byla spíše symbolická.  

 Josef Perlinger (JPM)
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ZaČalO TO VE KbElECH
Jak většina z nás jistě ví, 
18. května roku 2014 uplynulo 
91 let od oficiálně prvého 
bezdrátového vysílání mluveného 
slova pro veřejnost na území 
tehdejší Československé republiky. 

Vzhledem k dobře známému vztahu Kbelských „k rodné 
hroudě“ musíme konstatovat, že Kbely u Prahy, jak tenkrát 
zněl oficiální název pražské periferie, byly jako samostatná 
obec dějištěm tohoto historického okamžiku díky svému 
vynikajícímu položení.       
          Bylo to veliké, bylo to vzrušující, vždyť slovo putující 
éterem bez drátu je sice pro dnešní lidi samozřejmost, ale 
technicky to umí osvětlit jen člověk, který je do věci byť 
třeba jen povrchně, ale zasvěcený.    
          Pamatuji si opravdu velké oslavy 
této události v roce 1963, kdy se slavilo 
jubileum, které se oficiálně jmenovalo „R 
40, T10“. Byl jsem tehdy kluk, ale rozhlas 
slavil své výročí dobře volenými programy, 
takže si ten čas velmi dobře pamatuji. 
Rádio u nás hrávalo i v noci, díky z nostalgie 
postavené krystalce, která, jak všichni víme, 
nevyžaduje žádný energetický zdroj. Ano, 
tehdy bylo rozhlasu mužných 40 roků. Ale 
zkusme si zavzpomínat na doby, kdy rádio 
nebylo v rodinách obvyklým doplňkem a 
slovo rozhlas nikdo neznal.
       Do roku 1923 byly možnosti bezdrátového 
poslechu mluveného slova poměrně 
omezené. Jednak vysílání bylo vedeno 
buď ve francouzštině, neboť jedna ze tří 
nejsilnějších stanic v Evropě byla umístěna 
na vrcholu Eiffelovy věže v Paříži, anebo v jazyce německém, 
protože zbylé dvě dostupné stanice byly umístěny v okolí 
Berlína, konkrétně v Königswursthausenu a Eberswaldu. 
Kdo měl k dispozici sluchátkový lampový přijímač zahraniční 
výroby, v té době neobyčejně nákladnou investici, mohl 
tedy vysílání sledovat (nikoliv jednoduchou krystalku, ta by 
ještě v té době zdaleka nestačila na tak vzdálené vysílače), 
avšak kolik bylo takových nadšených a hlavně finančně 
schopných lidí? Anténní vodič, vzhledem k poměrně nízké 
citlivosti přijímačů a mnohasetkilometrovým vzdálenostem 
vysílačů, měřil 52 m. Zařízení svým rozměrem odpovídalo 
anténě vysílací soustavy pro tehdejší námořní plavidla. 
To byl asi pro obyčejného posluchače, zejména ve 
městě, též velký problém. V tehdejší republice probíhaly 
pokusy s bezdrátovým vysíláním od roku 1922. Vysílání 

bylo šířeno z budovy poštovního úřadu v Moravské ulici 
na Královských Vinohradech. Současně s probíhajícími 
pokusy byla založena Československá společnost pro 
radiotelefonické zpravodajství RADIOJOURNAL. Na základě 
dosažených poznatků z Vinohrad bylo navázáno v počátku 
roku 1923 na pokusy s vysíláním z areálu tehdejší firmy 
ELEKTRA (továrna na žárovky v Hloubětíně). Zde proběhlo 
několik relací mluveného slova, ale vzhledem ke značně 
nevýhodné výškové poloze objektu vznikal problém 
s úspěšným šířením signálu. Proto bylo rozhodnuto, že 
zařízení vysílače bude přemístěno z Hloubětína do Kbel 
u Prahy, do blízkosti vojenského letiště. Zde bylo možno z 
kopce úspěšně vypravit do éteru signál, vyzařovaný energií 
1kV v takové kvalitě, aby jej mohli posluchači v Praze a okolí 
sledovat bez rušivých vlivů. První atelier kbelského vysílače 
byl velký plátěný skautský stan, postavený v poli poblíž 
budovy s vysílačem (viz hvězdicový památník u komunikace 
Mladoboleslavská). Ve stanu obětavě účinkovali naši první 
hlasatelé a hudebníci. První hlasatelka našeho radia byla 

