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Koncem ledna byl ukončen konkurz na novou ředitelku 
Mateřských škol Kbely. Z 8 zájemkyň zaslaly přihlášku 
do konkurzního řízení 4, které se pak prezentovaly před 
konkurzní komisí. Ta sestavila pořadí a předložila Radě s 
doporučením prověření oboru vzdělání vítězné uchazečky, 
a to zejména s ohledem na novelu školského zákona. Po 
právním prověření se Rada rozhodla jmenovat druhou v 
pořadí paní Jiřinu Hamplovou, jejíž hlavním trumfem je 
elán a znalost prostředí, neboť byla učitelkou v mateřské 
školce v ulici Letců.
Komise pro kroniku a historii informovala Radu o záměrech 
a přípravách způsobu oslav 885. výročí první písemné 
zmínky o Kbelích, jako jsou informační panely, webové 
stránky, příprava knihy.
Pokračuje intenzivní jednání s vedením hl. m. Prahy na 
přidělení dotace na dostavbu nové budovy základní školy, 
tak aby mohli žáci nastoupit v září 2015. Místostarostka s 
pověřením pana starosty připomínkovala návrh rozpočtu 
hl. m. Prahy na Zastupitelstvu hl. m. Prahy a opětovně 
předala naše požadavky.
V rozpočtu hl. m. Prahy byla schválena rezerva 150 mil. 
pro městské části na investice do školství a 150 mil. na 
neivestiční akce. Naše MČ si samozřejmě požádá o dotaci 
na dokončení stavby nové budovy ZŠ.
Bylo dokončeno zateplení detašovaného pracoviště 
stavebního odboru a životního prostředí. Na tuto akci si 
MČ požádala o přidělení dotace z programů SFŽP.
V souladu se schváleným záměrem byla spuštěna akce 
prodej bytového domu v ulici Hůlkova č.p. 301, a to formou 
soutěže. Záměr byl řádně zveřejněn a probíhala intenzivní 
inzerce v tisku. Do soutěže se přihlásily dva subjekty a vítěz 
nabídl přes 18 mil. Kč. Prodej bude předmětem jednání 
březnového zastupitelstva.

Koncem ledna byla dokončena každoroční inventarizace 
majetku a její výsledky budou obsaženy ve zprávě o 
hospodaření městské části za rok 2014, která se bude 
projednávat na červnovém zasedání zastupitelstva.
Vzhledem k pozastavení platnosti nových pražských 
stavebních předpisů Rada intenzivně spolupracuje s 
odborem výstavby, Komisí výstavby a dalšími městskými 
částmi tak, aby došlo k projednání našich připomínek a 
bylo možné co nejrychleji předpisy upravit s chválit. Tento 
proces souvisí s pokračováním prací na tzv. Metropolitním 
plánu (nyní Územní plán), který je nyní zbrzděn a stavebníci 
či majitelé pozemků musí mnohdy svá území řešit žádostmi 
o změnu Územního plánu, když tento proces je velmi 
komplikovaný a zdlouhavý.
Rada rozhodla v rámci úspor o výměně světel ve společných 
prostorách Domu seniorů za LED osvětlení.
Rada se rozhodla nevalorizovat pro tento rok nájmy 
nebytových prostor.
Proběhly dvě soutěže o nájem bytu v majetku MČ tzv. 
obálkovou metodou. V jednom případě byla soutěž 
úspěšná, avšak u bytu na Novákově náměstí se bude 
soutěž opakovat, tentokrát i pro mimokbelské zájemce.
Rada projednala návrh rozpočtu MČ na rok 2015 včetně 
návrhu rozdělení tzv. veřejné finanční podpory pro kbelské 
společenské, sportovní či kulturní organizace. 
Rada projednala harmonogram řádných zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 19 pro tento rok. 3. ZZMČ se 
uskuteční 25. 3., 4. ZZMČ bude 24.6., 5. ZZMČ na podzim 
23.9. a 6. ZZMČ 16. Prosince.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Pozvánka na prezentaci projektu stavby a vnitřního uspořádání nové budovy Základní školy

Městská část Praha 19 ve spolupráci se spolkem SRPŠ při ZŠ pořádá pro zájemce o projekt stavby, okolí a vnitřního 
uspořádání nové budovy základní školy prezentaci společně s autorem ing.arch. Václavem Chumem v úterý 17. března 
2015 v sále Lidového domu od 17:30 hodin. 

chcete přispět naší Základní škole Kbely nebo Mateřským 
školám Kbely?
Přinášíme Vám informaci jak přispět ZŠ či MŠ 
prostřednictvím samostatných účtů 
Městské části Praha 19 :
Jste rodič, dospělý sourozenec, prarodič nebo jen přítel, 
podnikatel, který má vztah ke kbelské škole a chtěli byste 
přispět. Můžete tak učinit i jako rodič, který nechce přispívat 
prostřednictvím vzniklého spolku SRPŠ, který toto má jako 
své hlavní poslání, ale Vy si chcete ponechat volnou volbu. 
Dále, jak je zmíněno, zde mohou přispět podnikatelé 
odevšad, kterým jsou zdejší školská zařízení blízká, či chtějí 
přispět na jejich rozvoj. Tito všichni jmenovaní mohou 
prostřednictvím níže uvedených účtů či přímo v pokladně 

na radnici složit dobrovolný obnos. Zároveň není problém, 
abychom po složení částky vystavili dotyčnému darovací 
smlouvu. V této věci se prosím obracejte na vedoucího 
ekonomického odboru Ing. Zdeňka Illu.
Zde jsou zmíněné účty, na které můžete přispívat  :
pro Základní školu Albrechtická účet číslo 
150017-2000932309/0800
pro Mateřské školy Kbely účet číslo 
140011-2000932309/0800
Městská část hodlá každého půl roku vybrané příspěvky 
převést příslušné škole, tak aby mohly včas plánovat 
odpovídající využití či kumulovat zdroje spolu se 
spolkovými resp. SRPŠ příspěvky.

Ivana Šestáková
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Předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. 
Prahy Bc. Petr Kužel, MBA, navštívil Městskou část 
Praha 19 Kbely, kde na radnici diskutoval se starostou 
panem Pavlem Žďárským o spolupráci v oblastech 
podnikání, vzdělávání a rozvoje Městské části Praha 19.
Předseda pražské komory představil starostovi městské 
části projekt Hospodářské komory hl. m. 
Prahy „Jarmark řemesel – řemeslo žije!“, 
který má za cíl pomoci dětem a jejich 
rodičům při výběru budoucího povolání. 
Jeho rozšíření je plánováno na území celé 
Prahy. Při jednání byla nabídnuta možnost 
spolupráce Městské části Praha 19 Kbely 
na tomto projektu, kterou starosta přijal.
Byla předána informace o členech, které 
má komora v oblasti Kbel. 
V diskuzi o možnostech rozvoje 
podnikatelských aktivit se předseda 
Hospodářské komory hl. m Prahy i 
starosta Městské části Prahy 19 – Kbely 
shodli na myšlence využití prostor 
bývalého podniku PAL pro menší a 
střední podnikání. Městská část Praha 

19 v minulosti obdržela ocenění obec pro business 
a pro život.  Jako okrajová část Prahy s výborným 
dopravním napojením nabízí výhodnou polohu pro 
rozvoj podnikatelských aktivit, a to zejména v oblasti 
nerušící výroby.

JEdNáNÍ PřEdSEdy PřEdSTAVENSTVA 
HoSPodářSKé KoMoRy HL. M. PRAHy 
SE STARoSTou 
MěSTSKé ČáSTi PRAHA 19 - KbELy 

V poslední době se na živnostenský odbor obrátilo 
s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od 
různých katalogových  firem  konkrétní nabídku, 
spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého 
registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu 

za poplatek. Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy 
může vést k mylnému názoru, že se jedná o další 
zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná 
takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje. 
Živnostenský odbor upozorňuje podnikatelské subjekty, že 
předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem 
živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí 
žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze 
obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského 
podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do 
živnostenského rejstříku není zpoplatněno. 
V daném případě se jedná výlučně o soukromou 
podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto 
důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.

 Dana Žabová                            
vedoucí živnostenského odboru

iNfoRMAcE PRo ZAČÍNAJÍcÍ 
PodNiKATELE

SPoLEK RodiČů A PřáTEL šKoLy 
Spolek rodičů a přátel školy 

– naše projekty
V minulém čísle Kbeláku jsme informovali o vzniku Spolku 
přátel školy a popsali jsme naše plány a cíle. Dnes bychom 
některé projekty představili trochu blíž. Možná se zeptáte, 
proč vůbec o nich píšeme tak podrobně. Stejně tak jako my 
jsme pro tuto práci nadšeni, věříme, že pro ni nadchneme 
i další lidi kolem sebe. Proto s námi pojďte na rychlou 
prohlídku toho, co se chystá.

S životní dráhou každého dítěte ruku v ruce jde i výběr 
povolání. Připravili jsme projekt, který nakoukne zajímavým 
Profesím pod pokličku.  Vzniká v těsné spolupráci se 
základní školou a již nabývá téměř hmatatelné podoby. 
Lidé, kteří mají zvláštní, jedinečné, ale třeba i úplně 
obyčejné povolání, budou žákům naší školy vyprávět o 
svých profesích přímo v rámci vyhrazených vyučovacích 
hodin. Děti tak dostanou možnost získat informace, které 
mohou ovlivnit jejich rozhodování o výběru dalšího studia. 
První, kdo si tuto roli sám vyzkouší, bude garant projektu 
paní Vladimíra Kolaříková, která si s dětmi bude o svém 
povolání povídat v nebližších dnech.

Máte chuť dětem představit vše, co obnáší právě to Vaše 
zaměstnání? Znáte někoho takového ve svém okolí? 
Pomozte nám rozšiřovat databázi lidí, kteří se chtějí podělit 
o svoje životní zkušenosti s mladou generací. Budeme rádi, 
když nám napíšete na e-mail spolek.rodicu@skola-kbely.
cz . Ozveme se Vám. 

Dalším počinem Spolku přátel školy je projekt s názvem 
ŠAKAL. Vězte, že se nejedná o přírodovědný kroužek, ale o 
atletický klub pro školní mládež.  Snad bude nejlépe, když 
nám ho v rychlosti představí sám jeho nadšený garant 
Pavel Karbulka:

Projekt ŠAKAL se řítí mílovými kroky ke svému bodu nula 
– ostrému startu, který je plánován na začátek školního 
roku 2015/16. A jaký ten start bude, záleží jen na nás.  
Proč tato aktivita? Aby kbelské děti byly hbité a obratné jako 

šakalí mláďata a bylo jim dobře a vesele ve společenství. 
Jaký je cíl? Aby se dítě stalo dobrým člověkem, naučilo 
se houževnatosti, píli, cílevědomosti a aby mělo zažitý 
základní pohybový fond, ze kterého může pokračovat 
do jakéhokoliv sportovního odvětví. Přitom primární 
hodnoty přetrvávají: parta, kamarádství, společný zájem. 
To vše hravou formou. Nejde nám o výkonnostní atletiku. 
Pro koho je určen? Zatím pro mladší školní věk, 1. stupeň 
ZŠ, děti budou rozděleny do skupin podle věku. Při 
tréninku budeme pracovat s atestovanými a bezpečnými 
pomůckami (molitanové překážky, pěnové oštěpy 
atd.) podle metodiky Atletika pro děti. Informace o 
tomto programu naleznete ne www.atletikaprodeti.cz. 
Kde a kdy? Prostory Sokola Kbely – sokolovna a venkovní 
hřiště, v odpoledních hodinách (13:00 -16:00) od pondělí 
do čtvrtka, ideálně 2x týdně. Tímto bychom chtěli 
poděkovat Sokolu Kbely za vstřícnost a poskytnutí prostor. 
Nábor členů bude na přelomu května/června , termín 
upřesníme.  Sledujte www.skola-kbely.cz , sekce RODIČE. 
S kým? Abychom mohli zajistit odpovídající počet cvičebních 
hodin, obracíme se na Vás, sportovně založené spoluobčany 
a rodiče dětí, kteří by se chtěli zapojit do činnosti klubu jako 
trenéři atletické přípravky. Je to příležitost i pro studenty 
VŠ a rodiče na mateřské dovolené. Proškolení zajistíme 
ve spolupráci s Atletikou pro děti a Českým atletickým 
svazem. Čím více budeme mít trenérů, tím většímu 
počtu dětí umožníme všeobecnou pohybovou průpravu. 
Pokud máte chuť ke spolupráci, anebo máte jakýkoliv 
dotaz, obracejte se na realizační tým ŠAKAL  přes e-mail: 
sakal@skola-kbely.cz. Rádi se Vám ozveme!

A nakonec ještě z trochu jiného soudku. Zajímá Vás, jak 
bude vypadat nová školní budova? Zajímává Vás pojetí 
moderní školy? Nás ano! Proto na konec února připravuje 
Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci s naší městskou 
částí a základní školou Rodičovskou kavárnu na téma 
Nová budova školy, určenou pro současné i budoucí 
rodiče školní mládeže ve Kbelích.  Ačkoliv se toto setkání 
svým rozsahem poněkud vymyká našemu komornímu po-
jetí rodičovské kavárny, rádi bychom Vás pozvali na toto 
neformální setkání se zástupci obce, vedením školy a pro-
jektantem, který školu navrhl. 
Kdy a kde?  Informace v nejbližší době naleznete na webu 
naší školy www.zskbely.cz. Těšíme se na Vás!

Zaujala Vás činnost Spolku rodičů a přátel školy? Pojďte 
s námi spoluvytvářet příjemné a aktivní prostředí pro naše 
děti. A je jedno, zda chcete být členem spolku nebo ne. 
Důležité je, že společně dokážeme udělat zajímavé věci.