tehdy ještě slečna Míla Tučková, zaměstnaná současně 
jako pokladní a účetní v Radiojournalu. Ředitel společnosti 
Svoboda pověřil funkcí technika vysílání pana Vlacha, 
technického zaměstnance poštovního úřadu. Celým 
zařízením tohoto polního studia bylo vypůjčené pianino 
(později jej vystřídal klavír) a několik beden, využívaných 
momentálně dle potřeby, jako praktikábl, stůl, nebo židle. 
Nábytek by se asi do stanu nevešel. Dveře nahrazoval kus 
silné látky. Za nepříznivého počasí, zejména při podzimních 
plískanicích, nebylo ve stanu to správné klima, neboť topit 
se zde z bezpečnostních důvodů nemohlo. Účinkující se 
proto balili do kabátů, které jim při vystoupení značně 
znepříjemňovaly život, protože z akustických důvodů bylo 
nutno při produkci provádět možno říct různé prostocviky, 
jako byl nakloněný postoj, podřep ale dokonce i leh. Když 
ale začalo být ve stanu velmi nepříjemno, zejména pro 

přístroje, které vlivem vlhka přestávaly fungovat a pianino 
zvlhlo tak, že počalo trpět „dušností“, bylo nutno vyhledat 
náhradní místo pro studio. Byla to vyklizená místnost 
truhlářské dílny v dřevěné budově vysílače, kde se studio 
rychle zabydlelo. Bylo to prvé stěhování v dějinách našeho 
rozhlasu.
         Ale vraťme se k datu slavnostního počátku hmatatelné 
existence rozhlasu. Tehdy v květnu zaznělo do „čistého“ 
éteru konečně bez poruch mluvené slovo, cituji:  HALÓ, 
HALÓ zde vysílací stanice Radiojournalu ve Kbelích u 
Prahy, zkouška mikrofonu  á – á – á …             A od tohoto 
památného okamžiku bylo možno pravidelně slýchat ve 
večerních hodinách vysílání Radiojournalu, prvé radiové 
stanice v Československu. Přes den vysílač šířil do éteru 
své navyklé Morseovy telegrafní značky, 
ale navečer, když k němu bylo připojeno 
zařízení k přenosu mluveného slova a 
zaznělo kouzelné haló, haló, začala ještě 
v té době běžně nevídaná produkce. 
Československé republice bylo sotva 5 let 
a již zahajovala pravidelné radiové vysílání. 
Společnost Radiojournal tvořily firmy 
Radioslavia a Spolek českých žurnalistů. 
Firma Radioslavia se zabývala prodejem 
z Francie importovaných radiofonních 
a radiotelegrafických přístrojů, a aby 
dokázala získat zájem veřejnosti o nový 
druh získávání informací, zapůjčovala za 
poplatek tyto přístroje prvým zájemcům 
– zákazníkům. Pro reklamu svého vysílání 
využívala večerních představení v bio 
Sanssouci, pozdějším kině Kapitol v 
tehdejší Hooverově ulici v Praze, kdy před večerním 
promítáním filmu přenášela již pokročilejší technikou 
(namísto sluchátek byl již připojen výstup s amplionem) 
do promítacího sálu večerní zpravodajství. Tato reklamní 
akce měla posloužit pro upoutání veřejnosti, která 
v souvislosti s dosud neznámým zážitkem projevila 
nezřídka zájem sledovat zpravodajství a zábavné programy 
v klidu domácího prostředí. Zprvu zájemcům drahý přijímač 
za poplatek nezávazně pronajala a posléze je zajímavostí 
programu, a zejména spolehlivostí provozního servisu 
přesvědčila o stálé potřebě tohoto zpravodaje a společníka 
v denním životě. Zájem projevovaly zejména bohatší firmy, 
ale i jednotlivci a byl tak silný, že zprvu pronajímané přístroje 
brzy přecházely do prodeje. Aby bylo možno finančně krýt 
nákladné vysílání, vč. zakoupení přijímačů určených zprvu 
k pronájmu, započal Radiojournal s vysíláním burzovních 
zpráv, samozřejmě za zajímavé úhrady těchto služeb. Zde 
byli největšími zájemci osoby, které v burzovním světě 
podnikaly. Po nesmělých počátcích vysílání byl koncem 
roku 1923 přijat zákon, který stanovoval podmínky pro 
zřizování a provozování přijímacích rozhlasových stanic. 
Zákon určoval, že ministerstvo pošt a telegrafů jest 
oprávněno povolovat takové typy aparátů pro příjem 

telefonie bez drátu, které nejdříve samo vyzkouší a schválí. 
Zároveň bylo uzákoněno vydávání tzv. radiové koncese 
pro jednotlivé žadatele. K získání takové koncese bylo 
třeba dost trpělivosti, neboť žadatel musel vypsat žádost 
na předepsaném formuláři a s příslušnými přílohami 
doručit společnosti Radiojournal. Ta po úředním doplnění 
typu přijímače, který zájemci pronajala, nebo prodala, 
poslala žádost ministerstvu pošt a telegrafů. Zde zjišťovali 
beztrestnost a politické přesvědčení žadatele a teprve 
po prověření, zda bylo vše v žádosti pravdivě uvedeno, 
radiokoncesi udělila. Řízení trvalo 2-3 měsíce! Posluchač 
byl povinen zaplatit telegrafní správě poplatek ve výši 60 
Kč ročně a rozhlasové společnosti 100 Kč měsíčně. Pro 
porovnání výše poplatků na tehdejší poměry možno uvést, 

že pomocná síla v tiskárně měla měsíční příjem zhruba 
360 – 400 Kč měsíčně. Prvá radiokoncese v pořadí byla 
udělena dne 5. září 1923 JUDr. Josefu Lachoutovi v Praze. 
Podepsal ji sám tehdejší ministr pošt a telegrafů Alois 
Tučný. Ministerstvo tehdy schválilo pro příjem radiového 
signálu dva typy přijímacích přístrojů: 
krystalová přijímací stanice (lidově řečeno krystalka, 
přijímala pouze signál Kbelského vysílače)
příjímač typu STANDARD (čtyřlampovka lidově přezdívaná 
STRNAD, výrobek francouzské firmy  SFR. Ladění pouze 
jednopásmové dlouhé vlny délky od 1000 do 4000 m.     

      Vysílač Kbely pracoval ve své době s vlnou o délce 1150 
m, vysílač Königswurstenhausen u Berlína: vlnová délka 
1800 m a vysílač Eberswalde u Berlína 1670 m. Francouzi 
dokonce pracovali na Eiffelce s vlnovou délkou 2400 
m. Později se připojili Britové vysílačem v Chelmsfordu 
s délkou vlny 1650 m. 
      To tedy byla tehdejší rozhlasová Evropa, ve které 
jsme jako republika zaujali čestné místo v pořadí zahájení 
pravidelného vysílání.

Petr Nejedlý
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Na listopadové setkání se přišel podívat i pan starosta 
Žďárský a informoval přítomné o akci, kterou chce 
potvrdit nebo vyvrátit informace o podzemních chodbách 
pod kapličkami na Svaté cestě. Má připravený přístroj 
na zkoumání podzemí. Na monitorech v zasedací 
místnosti se mohli všichni podívat na podzemí Višňovky, 
která zasahovala pod kbelské letiště. Rovněž se s touto 
tématikou můžete seznámit na internetu Pražské podzemí 
Mamutíkův blog, kde autor popisuje nálezy velkých 
podzemních sálů pod letištěm.
Dalším tématem byla proměna ulic a domů.  Označování 
ulic, náměstí, mostů a dalších veřejných prostranství je 
určeno zejména k orientaci ve městě. Původně se cesty 
nepojmenovávaly, nazývaly se podle toho, kam vedou, 
stavby se nazývaly například podle toho, kdo je postavil. 
V Praze byly názvy ulic úředně zavedeny 27.října 1787.  
Teprve v roce 1857 vyšlo císařské nařízení o pojmenování 
ulic a zavádění domovních čísel. V roce 1868 se sbor 
pražských obecních starších usnesl označit pražské ulice 
jednotnými německo-českými plechovými tabulemi. 
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie 
v únoru roku 1770. Začínalo se obvykle nejdůležitější, 
zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo nebo fara).  
Začínalo se většinou prvním domem po pravé straně 
vesnice ze strany, kterou přijížděla vrchnost. Ve vesnicích 
se většinou od té doby číslování již neměnilo. Ve městech 
první vlna přečíslování proběhla v letech 1805 – 1815. 
Pojmenování ulic ve Kbelích je známé z roku 1931 (zatím 
se mi dřívější označení nepodařilo vypátrat) , kdy byla 
obec rozdělena na 6 čtvrtí ohraničených ulicemi Pražská, 