Za spolek Rodičů a přátel školy Praha – Kbely

Oto Šorna (předseda spolku)
Pavlína Wagnerová Málková (místopředseda spolku)

mailto:sakal@skola-kbely.cz
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ZáKLAdNÍ šKoLA PRAHA - KbELy
dEN oTEVřENÝcH dVEřÍ 
 Den otevřených dveří tradičně přilákal do naší 
školy mnoho zvídavých návštěvníků především z řad rodičů 
i budoucích prvňáčků. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
odborné pracovny a seznámit se s chodem školy. Role 
průvodců se ujali žáci devátého ročníku. 
 Všichni si mohli vyzkoušet některé chemické 
pokusy, proběhnout překážkovou dráhu v tělocvičně, 
zazpívat si karaoke, naučit se pracovat s mikroskopem, 
pohladit exotická zvířata nebo se občerstvit v improvizované 
čajovně, která dočasně vznikla v učebně přírodopisu.
 K vidění byly práce úspěšných žáků v pracovnách 
dějepisu, knihovně, jazykové laboratoři, dílnách a učebně 
výpočetní techniky. Zájemci si mohli prohlédnout prostory 
družiny a seznámit se s různými metodami práce v prvních 
třídách.

Mgr. Martin Korenčík

 

NáVšTěVA PěVEcKéHo 
SouboRu
V adventním předvánočním čase dne 12.12.2014  navštívili 
žáci třetích ročníků Základní školy Praha – Kbely  divadelní 
představení tanečního a pěveckého souboru  JARO „Hej, 
Vánoce, dlouhé noce“ - hrané v divadle Hybernia.   
Krásné kroje, fascinující a prastaré obyčeje, tanec a muzika, 
tím vším soubor zaujal zcela jistě všechny přítomné.
Příjemnou atmosféru podkreslilo i výtvarné pojetí, na 
kterém se podíleli žáci ZUŠ Štefánikova.
Děti z naší školy měly cestu na divadelní představení 
trochu delší než žáci z bližších škol. Podle ohlasů dětí 
se však vyplatila, jelikož žáci odcházeli nadšeni a plni 
příjemných prožitků. Během představení se mnohdy 
zapojili i samotným zpěvem koled.

šKoLNÍ dRužiNA
Měsíc leden byl ve znamení Ameriky. Povídali jsme si, 
jak byla objevena Amerika, o zlaté horečce, zvířatech, 
městech, národních parcích, Niagárských vodopádech, 
kráteru v Arizoně a středisku NASA na Floridě. Prohlíželi 
jsme si fotografie a encyklopedie.
Nejvíce ale děti zaujalo vyprávění o indiánech. S velkou 
chutí vyráběly čelenky s peřím, dešťovou hůl, malého 
indiána, sekyrku a lapač snů s peřím, který odhání vše zlé. 
Kdo si myslí, že ve třídě se nedá v lednu rozdělat oheň, ten 
se plete... JDE TO!

Sedli jsme si okolo ohniště z papíru a zazpívali si písničky 
Buráky, Černý muž pod bičem otrokáře žil, Chodím po 
Broadway.
 
Ale hlavně jsme zazpívali malému 
indiánkovi ukolébavku... Hó, Hó, Watanay.... 
Pak následovaly indiánské tance kolem ohniště s 
indiánskými pokřiky a za zvuků dešťových holí jsme 
přivolávali déšť. 

 
Poté jsme se vrátili všichni do civilizovaného 
světa a začali vyrábět mrakodrapy... New York. 
 
Byl to měsíc plný nových informací, kdy si děti s chutí hrály, 
vyráběly a zpívaly.

Eva Jiskrová

NAšE šKoLA MEZi NEJLEPšÍMi
 Florbalový školní tým letos velmi úspěšně 
reprezentoval na Poháru pražských škol.
Dívky 9. třídy s přehledem vyhrály obvodní kolo, ve kterém 
dohromady vstřelily 22 branek a samy inkasovaly jen 
jednou.
 Kvalitními výkony v dalším kvalifikačním turnaji si 
naše florbalistky zajistily postup do finále, ve kterém se 
spolu utkalo osm nejlepších škol z celé Prahy.
 Do závěrečného turnaje dívky vstoupily opět 
vítězně. V dalším průběhu se však musely obejít bez 
několika klíčových hráček, které pro zranění odstoupily. 
Konečné čtvrté místo je sice smolné a nepopulární, ale 
vzhledem ke konkurenci se jedná o mimořádný úspěch!

Složení týmu: Kristýna Pospíšilová, Sára Chaloupecká, 

Anna Grieblová, Eliška Větrovská, Hana Kalašová, Nikola 
Hortová, Barbora Myslivcová, Adéla Dušátková, Petra 
Bártová

Mgr. Martin Korenčík

Historický seminář      
Tento školní rok nám poskytl jedinečnou příležitost pozorovat práci archeologů na záchranném výzkumu při budování 
nové budovy školy. Nejen, že jsme si v praxi zopakovali 
jednotlivé etapy práce archeologa, ale drželi jsme v 
rukách některé objevené artefakty. Nejvíce nás zaujalo 
dno zoomorfní nádoby, která pravděpodobně sloužila ke 
kultovním účelům. Obdivovali jsme i přesnost, s jakou byly 
nálezy zakreslovány. 
       Vypravili jsme se také na zajímavou výstavu Zapřažená 
krása na Pražském hradě. Tady se nám nejvíc líbil bohatě 
zdobený arcibiskupský kočár. Naší pozornosti se těšily i 
kočáry pražského primátora a posledního korunovaného 
českého krále Ferdinanda V. 
      Nejvíce nás nadchla vozítka určená dětem. Zajímavostí 
bylo to, které bylo taženo psím spřežením. A co teprve 
saně, na kterých prchal Napoleon Bonaparte z Ruska! Dívky 
obdivovaly dámská rokoková nosítka, která byla určena pro 
zahradní slavnosti.
     V závěru výstavy si většina z nás přála se v některém 
kočáru projet. Zúčastnili jsme se proto i soutěže. Ale přání 
se nám nesplnilo. Škoda.
     Ojedinělá byla i výstava Poklady staré Číny, kde jsme 
samozřejmě všichni nejvíce času strávili u soch vojáků 
terakotové armády. Ale nadchly nás i první kovové mince 
různých tvarů s otvorem pro navlékání na šňůrku. Dívky se 
zájmem sledovaly a zakreslovaly dekory čínského porcelánu.
     Při našich akcích si vše zaznamenáváme do pracovních 
listů s fotografiemi, abychom se mohli k našim výpravám 
vracet.

Mgr. Marie Nováková

 
Základní škola Praha – Kbely, Albrechtická 732 

20. – 23. 4. 2015 

 

 
ZŠ Praha – Kbely opět 

pořádá sběr papíru. 
 

Kontejner bude přistaven  
u hlavního 

vchodu školy. 
 

SBÍRÁME: Svázaný 
a roztříděný starý papír 

(karton, noviny 
a časopisy, smíšený papír). 

 
 
 

 

Sběr je možné nosit: 
OD PONDĚLÍ 20. 4., 7:45 

DO ČTVRTKA 23. 4., 10:00 
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Možná Vám to nepřijde stejně jako nám. Ale už je to 
opravdu rok, co Kbely TV spustila oficiální provoz. K tomu 
došlo v únoru 2014 a od té doby se Vám snažíme přinášet 
reportáže o věcech, které se Vás jako Kbeláků týkají.

Kbely TV se ale zrodila ještě dříve. Původně vznikla 
z žurnalistického kroužku fungujícího pod Nízkoprahovým 
centrem aktivit MČ Praha 19 už v roce 2013. Reportáží 
bylo málo, byly točené domácí kamerou a neměly žádnou 
jasnou formu. Postupně se ale z Kbely TV stal informační 
kanál, který jste si, troufám si tvrdit, Vy, Kbeláci, vzali za 
svůj. Vzniknul nový web, reportáže získaly jasnou strukturu 
a grafickou podobu, přibyly zvukové komentáře a mnoho 
dalšího. Reportáže už nevycházejí občas, ale snažíme se 
(i když ne vždy to jde) publikovat zhruba 20 reportáží do 
měsíce, tedy cca. jednu na každý pracovní den. Přibyli 
také noví externí spolupracovníci, kteří se velkou měrou 
podílí na tvorbě obsahu. Pořád ale platí, že Kbely TV pro 
Vás, Kbeláky, připravují zase jen Kbeláci. Tak se snažíme 
naplňovat naše motto, Kbely sobě. 

Snažíme se být na každé z kulturních nebo jiných 
významných kbelských akcí. Nechybí informace z radnice, 
například o výstavbě nové školní budovy, která je pro 
Kbely vzhledem k přeplněné budově současné školy 
velmi aktuálním tématem. Velká pozornost je také 
věnována kbelským neziskovým organizacím, seniorům 
a dětem. Důležitou součástí obsahu jsou také rozhovory 
se zajímavými osobnostmi Kbel, jen namátkou hudebním 
producentem Karlem Vágnerem nebo moderátorkou 
Ester Janečkovou. Nebudeme chybět ani třeba při Kbelské 

desítce, masivním 
běžeckém závodu, který 
si získal velkou oblibu 
sportovců, a počet 
těch, kteří se ho každým 
rokem zúčastňují, 
rapidně roste. 

To, že si Kbely TV našla 
své diváky, potvrzují 
nejlépe čísla. Podle aktuálních čísel si každou reportáž 
pustí v průměru zhruba 240 lidí. Najdou se ale reportáže, 
které přesahují 1000 zhlédnutí. To jsou však čísla pouze 
ze samotného webu Kbely TV, další diváky mají naše 
reportáže také na Youtube a Facebooku. Celkem najdete 
na webu Kbely TV (k datu vydání tohoto Kbeláku) přes 300 
reprotáží a jejich počet každým dnem roste.

Do budoucna samozřejmě chystáme řadu novinek. Jaké? 
Nechte se překvapit. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a 
budeme rádi, když si i nadále občas najdete těch pár minut 
na to, pustit si některá z našich videí, která se Vás přímo 
dotýkají, protože jste Kbeláci stejně jako my. 
A vězte, že budeme rádi za vaše připomínky a nápady. Ty 
můžete směřovat na emailovou adresu info@kbely.tv

Jan Spilka, 
Kbely TV

KbELy TV SLAVÍ PRVNÍ NARoZENiNy

NOVINKA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 
Skaut - S.S.V.   Kbely,

zve do svých řad děti z MŠ tzv. předškoláky k založení oddílu „Bobříci“ (děti ve věku 5-6 let). 
Schůzky: čtvrtek - 15:00 - 17: 00 h. v naší klubovně (Centrální park - srub). 
Nabízíme: Vyzvedávání dětí ze školky, hry v přírodě, výpravy,  sport, prostě akce! 
Více o naší činnosti na: www.skaut-ssv.cz , tel. č.: 607 113 080 nebo: kamil.podlaha@seznam.cz 
ZAČÁTEK OD DUBNA

Členský příspěvek 350,-Kč měsíčně/ 12 hodin měsíčně připraven program/ 
Podmínka: Samostatnost (oblékání, obouvání, hygiena, WC)

Kdo To  Má?
Pro doplnění  kbelské historie sháníme staré fotografie  hostince U Morsteinů nyní zavřený   Motorest na 
Mladoboleslavské ulici, hlavně zahradu a dále prostranství před stavbou I. Sídliště na Mladoboleslavské ulici stavěné 
v roce 1953 a  prostranství před stavbou II. Sídliště nyní na Toužimské ulici stavěné v roce 1956. Pokud někdo vlastní 
i jiné staré fotografie nebo dokumenty týkající se historie Kbel, budeme rádi za jejich zapůjčení. Všem předem moc 
děkujeme.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

ZáKLAdNÍ šKoLA PRAHA - KbELy
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
2. ročník školního kola olympiády z anglického 
jazyka
V prosinci naše škola uspořádala pro žáky osmých a 
devátých tříd olympiádu z anglického jazyka. Soutěž se 
skládala ze tří částí. Gramatická část probíhala formou 
písemného testu. 
V poslechové části žáci museli porozumět mluvenému 
slovu a následně získané informace použít při písemných 
odpovědích. V konverzační části si soutěžící losovali jeden 
z deseti tematických okruhů, v jehož rámci následně vedli 
rozhovor se zkoušejícími a rodilou mluvčí. 
Na 1. místě se umístila, stejně jako loni, Eliška Větrovská 
z 9. A, která se určitě neztratí ani při prokazování znalosti 
angličtiny v obvodním kole. 2. místo získal Jan Gebrt a na 
3. místě se umístila Lucie Krištoufková.

Olympiáda ukázala, že naši žáci jsou jazykově talentovaní a 
hlavně, že mají o anglický jazyk zájem. Účelem uspořádání 

soutěže bylo motivovat děti pro učení se cizímu jazyku a 
podpořit jejich chuť do dalšího studia. Vítězům gratulujeme 
a Elišce Větrovské držíme palce 
v oblastním kole!

Za tým organizátorů Mgr. Marta Vláčilová

 cESTA K ZáPiSu 
do PRVNÍcH TřÍd
 Leden byl v ZŠ Kbely ve znamení příprav na zápis 
žáků do prvních tříd. Děti v hodinách výtvarné výchovy, 
pracovních činností a ve školní družině pilně vyráběly 
dárky pro budoucí prvňáčky. Pedagogové a vedení školy 
připravovali akce, které měly představit naši školu rodičům 
budoucích prvňáčků.
 8. leden znamenal první krok na cestě k zápisu. 
Do gymnastického sálu jsme pozvali rodiče budoucích 
žáků prvních tříd na první setkání s vedením školy, s učiteli 
prvního stupně, s vedoucí školní družiny, představiteli 
programu Začít spolu a zástupci Spolku rodičů. Rodiče 
získali vyčerpávající informace o organizaci školy a výuky, 
o mimoškolní činnosti a o školní družině.
 13. ledna se dveře naší školy otevřely široké 
veřejnosti. Probíhal Den otevřených dveří. Informace 
ze setkání si rodiče doplnili prohlídkou prostor školy a 
učeben, ve kterých měli učitelé 
se žáky připraveny ukázky a prezentace činností ve škole. K 
vidění byly i dvě učebny prních tříd. 
V jedné se prezentovala „klasická“ výuka a ve druhé výuka 
s prvky programu Začít spolu. 
 Den před samotným zápisem navštívili letošní 
prvňáčky předškoláci z MŠ Kbely. Strávili 
ve výuce jednu hodinu a mohli tak trochu „nakouknout“ 
do své budoucnosti.
 Posledním krokem k zápisu do prvních tříd byla 

příprava školy na 22. a 23. leden. Celé přízemí školy ožilo 
samotným zápisem. Ve čtyřech učebnách, které paní 
učitelky z prvního stupně pečlivě připravily na přivítání 
rodičů s budoucími prvňáčky, probíhaly zápisy žáků. Jedna 
třída se proměnila v hernu, aby čekání dětem lépe ubíhalo. 
Budoucí prňáčci si na památku odnášeli dárky, pamětní list 
a věříme, že i příjemný pocit a úsměv na tváři. Během dvou 
dnů přišlo k zápisu téměř 130 budoucích žáků prvních tříd 
ze Kbel i z mimospádových oblastí. Z kapacitních důvodů 
byli přijati pouze žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti 
kbelské školy.

Mgr. Jana Drhová

http://www.skaut-ssv.cz/
mailto:kamil.podlaha@seznam.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 dárkové 
předměty které věnoval ÚMČ Prahy 19.
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
„ÚMČ Prahy 19“, 

který věnoval ceny pro výherce.

Správné znění tajenky z čísla 53: „Vánoční hvězda“. Sponzor květinářství„KVěTiNy K“.  Výherci kteří obdrží poukaz v 
hodnotě 150,- Kč na pokojovou, nebo řezanou květinu: Jitka Saicová, Pavla Rutová, Pažout Vladimír.

KřÍžoVKA o cENyKbELšTÍ PodNiKATELé bílá notaMarie Kučerová
bílá nota je salon, který ve Kbelích nabízí celou škálu péče o tělo.
Jeho majitelka Marie Kučerová nám přiblížila 
svůj záměr.
Ve Kbelích bydlím již téměř 30 let. Jsme na 
okraji Prahy a za službami, zejména pro ženy, 
jako je kosmetika, kadeřnictví, pedikúra atd. 
jsme většinou museli dojíždět nebo byly 
roztroušeny různě po kočárkárnách bytových 
domů a podobně. Protože se můj syn František 
Kučera před pár lety rozhodl stát se kadeřníkem 
a mě vždy zajímala péče o tělo jako takové, 
rozhodli jsme se zřídit společně salon, který 
bude nabízet všechny služby v jednom. Tedy 
kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra 
i masáže. A odtud pochází i náš název Bílá 
nota. Bílá je pro mne známkou čistoty a nota 
znamená souhru, harmonii. 
Před několika lety jsem se začala v tomto směru 
vzdělávat. Na úplném počátku jsem dojížděla za klienty do domácností. Zájem se zvětšoval, a proto jsem se rozhodla 
dát se se synem dohromady a zařídit si salon, kam mohou kbelští spoluobčané, a samozřejmě nejen oni, zajít se upravit, 
vylepšit a zrelaxovat. 
I když mám ve Kbelích kvalitní konkurenci, o zákazníky není nouze. Lidé si konečně začali vědomovat, že péče o svůj 
vzhled a zdraví je v dnešní době nesmírně důležitá a to nejen proto, že každý z nás přece reaguje a dá na první dojem, 
ale i pro pocit vlastního uspokojení. Budu se snažit se svými kolegy doplnit tyto služby co nejkvalitněji. Třeba i tím, že 
máme otevřeno tak, jak zákazníci potřebují. Není tedy problém se domluvit třeba i pozdě večer, či brzy ráno. Stačí pouze 
zavolat… 604 194 169.

Salon bílá nota
Marie Kučerová

Svijanská 551/37
Praha 9

Tel.: 604 194 169

www.bilanota.cz

file:///F:\_KBELAK_�ASOPIS\Kbel�k_54\Podnikatel�\www.bilanota.cz
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TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ

ZIMNÍHO
OBLEČENÍ

Připravujeme pro Vás novou jarní kolekci 
a proto potřebujeme místo na nové zboží! 
Využijte jedinečné slevy až 80% POUZE NYNÍ!

Železnobrodská 148/21, Praha 9 - Kbely
www.dubisek.cz | +420 602 389 501
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Silový trojboj je sport, který sestává ze tří 
samostatných disciplín.

První disciplínou je dřep. Závodník si zvolí váhu svého 
základního pokusu a tu se za bedlivého sledování tří 
rozhodčích  snaží správně technicky zvládnout. Kyčelní 
kloub musí být v nejnižším bodě pohybu pod úrovní 
kolenního kloubu. Na pokus má každý závodník 
přesně 1 minutu a během tohoto času musí pokus 
provést.  Začíná se po odebrání činky povelem 
rozhodčího a končí se opět povelem rozhodčího po 
provedení pokusu.  Na bezpečnost dohlížejí nakladači 
a vždy stojí jeden jako pojistka přímo za závodníkem 
a dva na každé straně hlídají činku, kdyby z nějakého 
důvodu padala nebo se nebezpečně vychýlila z dráhy.  
Každý závodník má tři pokusy, a pakliže má alespoň 
jeden platný,  postupuje k  další disciplíně.
Další disciplínou je benchpress neboli tlak na 
lavici. Závodník se při něm snaží z napjatých 
rukou dostat činku na dotek k hrudníku a na 
povel ji opět vytlačit do propnutých rukou. 
Při správném provedení nesmí zvednout nohy ze 
země ani hýždě z lavice. Pohyb nahoru musí být 
plynulý a vždy jen směrem vzhůru. Benchpress je 
také jako samostatná disciplína a dá se tak soutěžit i 
jen v této samotné disciplíně.
Poslední součástí trojboje je mrtvý tah neboli 
pozved. Zde musí závodník uchopit činku  ležící 
na zemi a plynule ji pozvednout do pasu, kdy 
v závěru pokusu nesmí mít pokrčené nohy a 
musí být narovnaný se zataženými lopatkami.  
Soutěžící se dělí na Equip a Raw,  kdy někteří 
využívají speciálních dresů a jiní absolvují závod bez 
nich. Všichni pak mohou použít opasky a bandáže 
na zápěstí a kolena. Všichni musí mít vhodnou 

obuv a předepsaný svrchní dres, takzvaný singlet. 
Soutěžící se rozdělují do skupin podle váhy, pohlaví a věku. 
Tabulkově jsou pak výkony bodovány.
Nejlepší závodníci jsou schopni zdolat ve všech disciplínách 
váhy okolo 400 kg.

Karel Koldovský  
WUAP.CZ 

Vítání občánků – informace pro rodiče

Akce „ Vítání občánků“ , která proběhne v březnu – dubnu 2015 pro děti narozené v 2. pololetí roku 2014, 
tj. od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014,  je podmíněna žádostí „Zájem o účast na slavnostním vítání občánků“, kde 
uvedete svoji adresu a jméno dítěte. Tento tiskopis si můžete vyzvednout v podatelně našeho úřadu, nebo 
stáhnout na stránce:  http://www.praha19.cz/vitani_obcanku.html
Na základě této přihlášky Vám bude doručena pozvánka na tuto akci. Podmínkou je trvalý pobyt na území 
naší městské části. 

Libuše Ložková
vedoucí odboru

 Běžecký závod s dlouholetou tradicí Palestra Kbelská 10 
opět přivede do Kbel stovky nadšených běžců. V sobotu 
7.  března se bude ve Kbelích prohánět 1700 nadšených 
závodníků, kteří se rozhodli po zimě otestovat svou 
kondici. Start hlavního závodu na 10 kilometrů je v 11:30 
hodin od budovy úřadu MČ Kbely v Železnobrodské ulici.  
Trasa pro běžce je stejná jako v loňském roce – od startu 
dále ulicí Žacléřská- Hornopočernická - Trabantská - K 
Cihelně - Bystrá - Bezejmenná - K Radonicům - Za Kapličkou 
- Vinořská -  U Čističky - letištní navigace - Nymburská - 
cíl opět v Centrálním parku Kbely. Novinkou v tomto 
ročníku je ale uzavření celé trasy pro motorová vozidla. 
Pořadatelé tak chtějí lépe zajistit bezpečnost závodníků. 
Sobotní den bude provázet bohatý doprovodný program 
v Centrálním parku Kbely, připravený pro děti i dospělé, 
obyvatele Kbel i pro ty, kteří jen doprovázejí své blízké na 
závod.  
PALESTRA Kbelská desítka je součástí projektu Českého 
olympijského výboru „Česko sportuje“ a dětské závody, 
které startují v 10 hodin v Centrálním parku Kbely, budou 
podpořeny projektem „Zážitková prevence“.
„Spolupracujeme se dvěma charitativními projekty – 
v rámci hlavního závodu je to projekt „STK pro chlapy“ 

Nadačního fondu Petra Koukala a v rámci dětských běhů 
se jedná o projekt „Dobrotety“, uvedla tisková mluvčí 
závodu Kamila Bulířová. 
Petr Koukal společně s veslařem Ondřejem Synkem a 
řidičem kamionu z Rallye Dakar 2015 Martinem Macíkem 
budou v rámci projektů účastníky autogramiády přímo 
v Centrálním parku ve Kbelích. Zde bude také Dakarský 
kamion zaparkovaný a bude možné si jej zblízka 
prohlédnout. 
„Zveme všechny příznivce sportu i rodiny s dětmi, přijďte 
v sobotu 7. března do Centrálního parku. Od 10 hodin 
můžete své děti zdarma přihlásit do dětských závodů, 
podpořit nadaci Petra Koukala, jehož cílem je osvěta 
v oblasti aktivního přístupu mužů k vlastnímu zdraví, 
prohlédnout si zblízka dakarský kamion, nechat si změřit 
množství tuku a svalů ve Vašem těle, vyzkoušet simulátor 
nárazu nebo jen fandit závodícím běžcům,“ shrnuje na 
závěr pozvání na akci Kamila Bulířová.

Více o závodě najdete na webových stránkách 
www.palestrakbelska10.cz

PALESTRA KbELSKá 10 MiSTRoVSTVÍ EVRoPy V SiLoVéM 
TRoJboJi A bENcHPRESSu
16.-20. června 2015 Lidový dům, Praha 9 - Kbely

http://WUAP.CZ
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Mš ALbREcHTicKá

MATEřSKá šKoLA LETců

Středa 11. února byla ve znamení nových poznání. V 
dopoledních hodinách jsme se vydali na exkurzi do 
nedalekého srubu Koliba umístěného v Centrálním parku 
ve Kbelích. V prvním patře nás čekalo nahlédnutí do světa 
skautů. Pan Kamil Podlaha se stal naším  milým a trpělivým 
průvodcem, který nás seznámil se skautskými tradicemi a 
poté i odpovídal na zvídavé dotazy dětí. Viděli jsme skautské 
odznaky, totemy a mnohé  další výrobky. Nejvíce ale děti 
zaujal lapač zlých snů, který má údajně magickou moc. Pro 
děti byl výlet jistě zajímavým poznáním a o lapači zlých snů 
si povídaly ještě několik dní.

Karneval v Mš Letců
Ve středu 11.2.2015 Mateřská škola Letců 
pořádala Karneval, na kterém se nejen děti,  
ale i pedagogové proměnili v různé pohádkové a 
nadpřirozené bytosti, zvířátka a třeba i nejrůznější profese. 
Akce proběhla v dopoledních hodinách v prostorách MŠ, kde 
si děti mohly zatančit, zazpívat, zacvičit a zahrát karnevalové 
hry s nafukovacími balonky. Byly připravené soutěže, tanečky  
a prostorami MŠ se celé dopoledne ozývala hudba, 
na kterou děti vymýšlely nejrůznější taneční 

kreace. Velice nás opět příjemně překvapilo 
nasazení a spolupráce ze strany rodičů. Maminky  
a babičky napekly různé dobroty: slané a sladké 
pečivo, tyčinky, donesly dětský šampus apod.  
Díky těmto skvělým cukrovinkám nejen na chuť, ale i na 
pohled byl náš slavnostní stůl pro děti ještě barevnější 
a ještě lákavější. Děkujeme tímto všem rodičům, kteří 
napekli dětem na tuto akci dobroty, a obohatili jim tak 
zážitek z Karnevalu.  Fotky a video z akce můžete zhlédnout 
na našich webových stránkách v sekci Fotogalerie.

Máme novou ředitelku!
Dne 23. 1. 2015 jsme všichni netrpělivě očekávali informaci z MÚ Prahy 19, kde v tento den probíhalo 
zasedání Rady MČ. Zvolení paní Jiřiny Hamplové na pozici ředitelky pro nás bylo skutečně vítanou 
zprávou. Paní ředitelka, před uvedením do funkce, pracovala v naší MŠ sedm let jako učitelka  
a později i jako zástupkyně ředitelky. Za tuto dobu si vybudovala pevné místo v pedagogickém sboru, mnohokrát prokázala 
své odborné kvality a výborné organizační schopnosti. Jejím záměrem je vybudování kvalitní vzdělávací instituce, která 
bude zajímavá a nadstandardní nejen pro děti, jejich rodiče, ale i pro celou kbelskou komunitu. Za všechny kolegy mohu 
říct, že se na spolupráci s novou ředitelkou těšíme a přejeme jí úspěšný vstup do funkce. 
      Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS.

učitel MŠ Letců

co nás v nejbližší době čeká?
18.2.   Divadlo ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky)
21.2.    Pletení z pedigu pro dospělé (informace na  webových   
stránkách v sekci Akce)
7.3. Pletení z pedigu pro děti a rodiče (informace na 
webových stránkách v sekci Akce)
10. a 11.3. Jarní jarmark (charitativní akce)
16. a 17.3. Zápis do MŠ (informace na webových 
stránkách v sekci Zápis do MŠ)
21.3.    Vystoupení třídy Kytičky na Velikonočním jarmarku 
ve Kbelích
23.3.    Divadlo v MŠ – „Ježibaba Kolomajzna“
25.3.  Preventivní program pro předškoláky – Policie, 
záchranáři

                                                                                                                                      
Jiřina Hamplová

ředitelka Mateřských škol Praha - Kbely
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V tomto seriálu chceme čtenáře Kbeláku postupně seznamovat 
se zajímavými  lidmi, kteří ve Kbelích žili a něčím se proslavili. 
Začneme povídání o panu Jaroslavu Veselém.