Satalická, Stará, Nová, Miškovická, Letňanská, Čakovická, V 
Uličkách a Za dvorem. V říjnu 1939 byly ulice pojmenovány 
podle návrhu tehdejšího starosty pana Bystřického. Ulice v 
jednotlivých čtvrtích nesly názvy spisovatelů, básníků nebo 
hudebních skladatelů. V roce 1946 byla obec rozdělena 
na 5 čtvrtí  a pojmenování ulic zůstalo stejné až do roku 
1973. V roce 1968, kdy se Kbely a jiné obce staly součástí 
Prahy, vzniklo mnoho stejných názvů ulic. Proto došlo 
k rozhodnutí přejmenovat ulice v připojených obcích.  
Kbely dostaly přidělené okolí Mladé Boleslavi. Proto  se 
ulice nazývají podle vesnic z této lokality. Snad nejvíce 
různých názvů  měla současná Mladoboleslavská ulice. 
Nazývala se Královská, Brandýská, Pražská, Čs. Armády 
a Mladoboleslavská. Více pojmenování měla i současná 
Vrchlabská ulice, Švehlova, Palackého a Vrchlabská.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Prosincové Letopisecké setkání se uskutečnilo v duchu 
adventu a předvánoční atmosféry. Proto i výzdoba byla 
vánoční.  K příjemnému zážitku přispěla i návštěva hosta, 
pana Karla Vágnera, který se ve Kbelích narodil a do roku 
1965 také žil.  Otcem Karla Vágnera byl významný Kbelák 
pan Josef Vágner. Ten se narodil v roce 1895 v Roztokách 
u Křivoklátu v rodině horníka a měl sedm sourozenců. 

Jako devatenáctiletý narukoval na vojnu a za 1. světové 
války se dostal do námořnických kasáren v Pule. Zúčastnil 
se vzpoury v boce Kotorské. Byl i ve vězení a spolu s 
kamarádem Matějem Toufarem se dostali na svobodu 
až po skončení války v listopadu roku 1918. Jsou po nich 
pojmenovány ulice ve Kbelích  Vágnerova a Tauferova.  
Vrátil se domů, a protože byl letecký mechanik, dostal se 
do Kbel, kde vznikalo letiště a rozvíjel se letecký průmysl.  
Zde také potkal svojí budoucí ženu Annu Svobodovou, jejíž 
rodiče vlastnili koloniál v nynější Vrchlabské ulici čp. 36. 
Dnes je tam zlatnictví.  V prvním patře toho domu byla v 
té době také zubní ordinace a místo koloniálu v roce 1934 
vznikla pošta. Pro kbelské občany je pan Josef Vágner spojen 
také s hudbou.  V roce 1959 byl znovu obnoven Hudební 
kroužek při osvětové besedě ve Kbelích, ve kterém pan 
Vágner také dlouhá léta působil. Navazoval na Hudební 
kroužek založený v roce 1918, který byl za druhé světové 
války rozpuštěn. V Lidovém domě se našly sešity se zápisy 
orchestru od jeho  obnovení v roce 1959. Pan Vágner se 
svojí ženou vychovali čtyři syny. V roce 1972 oslavili zlatou 
svatbu na Místním národním výboru ve Kbelích, kde jim 
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zazpívala i paní Eva Pilarová.  Dožil se 80 let a zemřel v roce 
1975. Nejmladším synem Vágnerových je pan Karel Vágner. 
Narodil se v roce 1942, v roce 1948 začal chodit do školy ve 
Kbelích. Později se vyučil nástrojařem. Bavil ho také sport, 
hlavně lehká atletika a fotbal. Ale přes sportovní úspěchy 
ho přitahovala muzika. Na jednom koncertě Gustava Broma 
jej hudba tak očarovala, že oprášil z půdy basu, na kterou 
hrával jeho tatínek a muziku již neopustil. Vystudoval 
konzervatoř, v letech 1973 založil orchestr Karla Vágnera a 
doprovázel řadu známých zpěváků. Pan Vágner  byl velmi 
bezprostřední a přítomným vyprávěl  o svém životě, což 
prý také popisuje ve své nové knize  „Nerad prohrávám, ale 
umím i to“,  kterou bude křtít ve středu 3. prosince 2014.  
Na setkání přišlo i několik jeho spolužáků a známých a 
společně vzpomínali na dětství, sport i pozdější náhodná 
setkání. Vyprávěl, jak ho při bombardování v roce 1944 
maminka schovala ve sklepě do výklenku a zakryla starým 
kabátem a na tu vůni si pamatuje dodnes. Zavzpomínal 
třeba na to, jak byl po škole, ale musel na trénink na fotbal, 
tak z okna z prvního patra školy přeskočil na strom a po 
něm dolů a na hřiště. Povídání bylo různorodé a někdy i 
trochu „lechtivé“ , což všechny  moc pobavilo.  Hovořil i 
o své rodině a dětech.  Pan Vágner zavzpomínal i na své 
přátele z uměleckých kruhů, nejen hudebních. Vyprávěl 
hodně historek prožitých s panem Sovákem a  Menšíkem. 
Jeho vyprávění nebylo jenom veselé, ale  vzpomněl si 
i na  kamarády z kapely, kdy při cestě po Mongolsku se 
jejich autobus zřítil  ze silnice a on vypadl z okna a tím se 
zachránil. Dodnes mu není jasné, jak se tím oknem mohl 
dostat ven. V zasedací síni se na monitorech promítaly 
fotografie jeho rodného domu, fotografie při slavnostním 