Narodil se 25. dubna 1913. Skoro celý život věnoval sportu. Jako 
lodní kuchař procestoval skoro celý svět. Nejprve se věnoval 
boxu a úspěšně několikrát reprezentoval Československo. U toho 
však  nezůstal a začal v pozdějším věku běhat. Rovněž i v této 
sportovní disciplíně byl velmi úspěšný a získal řadu medailí, 
pohárů a diplomů. Rok 1973 byl pro něj nejúspěšnější.   Byl 
druhý v Mezinárodním běhu Praha – Brandýs na 20 km ,  vyhrál 
ve Veinbohlu Mezinárodní   maraton, vyhrál ve své kategorii 
v Mezinárodním běhu Rudého práva na 4 km, byl první v Běhu 
Hrdlořezy na 2 500m , vyhrál běh po Letenských schodech a byl 
druhý v Mezinárodním běhu Praha – Lidice na 25 km.  A to mu 
bylo již 60 let. V dalším roce získal zlato v Mezinárodním běhu 
na 25 km v Berlíně.  Zúčastňoval se pravidelně Mezinárodního 
běhu na 15 km v Lipsku, kde v letech 1976 – 1990 zvítězil 
dvacet šest krát. V roce 1993 vyhrál Běh historickým Vítkovem 
a Běh Hrdlořezy. Přátelil se s Emilem Zátopkem. Jeho soukromí 
život byl velmi pestrý a přesto se oženil až v 70 letech.  Jeho 
manželka však po deseti letech zemřela. Pan Jaroslav Veselý byl 
zřejmě nejstarším aktivním sportovcem v České republice. Řada 
pamětníků si Járu Veselého jistě pamatuje s čelenkou na čele 
při tréninku po Kbelích.   V dubnu r. 2003 ještě oslavil své 90. 
narozeniny  a 4. června téhož roku doběhl do svého posledního 
cíle.

Zapsala: Ivana Engelová, kronikářka Kbel 

SERiáL – Kdo VE KbELÍcH žiL

Jako každý rok uspořádala kbelská radnice svůj tradiční 
reprezentační ples. Dlouhé dámské róby, šampaňské na 
přivítání všech návštěvníků, krásně a vkusně vyzdobený 
sál Lidového domu i vynikající plesová muzika  Brand 
New Band spolu s profesionálním předtančením a show 
dance po půlnoci – to vše protkalo slavnostní atmosféru 

celého večera. Po bohaté tombole - spolu s přechodem 
do svátku sv.Valentýna - nám zpestřila bujarou zábavu 
oldies diskotéka. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na 
přípravách a aktivní pomoci přímo na akci, ale též všem 
našim níže jmenovaným sponzorům a jejich vstřícnosti.
Fotodokumentace: http://marel.praha19.cz/13_2_2015.
html.

REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19

Sponzoři plesu



1918

Malí šachisté kbelské školy 
se v Přeboru Prahy neztratili
     Na pěkném sedmém místě mezi šestnácti týmy pražských Zš 
skončilo družstvo i. stupně Základní školy Kbely ve školním kole 
Mistrovství ČR školních týmů v šachu pro školní rok 2014/2015. 
Pražský turnaj hraný jako Přebor Prahy v kategorii prvního 
stupně základních škol čtyřčlenných družstev se uskutečnil 10. 
února v Zš Libčická v Praze 8 Čimicích. 
     Kbelskou školu tam reprezentoval tým ve složení Dominik Rous, 
Jan Veselý, Ondřej Novák, Kryštof Žák a jako náhradník Štěpán 
Koutník. Hrálo se švýcarským systémem na sedm kol s tempem 
15 minut na partii pro každého hráče a nově utvořené kbelské 
družstvo dosáhlo tří vítězství. Úspěšnost jednotlivých hráčů byla 
následující: 1. šachovnice – Dominik Rous 5/7 (body/partie), 2. 
šachovnice – Jan Veselý 2/5, 3. šachovnice Ondřej Novák 2/5, 4. 
šachovnice Kryštof Žák 0/5, náhradník Štěpán Koutník 5/6.
     Sedmé místo mezi školami, v nichž se žáci většinou věnují šachu v 
kroužcích dlouhodobě, úspěchem jistě je, neboť družstvo ZŠ Kbely 
se narodilo těsně před turnajem. Nízkoprahové centrum aktivit 
MČ Praha 19 ve spolupráci s SK Kbely, ZŠ Kbely a velké pomoci 
Františka Rouse uspořádalo totiž náborový turnaj v Lidovém 
domě, kam si přišly zahrát královskou hru více než tři desítky dětí 
prvního stupně kbelské školy a právě tam vzniklo družstvo pro 
Přebor Prahy školních družstev. V Lidovém domě vyhrál Dominik 
Rous, což mu vyneslo pozici na první šachovnici v školním turnaji.
     Dominik pochází z šachové rodiny, když zakladatelem tohoto 
šachového »klanu« byl mezinárodní mistr Josef Přibyl. Ten ve 
Kbelích před lety se šachem začínal a nyní, když se proslavil doma 
i mezinárodně, se do Kbel vrátil a znovu tu hraje šachy v Přeboru 
Prahy za Kbelskou šachovou reprezentaci. Jeho vnuk Dominik se 
šachy jistě neskončí, ale věřme, že turnaj v Lidovém domě i Přebor 
Prahy v Čimicích byly odrazovým můstkem zájmu o šachovou hru 
i pro další děti kbelské základní školy, aby mohly posílit předloni 
vzniklou Kbelskou šachovou reprezentaci, která obnovila slavnou 
tradici soutěžního šachu ve Kbelích. Informace a dotazy můžete 
směřovat na e-mail: Martin.Hrubcik@kbely.mepnet.cz

Kbelská šachová reprezentace 
»válcuje« dál své soupeře

     Stále bez sebemenší bodové ztráty pokračovala Kbelská 
šachová reprezentace minimálně do poloviny února ve 
vítězném tažení Přeborem Prahy i ve druhé sezóně svého 
působení. Po loňském raketovém vstupu do soutěžního 
šachu, kdy ve třetí třídě Přeboru Prahy přejela všechny 
své soupeře a postoupila do druhé třídy, si počíná stejným 
způsobem i tam. Šest zápasů – šest vítězství, to je bilance, 

jež byla napsána do 16. února 2015.
     Sečteno za obě sezóny to vychází už na 15 vítězství v řadě 
bez toho, aby Kbelští okusili hořkost porážky. Po loňské sezóně 
vznikla však také Kbelská šachová reprezentace B, která začala 
hrát samozřejmě rovněž ve třetí třídě Přeboru Prahy. Ta bohužel 
prohrála už ve svém prvním vystoupení doma, ale pouze těsně 
s velmi silným soupeřem Holdia DP Praha D. Od té doby ale už 
jen vyhrává, a pokud hráčům vydrží forma, může se i KŠR B těšit 
na postup do druhé třídy. Kbelské béčko k tomu má jeden velký 
trumf. Na první šachovnici za něj totiž nastupuje mezinárodní 
mistr Josef Přibyl, a to v této soutěži znamená, že už na začátku 
každého utkání Kbelští v podstatě vedou 1:0. To poskytuje družstvu 
jistě značnou výhodu, aby však zápas skutečně vyhrálo, musí 
»přiložit ruku k dílu« i další hráči. Zatím se to až na tu zmíněnou 
výjimku daří. Áčko KŠR je potom dobře koncipovaným družstvem 
s pěti kandidáty mistra doplněnými ambiciózními šachisty, jejichž 
výkony v týmu rostou. Pokud hráčům obou týmů Kbelské šachové 
reprezentace vydrží týmový duch a naladění na vítěznou vlnu, 
budou mít kbelské soutěžní šachy o budoucnost postaráno. Tím 
spíš, podaří-li se vzbudit zájem o šachy také mezi dětmi. Základ byl 
položen nedávnou účastí týmu ZŠ Kbely v Přeboru Prahy školních 
družstev.

Klub Jehlička 
od Vánoc do Velikonoc
     Zájem o práci v Klubu Jehlička roste a láká stále víc zájemkyň. 
dokládá to, že se kroužek, který vznikl v Nízkoprahovém centru 
aktivit MČ Praha 19 loni v dubnu, plně etabloval a že techniky 
ruční výroby, jimž se účastnice v Jehličce učí, poutají pozornost, a 
jak se říká »táhnou«.
     „Před Vánocemi jsme si všichni vyšili vánoční motivy na ubrusy 
ke stolování. Nyní nás čeká zase vyšívání velikonočních motivu a 
také výroba kraslic a jiných velikonočních ozdob,“ přiblížila jednu 
z činností v klubu na konci loňského a na začátku letošního roku 
vedoucí Jehličky Anna Domnosilová. Sdělila také, že návštěvnice 
klubu pokračují i v toto roce v technice korálkování. „O korálkování 
je stále velký zájem. Láká hlavně slečny, které si na klubových 
setkáních vytvářejí mnoho krásných šperků, co si pak mohou 
odnést domů,“ objasnila Anička. Ženy a dívky si nově vyzkoušely 
také »ubrouskovou techniku«. Ta spočívá v tom, že se předměty, 
jako jsou třeba hrnky nebo i vyfouknutá vajíčka, polepí papírovými 
ubrousky s ozdobnými motivy. „Všem se tato technika velice líbila, 
takže polepovali, co se dalo,“ doplnila s úsměvem vedoucí Jehličky. 
„V kroužku šití jsme tvořili nejprve kapsáře a nyní se začínáme 
připravovat na sluníčko, takže vyrábíme kraťasy. Všichni zúčastnění 
se již těší, až budou hotové a budou si je moci obléknout,“ přidala 
Anna Domnosilová informaci o činnosti, která Klubu Jehlička dala 
jméno.

Jak uplynul rok u Skautů - S.S.V. Kbely.
 
Od založení přístavu (oddílu) vodních skautů ve Kbelích již 
uplynuly tři roky. Následně ve Kbelích vznikl i oddíl pěších 
skautů. Ve spolupráci s MČ Praha Kbely pořádáme mnoho 
akcí. Například: Skautský den /úklid Centrálního parku/, 
Kuličkiádu, Zborovský závod, Oslavy Dne osvobození, 
Vzpomínka v Lidicích, Čištění studánky, Den válečných 
veteránů, Oslavy vzniku republiky, Sbírka pro děti z 
dětského domova v Dolních Počernicích a na samotný 
závěr roku jsme do Kbel opět přivezli Betlémské světlo. 
Pro veřejnost jsme uspořádali i několik výstav (Den s 
Winnetouem, Indiánská dioramata a 17.listopad 1989).
Od MČ Kbely jsme v září 2014 získali novou klubovnu 
ve srubu v Centrálním parku, která byla slavnostně 
otevřena 1.1.2014 za přítomnosti zastupitelů MČ Praha 
Kbely. Prostory klubovny nám vysvětil pan farář, a tak v 
současnosti disponujeme jednou z nejhezčích kluboven v 
Praze. Náš oddíl navštěvuje 47 dětí ze Kbel a blízkého okolí.
A jak to u nás chodí? Scházíme se na pravidelných 
schůzkách (úterý, středa, čtvrtek), které jsou plné her, 
zpěvu a zálesáckých činností. V pátek máme tradiční 
modelářské schůzky. V současné době pracujeme 
(modelaříme) na velikém dioramatu Divokého 
západu, který veřejnosti opět představíme na výstavě. 
Jednou za měsíc se vydáváme na výpravy (výlet) do přírody, 
k vodě nebo do divadla. Pravidelně pořádáme i tematické 
závody, při kterých se účastníci zdokonalují v různých 
sportovních disciplínách.
 
Kbelští skauti jsou také pravidelně k vidění na historicky 
důležitých vzpomínkových událostech - např. čestná stráž 
k uctění památky našich parašutistů v Operaci Anthropoid 
v Resslově ulici, čestná 
stráž v Lidicích. Každý 
rok reprezentujeme i v 
Bruselu v sídle NATO. 
Letos pro občany Kbel, 
ale i návštěvníky z 
okolí připravujeme pár 
zajímavých výstav. První 
bude výstava k 70. výročí 
Osvobození (1945 - 
2015) s ukázkou boje na 
barikádě, v červnu pro Vás 
máme připravenu výstavu 
«Vinnetou náčelník 
Apačů“ s posezením 
s panem Stanislavem 
Fišerem (herec a dabér 
Vinnetoua - vodní skaut). 
Pozor - možná přijde i 
Vinnetou! Na měsíc září 

připravujeme velice zajímavou výstavu - Sv.Václav.

Tímto se na Vás obracím s žádostí, pokud máte doma něco, 
co se týká našich tří výstav, budeme moc rádi za zapůjčení, 

nebo případné odkoupení. Připravujeme i výstavu k výročí 
vzniku  skautingu ve Kbelích.
 
Vyvrcholením činnosti našeho oddílu je letní skautský 
tábor. Jako správní skauti vyrážíme na letní tábor 
pokaždé na jiné místo. Letos budeme tábořit u obce 
Záryby, a to po vzoru indiánů. Postavíme si indiánská 
tee-pee, budeme střílet z luku, hrát indiánské 
hry, vařit na ohništi. Zkrátka mnoho zajímavostí.  
Pro náš oddíl jsou zároveň velikou oporou rodiče 
malých skautů, kteří pomáhají výše uvedené akce 
uskutečnit. V našich oddílech rádi uvítáme nové členy. 
Více informací o nás najdete na: 

www.skaut-ssv.cz 
FB: Kamil Podlaha

mob. +420 607 113 080

SKAuT S.S.V.NÍZKoPRAHoVé cENTRuM AKTiViT 
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JuNáK - RodiNNÝ oddÍL PoLJANA
Junák Kbely – vánoční nadílka a 
novinky z oddílu benjamínků

Skautské koledování a vánoční nadílka 
zvířátkům

Zvyky a tradice již neodmyslitelně patří k vánočním 
svátkům a my jsme rádi, že ta naše, štědrodenní, se 
těší rok od roku stále větší přízni veřejnosti. Na Štědrý 
den roku 2014 se skautská i neskautská veřejnost 
sešla v 10 hodin u tunelu v Centrálním parku, aby si 
zpříjemnila dopoledne. 
Vyzbrojeni sváteční náladou, hudebními nástroji a 
proviantem pro zvířátka jsme se opět společně potkali se 
známými i novými tvářemi na pátém ročníku vánočního 
koledování, který jako rodinný skautský oddíl Poljana 
pořádáme. Program dopoledne byl zahájen zpěvem 
několika koled a po přivítání přítomných zástupci oddílu se 
dlouhý průvod vydal do lesoparku. Tam již čekal připravený 
stoleček s betlémským světlem, které tradičně každý rok 
skauti a skautky do České republiky přivážejí a následně 
jej pak rozdávají všem ostatním. Kdo měl lucerničku nebo 
svíčku, mohl si tak světlo přivezené rakouskými poutníky 

skutečně až z betléma odnést domů. Kromě 
toho mohli zájemci ochutnat i domácí cukroví. Mnozí 
tak činili, a tak během chvilky ze stolku zmizelo. Poté se 
lesoparkem rozezněly další koledy, doprovázené na kytary 
a rytmické nástroje, kterých se s nadšením zmocnily malé 
i větší děti. V pauze mezi koledami se shromáždění rozešlo 
po lesoparku a všichni ověsili stromečky připravenými 
mrkvemi, jablky, lojovými koulemi a jinými pamlsky pro 
zvířátka. Přibližně po hodině strávené ve velmi přátelské 
atmosféře jsme se všichni rozloučili slavnostní písní 
Narodil se Kristus Pán a s přáním šťastného prožití Vánoc a 
všeho nejlepšího do nového roku 2015 se rozešli do svých 
domovů. A už teď se těšíme na příště!
Petra Hazlbauerová, 15. rodinný oddíl Poljana

17. oddíl benjamínků ve Kbelích

Náš dětský oddíl funguje od září loňského roku a navazuje 
na činnost 17. oddílu, který pod názvem Apewakan, 
později Tate Washte, působil ve Kbelích do roku 2011. Má 
šestnáct členů, kluků a holek od čtyř do osmi let. Naším 
cílem je umožnit dětem vyrůstat v nekonkurenčním 
prostředí, navázat přátelství, naučit je být ohleduplný, 
hrát fér, pomáhat a obecně získávat dobré návyky pro 
život ve společnosti. Dále pak zažít dobrodružství, zábavu, 
smysluplně trávit čas, učit se nové věci a získat si vřelý 
vztah k přírodě. 
A co jsme s dětmi dělali? Tak nejprve jsme se poznávali 
– vymýšleli jsme si přezdívky, povídali o skautingu, proč 
se scházíme a co bude náplní naší činnosti. Děti dostaly 
skautské šátky tradiční žluté barvy doplněné o barevné 
puntíky. Na zářijových schůzkách jsme se s dětmi naučili 
základní pravidla bezpečného chování ve městě i na 
výpravách do přírody. A ani ne po měsíci „známosti“ jsme 
vyjeli na výpravu do Satalic. V říjnu jsme se i s rodiči setkali 
na společném táboráku. Děti se naučily liščí smyčku, a že 
jim uzlík šel a motání provázků je bavilo, naučily se také 
kouzelnický. Ten sice do skautské cestičky nepatří, ale děti 
ho samy navrhly zařadit do programu. Starší děti, které 
„uzel“ už uměly, jej učily vázat své kamarády, a to nám - 
vedoucím - připadalo ohromné. 
Na zahradě, kterou máme od léta v užívání, jsme sbírali 
ořechy, uklízeli klestí a hráli spolu mnoho her. 
Listopadovou výpravu jsme sloučili se spaním v klubovně 
a děti, které si na nocování mimo domov troufly, to zvládly 
perfektně. Maličko jsme ponocovali, ale kdo by chodil spát 
brzy, když je v partě, že? Nazítří jsme se vypravili na ctěnický 
zámek a i díky krásnému počasí jsme si k němu udělali 
velmi příjemnou procházku. Uvnitř zámku právě probíhala 
výstava o čokoládě a děti viděly, jak vypadá kakaovník, 
kakaový bob a také jak se z něho vlastně čokoláda vyrábí. 
Na schůzkách jsme se dotkli i zdravovědy a pověděli si o 

tom, co dělat, abychom tělu pomohli neonemocnět, a jak 
se co nejrychleji uzdravit, když už se to stane. Děti také 
poznají stopy nejběžnějších volně žijících zvířat u nás. 
V průběhu prosince jsme mimo jiné vyráběli betlém – ten 
jste mohli vidět i na výstavě betlémů v naší klubovně. 
Povídali jsme si o vánočním příběhu a uspořádali pro 
děti Bingo. A protože každá skupinka musí mít ke svému 
fungování nějaká ta pravidla, vyptali jsme se jedno po 
druhém všech dětí, jaká by stanovily, a pak jsme si slíbili, že 
je budeme dodržovat. Jsou to: „Chceme být spolu. Chceme 
se učit novým věcem. Pomáháme mladším a slabším. Nikdy 
se nepereme a nekřičíme na sebe. Poznáváme a chráníme 
přírodu. Pečujeme o svou klubovnu i vybavení.“ 
V novém roce jsme začali etapovou hru věnovanou lidským 
smyslům. Děti na každé schůzce formou her testují svůj 
zrak, sluch, čich, chuť i hmat. 
V sobotu 17. ledna jsme pro děti a jejich rodiče uspořádali 
malý orientační výlet po Kbelích. Počasí nám nepřálo, a 
tak jsme od rána v klubovně hráli hry, zatímco se mraky 
protrhaly, a my konečně mohli vyrazit na trasu.  Děti 
dostaly zjednodušenou mapu části Kbel se zakreslenými 
místy, kde hledaly písmena.  Z objevení všech písmenek a 
jejich zapsání do tajenky vzešel finální úkol - složit krátkou 
báseň na téma zima. 
Máme radost z toho, že se z dětí stává jedna parta, ačkoliv 
jsou z organizačních důvodů rozděleny na dvě družinky. A 
že jsou spolu (a snad můžeme říct i s námi) rády.

Letos kromě příměstského tábora ve Kbelích, který pro 
nás bude hlavní událostí letošního roku, chystáme další 
akce. V květnu se společně s rodinným oddílem Poljana 
zúčastníme Květinového dne a v červnu uspořádáme 
mezioddílový štafetový běh lesoparkem, na který se 
můžete přijít podívat a fandit. V září pak Junák Kbely plánuje 
den otevřených dveří ku příležitosti výročí pětadvaceti let 
porevolučního skautingu ve Kbelích. 

Vedoucí benjamínků Zuzana Šornová a Jitka Viktorová
Junák Kbely 

skautské středisko Athabaska Praha 
http://kbely.athabaska.org

http://kbely.athabaska.org
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     Na první schůzce dne 14.1. nás navštívil pan 
starosta a  popřál nám do nového roku vše nejlepší. 
Také nás varoval před obálkami, které dostávají 
lidé ve Kbelích do svých schránek a které obsahují 
podvodné nabídky. Řekl, abychom je ani neotvírali, 

ale rovnou vyhodili. Za jeho návštěvu a zájem o 
naše členy děkujeme.
     Dne 28.1. jsme mohli vyslechnout velmi zajímavou 
přednášku pí Kratochvílové o koních a o hypodrezuře, 
které se paní Kratochvílová věnuje. Dozvěděli jsme 
se mnoho nového o koních, péči o ně i o tom, jak 
hyporehabilitace pomáhá zdravotně postiženým. 

Došlo i na dotazy a následné odpovědi, což svědčí 
o zájmu o toto téma. Tato zajímavá přednáška nás 
přivedla k myšlence, že v měsíci dubnu navštívíme 
hvězdárnu v Ondřejově a odpoledne se půjdeme 
podívat do klubu Kvítek, který se věnuje hypoterapii, 
jehož členkou paní Helena Kratochvílová je a bude 
nám jistě fundovanou průvodkyní. Rovněž jsme 

v měsíci lednu nezapomněli na naše jubilantky. Tři 
členky našeho spolku se v lednu dožily osmdesáti 
let. Ze zdravotních důvodů se schůzky nemohly 
zúčastnit, a tak jim byla malá pozornost předána 
doma.    
     První únorová schůzka měla být původně ve 

znamení kbelské fauny a 
flóry, ale z technických 
důvodů nebylo možné 
ji realizovat. A tak jsme 
museli improvizovat. 
Zajímavou přednášku 
pro nás připravila A. 
Zborníková při schůzce 
dne 11.2. Tentokrát 
jsme se mohli seznámit 
s kapličkami, které 
lemovaly Svatováclavskou 
cestu, vedoucí od 
Poříčské brány v Praze až 
do Staré Boleslavi. Tato 
cesta vedla i přes Kbely. 
Z celkových 44 kapliček 
se jich zachovalo velmi 
málo, jsou v neutěšeném 
stavu, některé se však 
podařilo opravit. Zejména 
Dřevčice opravily v roce 

Příjemné předvánoční odpoledne s Pavlem Novým

SVAZ TěLESNě PoSTižENÝcH Mo KbELy 

Svaz tělesně postižených MO Kbely se rozhodl, 
jako svou poslední akci v roce 2014, zvolit ne zcela 
tradiční formu zábavy. Dne 18. 12. 2014 v 16.00 jsme 
našim členům a všem kbelským seniorům nabídli 
možnost zúčastnit se benefičního představení 
herce pražské Ypsilonky Pavla Nového za účasti 
Mgr. Jana Lormana, ředitele Spolku Život 90. 
Pana Nového jsme vybrali zejména pro jeho 
pozitivní přístup k životu, který by pro mnohé 
mohl být inspirací.
Začátek akce byl trochu z kategorie hororů, 
protože pan Nový cestoval přímo z divadelní 
zkoušky a povedlo se mu ve Kbelích zabloudit, 
a tak pořad začal s malým zpožděním. Jeho 
vyprávění bylo velice příjemné. Přiblížil 
nám svou, jak říkal, širokou rodinu, herecké 
začátky, pouť po oblastních divadlech a 
jeho pětadvacetileté působení v Ypsilonce. 
Popisoval i některé kuriózní situace při 
filmování. Došlo i na jeho zdravotní komplikace, 
kdy nezapomněl zdůraznit, že veliký podíl na 
jeho současném relativně dobrém zdravotním 
stavu má jeho manželka, se kterou zanedlouho 

oslaví zlatou svatbu. Nakonec se pan Nový všem 
zájemcům podepsal a s mnohými se vyfotil. Určitě 
by byl schopen vyprávět mnohem déle, ale rovnou 
z této akce odjížděl opět do Ypsilonky na představení.
Pro naše členy a mnohé seniory je složité cestovat 

do centra Prahy za kulturními zážitky, a tak 
jsme se snažili tuto zábavu zprostředkovat ve 
Kbelích. Doprava pro imobilní zájemce byla 
zajištěna pracovníky místního úřadu.
Závěrem bych chtěla poděkovat Úřadu 
městské části Praha 19 za bezplatný pronájem 
sálu a finanční spoluúčast na této akci a panu 
Tomanovi, pronajímateli Lidového domu, 
za skvělou spolupráci při přípravě sálu a 
poskytnutí veškerého servisu spojeného 
s touto akcí za zcela symbolickou cenu. 
V neposlední řadě patří dík i všem členům STP 
MO Kbely, kteří při akci přiložili ruku k dílu a 
aktivně se na přípravě a průběhu podíleli.

Anna Zborníková, 
STP MO Kbely

Začátek roku 2015 v STP Kbely

1994 čtyři kapličky. Kbely jich kdysi mívaly hodně, 
ale zbylo jen malé torzo. Je vždy dobré dozvědět 
se něco z naší historie. Budeme se snažit na našich 
schůzkách prezentovat zajímavá témata, která 

budou jistě naše členy zajímat. Člověk se prostě učí 
a rozšiřuje si obzory celý život.

Za STP MO Kbely J.Vrbová
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Jsme klub s dlouholetou tradicí a moc dobře si uvědomuje 
význam mládeže 
pro svůj další rozvoj. Celoročně pořádáme nábor chlapců i 
dívek do všech mládežnických kategorii!!!
To znamená do kategorie benjamínků, přípravky, 
mladších žáků a žákyň, ale i starších žáků, na to začít není 
nikdy pozdě.
 V ligových soutěžích máme zastoupeny všechny věkové 
kategorie.
Co se týká aktivit týmu, kromě dvou tréninků týdně a 
zápasů u mladších kategorií turnajů jezdíme každoročně o 
prázdninách na týdenní soustředění. 
Zde se děti zdokonalují nejenom v hokeji, 
ale mohou si vyzkoušet i jiné sportovní aktivity.  
Naši trenéři se pravidelně účastní trenérských seminářů a 
školení. 
Všichni mají trenérskou licenci II. třídy, což je nejvyšší 
možná kvalifikace bez studia na FTVS. 
Každý kdo si přijdete pozemák vyzkoušet, 
bude u nás vítaný. Vybavení rádi zapůjčíme!!!
Veškeré informace naleznete na našich stránkách www.
phkbely.cz. 
Rádi Vás mezi námi přivítáme a už se těšíme nová setkání.

Václav Podskalský
předseda Sokola  Kbely

PoZEMNÍ HoKEJ VE KbELÍcH

Dne 21. ledna se sešli členové Klubu na výroční schůzce, 
aby zhodnotili svou činnost za uplynulý rok

Předsedkyně na úvod přehledu připomenula píseň 
z pohádky „Princové jsou na draka“, kde se zpívá: „Statistika 
nuda je, má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona 
nám to vyčíslí“, tak se o to pokusíme.

A hodnocení započala informací o počátcích Klubu 
důchodců, který z dochované knihy členů ukazuje na jeho 
existenci až do roku 1981. Podrobněji se budeme této 
oblasti věnovat až v průběhu letošního roku, abychom 
využili pamětníky, kteří mezi nás stále ještě chodí, např. 
nejdelší období v Klubu důchodců zažila naše členka paní 
Božena Želásková.