odhalování desky a pojmenování ulice po jeho tatínkovi v 
roce 2009, ale také foto Divadelního souboru z roku 1958, 
kde  poznal nejen svojí maminku, která v souboru hrála, 
ale i několik známých. Tím nám také  moc pomohl, protože 
jsme některá jména neznali. Byl tím nadšen. Se zájmem si 
také prohlédl již zmiňované sešity kbelského orchestru, kde 
poznal zápisy svého tatínka. Několikrát chtěl své vyprávění 
ukončit, ale vždy si ještě na nějakou historku  vzpomněl 
a  musel jí všem říci. Děkujeme panu Vágnerovi za krásné 
odpoledne a přejeme  jemu i jeho rodině hodně zdraví, 
pohody a tvůrčích úspěchů.
Všem příznivcům Letopiseckých setkání přejeme krásné 
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví 
a pohody.
Těšíme se na další setkání,  které bude 5. ledna 2015 opět 
v zasedací síni ÚMČ Praha 19, ale pozor - začátek až ve 14 
hodin.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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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:
Lowell Elizabeth – Vytoužená chvíle (Alpress)
Clarková M.H. – Nikdy není pozdě (Alpress)
Roberts Nora – Závrať všedních dnů (Alpress)
Hájíček Jiří – Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku 
(Host)
Denemarková Radka – Příspěvek k dějinám radosti (Host)
Chadwicková Elizabeth – Císařovna (Ikar)
Grippando James – Mrtvá (Fragment)
Emmert František – Československý zahraniční odboj za 
2.svět.války na západě (Computer Press)
Vrabec Libor – Satalice-historie městské části slovem a 
obrazem (Libor Vrabec)
Motl Stanislav – Děti Antonína Kaliny (Rybka Publishers)

pro děti:
Pospíšilová Zuzana – Zlobivé pohádky (Grada)
Pospíšilová Zuzana – Výlet do Pekla (Grada)
Rožnovská Lenka – Škola pohádkového kouzlení (Grada)
Pospíšilová Zuzana – Jak se stal kozel zahradníkem (Grada)
Šouflová J.M. – Svitky z londýnského mostu (Straky na 
vrbě)
Svěrák Zdeněk – Tři bratři (Fragment)
Brezina Thomas – Počítačoví piráti – Případ pro tebe a 
Klub tygrů (Fragment)
Cornish D.M. – Nalezenec (Fragment)

listopad-prosinec   2014Tvůrčí dílny
V předvánočním čase  se ve kbelské knihovně uskutečnily 
dvě tvůrčí dílny, ve kterých se zájemkyně mohly naučit 
zajímavé výtvarné techniky. V prvním termínu to bylo 
vytváření vitrážových obrázků - za pomoci skleněných 
tabulek, olověné kontury a barev na sklo či klasických 
temperových barev. Vznikla pěkná a milá dílka, která se tak 
možná stanou krásným vánočním dárkem. 
V rámci druhého výtvarného setkání s lektorkou Andreou 
Říhovou jsme se hlavně naučili  jak vyrábět špěrky z 
pryskyřice – medailonky, náušnice či přívěsky. Všechny 
dámy byly velice šikovné, tudíž mohou mít ze svých výrobků 
skutečně velkou radost. 