V uplynulém roce se Klub důchodců na základě nového 
Občanského zákoníku přejmenoval na Klub seniorů Kbely 
a jeho činnost řídil nově zvolený výbor.

Kde je tedy ta statistika? V Klubu bylo na počátku roku 87 
členů, v průběhu roku zemřelo 6 členů a 15 nových členů 
jsme přijali mezi sebe ve druhé polovině roku. Naplánovali 
jsme si 22 setkání, ale 2 ne naší vinou odpadla. Na začátku 
každého měsíce jsme blahopřáli narozeným v tomto 
měsíci, 10 našich členů se loni dožilo významného jubilea 
80, 85, 90 a 95 let, a tak jsme pro ně kromě blahopřání 
připravili malý dárek. Pravidelně jsme se seznamovali 
s pranostikami, procvičovali jsme si paměť, spolu s ÚMČ 
uspořádali přednášku o bezpečnosti seniorů.

Uskutečnili jsme 1 vycházku do zámku Ctěnice, zúčastnili 
jsme se 1 divadelního představení v Národním divadle. 
Dále jsme uspořádali 5 samostatných výletů – návštěvu 
rodného domku Josefa Lady v Hrusicích spolu s návštěvou 
pivovaru ve Velkých Popovicích, prohlédli jsme si památky 
Znojma, věnovali jsme se sběru hub u Brandýsa n. Labem, 
ke Dni seniorů jsme obdivovali krásy Prahy z parníku 

po Vltavě a v předvánočním čase jsme si prohlédli 
Třebechovický betlém a 25. muzejní trhy v Hradci Králové.

V rámci týdenního relaxačního pobytu Českém ráji v hotelu 
Ort v Nepřívěci u Sobotky to bylo dalších 5 výletů – 
památková rezervace ve Vesci, kde se natáčela řada našich 
i zahraničních filmů, lovecký zámeček Humprecht, hrad 
Kost, Rovensko pod Troskami, hrad Trosky a při návratu 
domů zámecký areál Dětenice. 

Z dalších akcí bych ráda připomenula 2 návštěvy dětí 
z obou mateřských škol při svátku všech matek a rozloučení 
s uplynulým rokem, 3 krát nás potěšil náš hudebník – 
produkce při MDŽ, na relaxačním pobytu a v závěru roku. 
Také 3 naši členové se zúčastnili Seniorády 2014 ve Vinoři.

Svou činnost jsme prezentovali dne 4. října na akci 
kbelských spolků v centrálním parku a některé akce 
promítala také TV Kbely.

Pravidelně mezi nás přicházeli vedoucí představitelé ÚMČ 
Praha 19 v čele se starostou panem Pavlem Žďárským, 
místostarostkou pí Ivanou Šestákovou a tajemníkem 
panem JUDr. Josefem Nyklesem, kteří nás průběžně 
informovali o dění v naší městské části. 

Při návštěvě na posledním setkání popřál pan starosta 
všem seniorům prožití pěkných Vánoc a do nového roku 
hodně zdraví a přislíbil našemu Klubu, že i v roce 2015 
nám úřad poskytne finanční prostředky ve stejné výši jako 
v roce 2014. 

Tolik statistická čísla. Můžeme konstatovat, že naše činnost 
byla bohatá a úspěšná také proto, že nás při ní podporoval 
úřad a toho si velice vážíme. Proto poděkování patří všem 
představitelům úřadu v čele s panem starostou.

Zdenka Ježková, Klub seniorů Kbely

KLub SENioRů KbELy 
NETRAdiČNÍ HodNocENÍ ČiNNoSTi ZA RoK 2014 Rok se s rokem sešel, než bys řekl 

švec, a Divadlu Prima den nastartovala ve 
Kbelích již pátá sezóna. A protože se jedná o 
půlkulaté výročí, rozhodli jsme se vykročit 
směle k novému velkému projektu. Rozhodli 
jsme se vrátit do Kbel amatérské divadlo pro 
dospělé. V dnešní uspěchané době jsme se 
báli, že nebude zájem o tuto aktivitu a bude 
problematické hledat nové herce. Ale po 
prvních několika setkáních s divadelními 
nadšenci a našimi budoucími herci je jasné, 
že se diváci mají na co těšit. Pomalu ale jistě 
ve Kbelích vzniká za milé podpory radnice 
zajímavý amatérský ansámbl. Na své si 
přijdou diváci mladí, staří, muži, ženy i děti. 
Premiérově bychom se rádi publiku předvedli 
o letošních Vánocích. Naše brána ovšem není uzavřena, a 
kdyby měl někdo chuť a časový prostor zkusit si s námi pro 
radost hrát, kontaktujte nás na tel:739500007. Scházet se 
budeme každý čtvrtek od 19,00hod. S dětským divadelním 
souborem Kbellywood aktuálně chystáme představení 
inspirované pohádkou H.CH.Andersena Císařovy nové šaty, 
se kterým podpoříme nocování dětí v rámci projektu Noc 

s Andersenem. Těšíme se na setkávání ať už na prknech 
nebo pod prkny. Důležité je, že ve Kbelích, protože jak 
jsem psala v nové vánoční písni: Až vyjde jasná hvězda a 
v duši zavládne klid, i když se to občas nezdá, je super ve 
Kbelích žít. 

        
Bára Marysková

PRiMA dEN

http://www.phkbely.cz
http://www.phkbely.cz
tel:739500007
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KRc cobyduP
Akce pro děti v roce 2015 
Kromě nabídky kroužků a kurzů, do kterých je možné se přihlásit také v průběhu roku, připravujeme v roce 
2015 spoustu seminářů a akcí pro veřejnost. V březnu se můžete těšit na velikonoční pohádku „Jak pan Slepička 
a paní Kohoutková malovali vajíčka“ v podání Cestovně pružinového činoherně–maňáskového Divadélka 
Romaneto. Představení se bude konat v sobotu 28. 3. 2015 od 15:00 hodin v sále Lidového domu. Vstupenky na 
představení je možné zakoupit v KRC CoByDup. Cena za vstupenku je Kč 60 Kč (děti do dvou let mají vstup zdarma).  
  V dubnu se můžete těšit na oblíbený Jarní bazárek dětského oblečení, který se bude konat v sobotu 10. dubna 
2015 v prostorách Lidového domu, a to od 10:00 do 13:30 hodin. Na květen a červen Vás zveme do Centrálního parku 
na závody kol a koloběžek, Den dětí, atletické závody nebo na rozloučení se školním rokem. 
Od července budeme pro děti opět pořádat oblíbený příměstský tábor Letní ježkův klubík. Tentokrát jsme pro naše 
malé táborníky připravili čtyři týdny plné zábavy, které budeme pořádat v prostorách KRC CoByDup, a dva přidané týdny 
příměstského tábora, které proběhnou v prostorách MŠ Chaberáček v Dolních Chabrech – Praha 8. 
LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH – V KRC COBYDUP
1. týden  20. 7. – 24. 7. 2015 Téma: Čtvero ročních období (3–5 let)
2. týden  27. 7. – 31. 7. 2015 Téma: Letní hrátky se zvířátky (3–5 let)
3. týden    3. 8. – 7. 8. 2015 Téma: Svátky, zvyky a tradice (5–8 let)  
4. týden  10. 8. – 14. 8. 2015 Téma: oči, uši, pusa, nos aneb hravé smysly (3–5 let)

LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK V CHABRECH – MŠ CHABERÁČEK – protilehlá ulice
1. týden    3. 8. – 7. 8. 2015 Téma: cestou necestou kolem světa (3–5 let) 
2. týden  10. 8. – 14. 8. 2015 Téma: Z pohádky do pohádky (3–5 let)
V případě zájmu o vstupenky na divadelní představení nebo rezervaci na letním příměstském táboře nás kontaktujte na 
centrum@krc-cobydup.cz. Kapacita míst je omezená a REZERVACE předem NUTNÁ.
Podmínky přihlášení a podrobné informace o kroužcích, kurzech, letním táboře Ježkův klubík a aktivitách KRC CoByDup 
naleznete na našich webových stránkách www.krc-cobydup.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/
CoByDup.

Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

Za slunečného počasí se v Centrálním parku Kbely 
uskutečnil v sobotu 7. 2. 2015 již tradiční kbelský 
masopust. Pátý jubilejní ročník masopustu byl 
tentokrát na téma Cirkus. Odpolednem provázel 
masopust Honza, jeho máma a principál z Cirkusu 
Berto. V rámci programu byly pro návštěvníky 
připraveny nejen lidové písničky, hry jak pro děti, 
tak i dospělé, divadelní vystoupení, ale také soutěž 
o královnu a krále masopustu v dospělé a dětské 
kategorii. Soutěžilo se i  o nejlepší masopustní povoz, 
buchtu či skupinovou masku. Návštěvníci mohli 
ochutnat spousty dobrot na staročeském jarmarku, 
kde nechyběla ani vynikající zabijačka pana Černého.  
V 16.00 hodin si Masopust Honza vyprosil klíče 
od místostarostky Kbel Ivany Šestákové a tradiční 
průvod masek se za doprovodu muziky vydal na svoji 
cestu po Kbelích. U Kulturního a rodinného centra 
CoBydup, kde byla jedna z tradičních zastávek, bylo 
připraveno nejen občerstvení, ale také překvapení 
v podobě kouzelníka. K poslechu a reji hrál celé 
odpoledne jazzband Motovidlo a další muzikanti. 
Masopust pořádalo Kulturní a rodinné centrum 
CoByDup za podpory MČ Praha 19 a finanční podpory 
hl. m. Praha. Ceny do soutěží daroval dětský obchod 
Dubísek, který také zajišťoval personálně tvořivou 
dílnu pro děti. Soutěž o nejlepší buchtu realizoval 
Junák Kbely – rodinný oddíl Poljana. Na masopustu 
se podílela řada dobrovolníků. Všem realizátorům 
akce a dobrovolníkům děkujeme!

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

Věděli jste, že správnou výslovnost můžete podpořit 
speciálními technikami třeba i při pojídání špaget nebo 
želé bonbonů a že je vhodné dítě rozběhat, protože řeč 
souvisí s motorikou? Že součástí vyšetření školní zralosti 
dítěte v poradně je i rozhovor s rodiči o jejich postoji k 
nástupu dítěte do školy? Že vztah mezi sourozenci se dá 
budovat už v těhotenství? Toto všechno a mnohem více 
vědí maminky, které navštívily v lednu a únoru některý ze 
seminářů pořádaných v rámci projektu Co dělat, když…

Už pět let pro vás v KRC CoByDup pořádáme semináře 
nejen s rodinnou, ale i právní a finanční tematikou. Letošní 
novinkou je rozšíření rodinných seminářů o tematickou 
řadu pod souhrnným názvem PREVENCE. To slovo nezní 
zrovna lákavě, ale také si kladete si otázky, jak své dítě co 
nejlépe připravit na okolní svět? Ideálně hravou formou tak, 
aby nejen vědělo, ale daný model chování i umělo použít? 
V interaktivních seminářích určených pro rodiče a děti ve 
věku 2–6 let se budeme věnovat tématům jako Umění 
odmítat, Každý není teta a strýc, Co mi hrozí ve virtuálním 
světě, Umění důvěry atd. Semináře jsou připravovány 
doporučenou Preventistkou pro hlavní město Prahu. 

Tematická řada začíná v březnu dvěma semináři, speciální 
přednáškou pouze pro rodiče s názvem Prostor a já – kde 
žije moje dítě a pokračuje tématem Agresivita. 

Ale nejen rodina a děti, loni jsme třeba symbolicky prošli 
celou etapu návratu zpět do práce, počínaje sepsáním 
životopisu, který personalisté neodloží na hromádku 
„nuda“, přes nácvik pohovoru až k umění prezentace, když 
posléze vysněnou práci získáte. V právní sekci jsme probrali 
například povinnosti při ukončení pracovního poměru a v 
sekci finanční nám poradili, jak na daňové přiznání.  Na 
podobná témata se budeme zaměřovat i nadále, na březen 
připravujeme seminář věnovaný dopadům na rodinné 
finance v souvislosti se změnami zákonů platných v roce 
2015. Víte, co skutečně znamená školkovné, kdy máte 
nárok na porodné, co znamená danění životního pojištění 
atd.? 

Během přednášek je zajištěno hlídání dětí ve vedlejší 
místnosti plné hraček, ale děti mohou být celou dobu 
samozřejmě s námi. Protože je program zaštítěn MPSV, 
můžeme držet pouze symbolické vstupné 50 Kč. Podívejte 
se naše webové stránky, napište nám na facebook, na 

Od ledna roku 2015 se KRC CoByDup zařadil se svou 
Atletickou přípravkou do databáze Českého atletického 
svazu. Stali jsme se součástí projektu Atletické přípravky 
a školky. Projekt podporují významné atletické 
osobnosti. Hlavní patronkou  je oštěpařka Barbora 
Špotáková. Soutěže, které projekt pro děti ze svých oddílů 
pořádá, pak probíhají pod patronací dalších českých 
reprezentantů a právě jejich příklad děti velmi motivuje. 
V rámci projektu Atletika pro děti realizuje Český atletický 
svaz i školení a semináře určené pro trenéry přípravek, obě 
naše trenérky (Mgr. Alice Karbulková a Lenka Kadlecová) 
již řadu z nich úspěšně absolvovaly. Lekce našeho kroužku 
jsou tedy do detailu promyšlené, každé pondělí a čtvrtek 
probíhá v kbelské sokolovně trénink hravou formou - pěkně 
zahřát, rozcvičit a protáhnout tělo, pak základy atletické 

abecedy, hody, skoky, koordinace, rovnováha, překážková 
dráha, nápadité  pomůcky, např. pěnové překážky, oštěpy, 
žebřík na frekvenční běh...

Cílem atletických přípravek není vychovat budoucí 
profesionální atlety. Jde o službu pro rodiče, kteří chtějí, 
aby se jejich děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu, 
zabavily se a do budoucna se mohly zaměřit na jakýkoliv 
sport profesionálně či se mu věnovaly pouze rekreačně. 
Bližší informace naleznete: www.krc-cobydup.cz (kroužky 
a kurzy) a na www.atletikaprodeti.cz (databáze přípravek)

Sportu zdar! 

Za ATP CoByDup Mgr. Alice Karbulková, Lenka Maršálková

naši nástěnku v centru nebo na mail codelatkdyz@krc-
cobydup.cz. A hlavně přijďte, rádi Vás uvidíme.

Ing. Táňa Lančová, koordinátorka projektu „Co dělat, 
když…?“

Zveme na přednášky

Malí dupíci skočili do projektu Českého atletického svazu 
- Atletika pro děti

cirkus ve Kbelích

mailto:centrum@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
https://www.facebook.com/CoByDup
https://www.facebook.com/CoByDup
http://ped.psych.poradn�/
http://www.krc-cobydup.cz
http://www.atletikaprodeti.cz
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A.f.c. SPARTAK KbELy
Fotbalisté před jarní sezonou !
Zimní příprava pomalu vrcholí, přípravné  zápasy plní svůj 
účel  - viz rozpis na klubových stránkách ( www.spartak-
kbely.cz), výsledky a hlavně předváděná hra dává naději 
na pěkné fotbalové jaro, dokonce i zkoušení noví hráči 
společně s navrátilci  se úspěšně začleňují a v dobrém 
zvyšují konkurenci  v obou týmech mužů A, B.

Po podzimní části jsou obě mužstva ve svých 
skupinách shodně na 10.místě  - A muži ve 14ti 
členné skupině získali 15 bodů, v této velmi vy-
rovnané skupině již zisk pouhých 3 bodů by je 
posunul až na místo 5 !!! 
B muži ve 12ti členné skupině získali bodů 11
U obou mužstev očekáváme jejich posun tabulkou vzhůru, 

abychom mohli znovu používat  oblíbený ,,kbelský 
slogan‘‘ – KDO  NÁS  ZASTAVÍ  ???
Přáním fotbalistů je předvedenou hrou přilákat do 
ochozů více diváků, napomoci tomu chceme větší 
informovaností o domácích zápasech – využití 
stránek MÚ, kbelské televize a vylepováním  
velkých plakátů na určená místa (zastávky MHD,…). 
Snahou je také návrat k tradičnímu zpravodaji při 
zápasech A mužstva, který bude asi slosovatelný 
a tudíž s možností vyhrát nějakou drobnost. Rádi 
bychom naučili návštěvníky , že v době domácích 
zápasů bude nabízena oblíbená pochutina ( klobá-
sa, bramborák, buřty na pivu,…?).
Možná by mohli rozhodnout samotní diváci !!!
Další uvažovanou ,,novinkou‘‘ je návrat 
k oblíbeným předzápasům mládežnických 
mužstev a následně  jejich využití jako podavačů 
míčů,…
Chceme, aby klub začal opět ,,fotbalově žít‘‘, když 
bude dobrá atmosféra a chuť pracovat, výsledky 
se dostaví.
Sportu zdar  a  fotbalu  zvláště !!!

  Mgr. Tomáš Minařík
       ( sekretář FK )

             Zimní příprava na jaro 2015

So    31.1.    Kbely  -   Kostelec n/L  (hř. Sat.)     15.00       přátelák                                   
Ne     1.2.     Kbely  -  Union (tur.)                         17.00 
Čt      5.2.     Kbely   -   Libiš  ( hř. Sat.)                 19.00       přátelák 
So     7.2.      ---------------------------------------------
Ne    8.2.      Kbely   -   Satalice  (tur.)                   12.00 
Čt    12.2.    Satalice     -     Kbely   (tur.)               19.00
So    14.2.    Radonice   -   Kbely    (hř.Sat.)         16.00      přátelák
Ne   15.2.    Měchenice  -  Kbely (tur.)                 14.00
Út    17.2.    Kbely       -      Union (tur.)                 19.00 
So    21.2. -  pochod k hrobu V.Sajfrta ,   sraz - 13.00,  odchod  
13.15
Ne   22.2.    Kbely   -    Satalice(tur.)                     16.00
So    28.2.    Brandýs  -  Kbely   (hř. Sat.)             17.00     přátelák
Ne     1.3.   ---------------------------------
So      7.3.   ---------------------------------
Ne     8.3.    Kunratice A – Kbely, hř. Mikulova  13.00 – jednám 
So     14.3.  ---------------------------------
Ne    15.3.   Kbely   -   Měchenice (tur.)                14.00

Ne    22.3.   -  první  mistrák   -  v Újezdě  n/L     15.00

Kbelské rodiny otevřely své domovy mladým 
lidem z celého světa.
Na konci prosince přijelo do Prahy více než 30 
tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby přivítali Nový 
rok možná trochu neobvyklým způsobem. Přijeli 
nejen, aby poznali nové město, ale především 
aby se setkali s lidmi jiných národností, kultur i 
vyznání a hledali s nimi společnou cestu.
Co to je Taizé?
Setkání Taizé pořádá mezinárodní ekumenická 
komunita sídlící v malé francouzské vesnici 
Taizé, jejímž cílem je pomáhat překonávat 
náboženské, kulturní a jiné bariéry, které stojí 
mezi různými skupinami lidí.
Setkání je každoročně (již 37 let) pořádáno na 
přelomu roku v různých evropských městech. 
Praha dostala příležitost už podruhé – poprvé to 
bylo před 25 lety, těsně po revoluci.
Mladé poutníky jsme přivítali i ve Kbelích
Už v září přijelo několik bratří z Taizé do Prahy, aby 
oslovili pražské farnosti s na první pohled těžko 
splnitelným úkolem – najít v Praze ubytování pro 
30.000 lidí - a to nejlépe v rodinách.
I k nám do Kbel přišel sympatický Francouz 
Mathias, který nám dodával odvahu jít do toho. 
Po krátkém váhání se tedy i u nás ve Kbelích 
vytvořil „přípravný tým“.
Naše první nesmělé odhady byly, že se nám 
podaří ubytovat 20, maximálně 30 poutníků. 
Postupně se však přidávaly další a další rodiny, 
až se nakonec našlo 20 rodin, které byly 
ochotny ubytovat celkem 80 lidí. A to i přesto, že 
nikdo dopředu nevěděl, zda dostane chlapce či 
děvčata, z jaké budou země, jak budou staří a 
zda se s nimi vůbec bude moci domluvit některým 

jazykem, který zná.
 
Průběh setkání
29. prosince konečně do Kbel dorazili poutníci 
ze 7 různých zemí. Z Polska, Itálie, Ruska, Litvy, 
Holandska, Anglie a Německa. Všichni byli rádi, 
že budou bydlet v rodinách a navíc tak blízko k 

letňanskému výstavišti, kde se konala velká část 
programu.
Poutníci z rodin vždy ráno odcházeli na ranní 
modlitbu, která probíhala v kostele sv. Alžběty, 
a dopolední diskuse na různá témata, které se 
odehrávaly na několika místech u nás ve Kbelích. 
Odpoledne odjížděli do centra Prahy, kde pro 
ně byly připraveny různé workshopy. Závěrem 
dne se pak všichni scházeli na výstavišti v 
Letňanech, kde v jednotlivých halách probíhala 
společná modlitba, kterou živě vysílala i ČT 2 a 
televize NOE.
Na Silvestra byla vrcholem setkání noční 

SETKáNÍ TAiZE VE KbELÍcH
modlitba za mír, po které následoval „festival 
národů“, kde každá národnost dostala příležitost 
ukázat ostatním něco ze své kultury. Ve Kbelích 
tato akce proběhla v rodinném klubu Sluníčko.  
A tak jsme společně tancovali, zpívali ruské i 
italské písničky, hráli polské hry a hlavně jsme si 
užili spoustu legrace. Nový rok pak ještě poutníci 
oslavili společným obědem s hostitelskými 
rodinami.
2. prosince ráno jsme se ještě sešli na poslední 
společnou modlitbu ve kbelském kostele a po 
ní nastalo nelehké loučení. Někteří z nás už se 
však těší, že se snad za rok setkání zúčastní 
v roli hostů - tentokrát ve španělské Valencii, 
kde možná potkají někoho z nových přátel.
Ale protože rok není zase tak krátká doba 
a protože nám při společných modlitbách 
bylo opravdu dobře, rozhodli jsme uspořádat 
společné modlitby se zpěvy z Taizé a svíčkami i 
během roku. Jedna z nich proběhne i začátkem 

června v závěru Dnů víry – 5.6. v 18,00 jste tedy 
i vy všichni srdečně zváni do kbelského kostela 
sv. Alžběty.

Za kbelskou farnost Anežka Koutníková

http://www.spartak-kbely.cz
http://www.spartak-kbely.cz
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Na tomto lednovém Letopiseckém setkání jsme probírali 
spolky ve Kbelích.  
Mezi nejstarší spolek patří Sbor dobrovolných hasičů. 
Byl založen 1. 5. 1881. Prvním velitelem byl pan Černý. 
První hasičská zbrojnice stála v místech dnešní benzinové 
pumpy naproti závodu Pal, druhá pak ve stodolách ve 
dvoře. Dnes tam jsou obytné domy s obchodem Billa. 
Další, nově postavená, hasičská zbrojnice byla v Toužimské 
ulici vedle Lidového domu a současná  nová, moderní stojí 
ve Vrchlabské ulici. V roce 1910 byl založen Spořitelní a 
záložní spolek pro Kbely. Starostou spolku se stal pan 
Karel Nekvasil. Kampelička byla ve Vrchlabské ulici čp. 66.  
V hostinci u Suldovských (na Mladoboleslavské ulici čp.73) 
byl roku 1912 založen Sokol. Prvním starostou Sokola byl 
Antonín Svoboda. V roce  1912 bylo ve Kbelích založeno 
mnoho spolků. Dělnická tělovýchovná jednota začala 
svou činnost v hostinci U Karbusů (Toužimská čp. 100), 
kde se i cvičilo. Po dostavbě Lidového domu v roce 1928 
členové DTJ cvičili v jeho sále. Mezi další spolky se řadí 
Vzdělávací spolek mládenců, Všeodborový dělnický spolek, 
Národně socialistické všeodborové sdružení, Odbočka 
kovopracovníků, Skupina tesařů, Skupina lučebního 
dělnictva, Spolek pěstitelů králíků, Podporující spolek Karel 
Havlíček Borovský a Jednota českých střelců. Z dostupných 
materiálů není možné zjistit trvání a další činnost těchto 
spolků ve Kbelích, mimo Sokol, který pracuje dodnes. 
V roce 1918 byl založen Zpěvácký sbor tělovýchovné 
jednoty Sokol, který již také ukončil svou činnost. V roce 
1921 byl založen fotbalový klub AFK Kbely, který byl velmi 
úspěšný a hraje kopanou dodnes.  Mezi významné spolky 
patřil Divadelní spolek založený v roce 1927. Nejdříve se 
hrálo v hostinci Na Růžku (U Karbusů, Toužimská 100), 
později v hostinci U Suldovských, v Sokolovně a v Lidovém 
domě. Ochotníci hráli ještě v roce 1958, kdy z představení 
existují fotografie. V roce 1932 byl založen ve Kbelích 
Baráčnický spolek, jeho praporečníkem byl pan Rejzl. Od 

roku 1936 se schází děti ve Skautu. Jeho zakladatelem ve 
Kbelích byl bratr Škoda. Činnost Skautu byla několikrát 
zastavena. V současné době jsou ve Kbelích dva oddíly 
Skautů, vodní a pěší. Kolem roku 1960 bylo ve Kbelích 
několik Společenských organizací: Svazarm, který vedl pan 
Hanzálek, Pionýrská organizace při škole, Svaz mládeže, 
Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP), Spolek 
modelářů, Svaz žen a Červený kříž. Také zde byl úspěšný 
Spolek chovatelů zvěře, který vedl pan Čupec. Pořádali 

výstavy králíků a slepic. Doposud je ve Kbelích Svaz 
zahrádkářů. Pokud by měl někdo ze čtenářů informace o 
těchto spolcích nebo fotografie,  podělte se s námi o ně. 
Předem moc děkujeme.
O činnosti současných spolků budeme hovořit při některém 
dalším setkání.

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Na únorovém setkání se sešlo 24 příznivců a zájemců o 
historii.  Měli jsme zajímavé téma: Kdo ve Kbelích žil a 
pracoval a o zajímavých Kbelácích současnosti.
Začali jsme dávnou historií o Černínech z Chudenic. Jejich 
původ sahá až do 12. století. Pro Kbely se stali důležitými 
po zbudování pivovaru nad rybníkem v roce 1758.  
Václav Nekvasil žil v letech 1840-1906. Narodil se ve 
Kbelích, později se přestěhoval do Karlína. Jeho hlavní 
podnikatelskou činností bylo stavitelství. Mezi známé 
stavby v Praze patří Palác Koruna na Václavském náměstí.
Rod Bendlů se dostal do Kbel již před 300 lety a jeho 
potomci tu žijí dodnes.