KbElSKÁ KNiHOVNa NEJZaJÍMaVĚJšÍ KNižNÍ přÍRůSTKy

akce v knihovně: 
Výstava výtvarných uměleckých děl

Od 1. prosince 2014 je v knihovně vystavena řada výtvarných uměleckých děl, zapůjčených ze soukromé sbírky – grafiky, 
olejomalby či keramika. Mezi autory, jejichž díla zde můžete obdivovat patří mj. Oldřich Kulhánek, Jiří Anderele, Boris 
Jirků, Zdeňka Burgetová, Pavel Žilák, Henri Persan a mnoho jiných. Výstava potrvá až do koce února 2015.

Vybrané vánoční tituly z knižního fondu kbelské knihovny

V průběhu vánočních svátků ve dnech 22. 12. 2014 – 4. 1. 2015 bude knihovna uzavřena.
přejeme všem čtenářům šťastné, pokojné a ve zdraví prožité vánoční svátky!

V rámci nového projektu Metropolitní 
knihovny je od 1. 12. 2014 již možnost 
vracet knihy zapůjčené z MKp ve 
kbelské knihovně. Svoz knih do MKp 
bude probíhat každý pátek! 

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


iNZERUJTE VE KbElÁKU Za SKVĚlé CENy
lEVNĚJšÍ JiNdE NENaJdETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
plošná inzerce

1 strana    A4      3.920,- Kč s DPH
1/2 strany A4      2.210,- Kč s DPH
1/4 strany A4       1190,- Kč s DPH
1/8 strany A4         790,- Kč s DPH

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel, 
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení 
na 3 čísla je sleva 5%.

řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16  ze 
strany A4 za 390,- Kč včetně DPH.

- ČišTĚNÍ KOMÍNů
- REViZE KOMÍNů
- OpRaVy
KONTaKT: Martin Němec 775 132 921

KOMiNiCTVÍ NĚMEC

ŠKOLIČKA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU HUDEBNÍ
A VÝTVARNÉ VÝCHOVY PRO VAŠE DĚTI

JIŽ OD 15 MĚSÍCŮ VĚKU.

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

3534

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?

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

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

KÁCENÍ a řEZ RiZiKOVÝCH STROMů

Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva zdarma! 
606227390
jsaifrt@seznam.cz 

MalÍřSKé pRÁCE, šTUKy, laKy

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

Junák - český skaut
 středisko Athabaska Praha z.s. 

http://kbely.athabaska.org
www.betlemskesvetlo.cz

Junák Kbely 
vás srdečně zve na

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
a

VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA
Jako vždy se budeme těšit na Štědrý den v 10 hodin v cen-

trálním parku u tunelu. Nadělíme zvířátkům pamlsky a 
svátečně se naladíme pomocí koled a cukroví

Můžete si připálit Betlémské světlo, přivezené skauty z 
různých evropských zemí společně do Vídně, odtud pak 

brněnským Junákem rozvezené po celé naší zemi.

S sebou: dobroty pro zvířátka (jablka, ořechy, lojové koule, 
zrní, chleba), svíčku a sklenici na betlémské světlo, hudební 

nástroje, cukroví

SMS iNFORMaCE, 
aNEb RadNiCE “dO KapSy“ 

Služba umožňuje přihlášeným uživatelům nechat se 
informovat pomocí krátkých textových zpráv (SMS) 
o dění v obci. K využití této služby je však nutno se 
přihlásit.Systém je pro uživatele bezplatný, jelikož 
uživatel hradí pouze jednu registrační SMS v tarifu 

svého operátora, a pak už nic. Přihlaste se k odběru 
zpráv obecního rozhlasu ještě dnes! Napište na svém 

mobilním telefonu kód IK KBELY REG a zašlete na 
telefonní číslo 605 733 680  

Službu je možno kdykoliv odhlásit, a to zasláním 
odregistračního kódu IK KBELY ODREG na telefon 

605 733 680.

Výtvarný klub Jehlička bude uzavřen v 
době od 18. 12. 2014 do 7. 1. 2015. 

Ve čtvrtek 8. ledna 2015 se na Vás opět 
budeme těšit. 

Krásné prožití vánočních svátků přeje anna 
domnosilová
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