Matěj Taufer se narodil r. 1893 a zemřel v r. 1971. Od roku 
1926 žil ve Kbelích, kde pracoval na letišti jako letecký 
mechanik. Byl účastníkem povstání v boce Kotorské.
Josef Vágner, jeho kamarád, se narodil r. 1895 v Roztokách 
u Křivoklátu. Byl rovněž účastníkem povstání v boce 
Kotorské. Po roce 1918 se dostal do Kbel, kde se i oženil 
a měl čtyři kluky. Ve Kbelích založil orchestr, na který si 
pamětníci ještě pamatují. Zemřel v 80 letech v r. 1975.
Po panu Vágnerovi a Tauferovi jsou ve Kbelích pojmenované 
ulice.
Pan Kliment Štěpánek se narodil v Lipnici nad Sázavou v r. 
1897. Později žil ve Kbelích, kde založil rodinu. Jeho jméno 

je spjato se spisovatelem Jaroslavem Haškem, kdy se stal 
jeho písařem. Hašek mu diktoval Dobrého vojáka Švejka. 
Zemřel náhle 30. března r. 1974.
František Strašil se narodil r. 1906 ve Vídni, ale velkou část 
života prožil ve Kbelích. Před 2.   světovou válkou pracoval 
jako letecký mechanik na Kbelském letišti. Za války se 
zapojil do ilegálního odbojového hnutí. Byl zatčen a vězněn 
v Terezíně. V Berlíně byl odsouzen k trestu smrti, ale po 
krutém mučení zemřel v berlínské věznici r. 1943.
Dalšími umučenými v koncentračních táborech byli pan 
Kraml, Vitík a Slovačík – i  po nich  jsou pojmenované ulice 
ve Kbelích. V koncentračním táboře v Terezíně zahynul 
Karel Černý. Učitel Bedřich Kubice byl i se svojí manželkou 
Marií v roce 1942 popraven v koncentračním táboře 
v Mauthausenu. V koncentračním táboře zahynula i paní 
Albrechtová, jako jediná židovka ze Kbel.
Jediným čestným občanem Kbel  se stal Dr. Ing. Karel 
Novák.  Pocházel z Benátek nad Jizerou, kde jeho otec byl 
starostou. Pan Novák žil později ve Kbelích a pracoval ve 
finanční komisi. Titul mu byl udělen u příležitosti jeho 70. 
narozenin v roce 1937.
Ing.  Vaněček, který bydlel s rodinou v dnešní Krnské 
ulici, co je hotel Marie-Luisa, byl odborníkem přes barvy 
a  vlastnil patent na latexovou nátěrovou hmotu. Zemřel 
v roce 1964.
Žili zde i významní občané spojeni s kulturou: zpěváci 

Roman Horák, Jaroslav Tříska,  divadelní ochotník František 
Veit, divadelní osvětlovač Moulis, dirigent Václav Zelinka, 
řídící učitel Kupka, který vedl hudební kroužek ve škole a 
také maloval.  
Ze současných žijících  herců a zpěváků bydleli ve Kbelích 
hudebník Karel Vágner a herec  Miroslav Vladyka.
Další osoby z kulturního světa, kteří  žijí ve Kbelích: Tomáš 
Pergler – sochař a  výtvarník,  Miloslav Jenšík  - spisovatel 
a  publicista, Jan Říha – novinář, publicista a  sportovní 
redaktor v rozhlase, Ester Janečková – moderátorka, 
profesorka Vladimíra  Dvořáková – politoložka, předseda 
akreditační komise, David Vondráček – reportér Čs. 
televize.
Ze známých osobností  nesmíme zapomenout na prvního 
kosmonauta plukovníka Vladimíra Remka, který byl několik 
let ředitelem Muzea letectví a kosmonautiky ve Kbelích.
Kbely se dostaly do povědomí i  přes rodiny kolotočářů 
– Alešovi, Janečkovi, Werthaimovi.  Rodina Navrátilů je 
známá jako akrobaté Duo Navrátil a několik let zde žil i 
potomek Matěje Kopeckého Jan Kopecký.
Na setkání jsme si dále připomněli všechny sportovce, 
kteří žili a žijí ve Kbelích a proslavili se i ve světě. O nich 
bude povídání v příštím Kbeláku a také o kbelských 
zajímavostech a prvenstvích.

Zapsala: Ivana Engelová, kronikářka

Sportovci, fotbalisti, Kbeláci, fanoušci, 
.... prostě všichni, kdo jste znali 

výborného člověka, skvělého trenéra, 
zaníceného Kbeláka, sportovce, ...  

   pana PhDr. Miroslava BLAHOUTA, 
je zde pro Vás smutná zpráva, v 

sobotu 24.1.2015 zemřel ve věku 84 
let.

 NIKDY NEZAPOMENEME !

 Vzpomínka na  VENDU !!!
Koncem února si opět připomeneme 
smutné výročí, kdy jsme se rozloučili 
s dlouholetým předsedou, funkcionářem, 
sponzorem, výborným fotbalistou, 
kbelským patriotem, ale hlavně prima 
kamarádem – p. Václavem  SAJFRTEM, 
který ve věku nedožitých 53 let podlehl 
dlouhodobé zákeřné nemoci.
K uctění jeho památky vznikla v loňském 
roce po dohodě s rodinnými příslušníky 
akce – pochod a zapálení svíček u hrobu 
Vaška na místním hřbitově  – která 
se z rozhodnutí  zúčastněných stane 
každoroční tradicí.  Pochod začíná, jak 
také jinak, na fotbalovém hřišti , pokračuje 
cestou na hřbitov  a zpět, po návratu  
následuje posezení  a vzpomínání  všech  
zúčastněných. V letošním roce vychází 
termín pochodu přesně na den úmrtí  -  21. 
února ve 13 hodin sraz na hřišti !
Vašek se narodil  7.5.1958  v  Praze – 
Břevnově, se kterým spojil stejně jako 
jeho otec své fotbalové začátky. Málokdo 
ovšem ví, že Venda byl i velmi talentovaný 
hokejista (Bohemians Praha), ale nakonec 
se rozhodl pro kopanou.
V roce 1984 se přistěhoval do Kbel a 
hned pokračoval ve své sportovní karieře 
za Spartak Kbely. Po čase se začal stále 

více zapojovat do 
funkcionářské práce 
a i  jeho zásluhou je 
kbelský fotbal tak 
úspěšný.  Za jeho 
působení ve vedení 
klubu  se  areál 
změnil k nepoznání. 
Společně s MÚ 
realizoval sen všech generací kbelských 
hráčů – přeměnu ohromného škvárového  
hřiště v zavlažované travnaté hřiště, 
slavnostně otevřené v roce 2000.
Svou oblíbenou pozici stopera na hřišti moc 
neopouštěl, ale všichni dodnes  vzpomínají  
na situace jakmile  Venda vytáhl své trenky 
co nejvýše – bylo jasné, že bude zle. Se slovy 
– pane rozhodčí ,, BALON‘‘ a pověstnou 
gestikulací bezpečně trefil buď míč nebo 
soupeře – jiná varianta neexistovala. Také 
za to býval  velice často odměňován pro 
fotbalisty velice neoblíbenou kartou.
Nejenom za tuto fotbalovou činnost, ale 
za celý jeho život se sportovci  ve  Kbelích 
rozhodli, že  tento  areál  si  zaslouží  nést  
jeho jméno -STADION   VÁCLAVA   SAJFRTA .
Děkujeme za Vaši účast na vzpomínkovém 
pochodu!            

 Mgr. Tomáš  Minařík (sekretář)                                                        
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události měsíce ledna ve Kbelích

5. 1.   Na kbelské radnici se konalo 
další Letopisecké setkání a na 
programu byly tentokrát kbelské 
spolky a organizace. Historické údaje 
pamětníků z letopiseckých setkání 
budou použity v připravované 
publikaci o Kbelích.

7. 1.    V Domě seniorů na 
Mladoboleslavské ulici se konala 
první letošní schůze Klubu seniorů 
za účasti starosty MČ Praha 19 Pavla 
Žd´árského.

8. 1.    Bezdomovci u trafostanice 
v ulici Letců naproti mateřské škole 
zde zanechali takový svinčík, že 
úklidový pracovník kbelského úřadu 
musel na tyto odpadky použít velký 
pytel a nadával jako špaček.

  9. 1.    Do bytu v Katusické ulici 
se od ledna 2015 nastěhoval nový 
nájemník. Slušný a spořádaný 
občan. Problém však nastal v noci. 
Jeho soused si neustále stěžuje, 
že  nemůže  spát,  protože ho 
ruší nadměrné chrápání nového 
nájemníka. Aby se soused klidně 
vyspal, nezbylo mu než si pořídit 
špunty do uší.

11. 1.    V některých částech Kbel 
byl zaznamenán v noci výpadek 
elektrického proudu, který způsobila 
vichřice. Ve 3 hod. ráno byla dodávka 
elektrického proudu obnovena. V 
poledne byla  na lavičce v Žacléřské 
ulici hromada různého oblečení 

a vypadalo to tam jako v ,,sekáči“ 
(Second hand). Upozorňuji, že 
nedaleko v Toužimské ulici je 
kontejner, kam tyto oděvy patří!

13. 1.   Opět jsem navštívil Letecký 
archiv v Praze 10 a získal zajímavá 
fakta o tom, že v roce 1925 se na 
letišti ve Kbelích konaly oficiální 
prototypové zkoušky MNO, týkající 
se jedné z našich nejslavnějších 
stíhacích letounů Avia B 21. Komise 
byla spokojena nejen s naměřenými 
výkony (maximální rychlost 245 
km/h), ale především s výbornými 
letovými vlastnostmi ve všech 
režimech letu. Piloti si pochvalovali  
zejména,,akrobatické vlohy“ nové 
stíhačky.

16. 1.    V Lidovém domě Kbely se 
konal Ples sportovců ve spolupráci 
s Úřadem MČ Praha 19. Odpoledne 
fotbalový pro děti a večer pro 
dospělé. Půlnoční překvapení tohoto 
plesu bylo vystoupení známého 
moderátora Leoše Mareše!

17. 1.   V supermarketu Billa ve 
Kbelích se cizí státní příslušník pokusil 
odcizit 20 lahví pražské vodky, které 
si uložil do batohu. Detektivům 
supermarketu byl podezřelý tím, 
že  při ,,nákupu“ stále s někým 
telefonoval. Před pokladnou si všiml, 
že je sledován. Odložil batoh a snažil 
se uniknout vchodem do obchodu, 
který mu měl otevřít zřejmě jeho 
komplic, který stál před Billou. Cizinec 
měl však smůlu, protože u vchodu 
ho zadrželi detektivové a předali 
přivolaným policistům. 

22. 1.    Začal zápis do Základní školy 
Albrechtická, který pokračoval také 
následující den. Celkem bylo zapsáno 
124 prvňáčků.

24. 1.   Ve 4 hod. ráno na Novákově 
náměstí zastavilo u odpadového 
kontejneru osobní auto a pod 
rouškou tmy neznámý muž vyhodil 
do sběrné nádoby odpad z kufru auta 
a rychle odjel. Protože to není první 
případ ve Kbelích, snad časem budou 
domovní odpadové kontejnery 
opatřeny zámkem.

27. 1.   Nájemník bytu v Toužimské 
ulici zažil nemilé překvapení, když mu 
přišlo vyúčtování za plyn. Nedoplatek 
byl přes 14.000 kč. – zhruba 100x víc 
než normálně. Naštěstí zjistil, kde se 
stala chyba. Při samoodečtu napsal 
stav plynoměru sice správný, ale 
zapomněl číslo označit desetinnou 
čárkou. Nakonec vše dobře dopadlo 
a po reklamaci přišlo správné 
vyúčtování spotřeby plynu.

29. 1.  Mladý muž se v podvečer 
vracel z práce a v Toužimské ulici 
na něj skočil velký pes bez vodítka. 
Naštěstí se nic nestalo, pouze to 
odnesly světlé kalhoty, které byly od 
psa znečištěny. Za zády ještě uslyšel 
páníčka, který volal: „Fuj!“ Není to 
první případ, v prosinci 2014 skočil 
pes na seniorku u hypermarketu 
Billa ve Kbelích a poškodil její oděv. 
Pozor na volně pobíhající psy!                                                                        
Josef Perlinger (JPM)

.  

Prosinec  2014                        
události měsíce prosince             
ve Kbelích

1. 12.  Na kbelské radnici se od 
13 hod. konalo další Letopisecké 
setkání kbelských pamětníků a těch 
občanů, kteří se zajímají o historii 
Kbel. Tentokrát zde byla vzácná 
návštěva - kbelský rodák, hudebník 
a producent pan Karel Vágner, který 
ve zhruba dvouhodinové debatě 
spolu s pamětníky vzpomínal na léta 
strávená ve Kbelích a přidal zajímavé 
a pikantní historky ze svého života.

4. 12.  Před supermarketem Billa ve 
Kbelích stačila chvilka nepozornosti a 
muž, který si šel do trafiky pro noviny, 
venku zjistil, že jeho jízdní kolo bylo 
odcizeno. Z tohoto případu je vidět, 
že zloději stačí pár sekund,   a pokud 
jízdní kolo není zabezpečené, máte 
prostě smůlu. Na Úřadu MČ Praha 
19 je každou první středu v měsíci od 
15 do 17 hodin kbelským občanům 
k dispozici školený policista Policie 
ČR, který Vám odpoví na vaše dotazy.

5. 12.  V Centrálním parku Kbely se 
konala oslava Mikuláše. Tato akce 
byla hlavně pro děti. Nechyběly hry, 
hudba, mikulášský pochod a dobrá 
nálada.

6. 12.  O tom, že oslava Mikuláše 
patří i dospělým, večer v Lidovém 
domě Kbely přesvědčila akce, kterou 
uspořádal  motorkářský klub Kbelští 
divočáci ve spolupráci s Úřadem MČ 
Praha 19. V tombole byl samozřejmě 
divočák!

7. 12.  V klubovně Junáka Kbely 
v Bakovské ulici byla k vidění výstava 
betlémů, která se opakovala. 

9. 12. Neznámý vandal maskovaný 
kapucí u bývalého hřiště na nohejbal 
a odbíjenou u kbelského nádraží 
podpálil odpadkový koš, který zcela 
shořel. Štiplavý kouř bylo cítit až 
v Katusické ulici.

9. 12.   Odpoledne se stala havárie 
vody na ulici Mladoboleslavská. 

Pracovníci Pražských vodovodů a 
kanalizací začali po intervenci Úřadu 
MČ Praha 19 okamžitě s opravou a 
voda pro Kbely byla opět puštěna 
v ranních hodinách následujícího 
dne.

12. 12.   V sále Lidového domu Kbely 
se konal koncert skupiny Špejbls 
Helprs. Tuto akci uspořádala kbelská 
agentura Goulash production. Ve 
zcela zaplněném sále si návštěvníci 
mohli poslechnout hity od australské 
legendární skupiny AC/DC.  Špejbls 
Helprs se do Kbel vždy rádi vracejí a 
Lidový dům Kbely považují za svoji 
domovskou scénu.

16. 12.  V okolí Boseňské ulice se 
pohyboval neznámý muž, který tam 
vylezl na strom a pozoroval okna 
domů. Protože v létě minulého roku 
tam byl vyloupen byt, tak tamější 
obyvatelé jsou velmi ostražití. Po 
záhadném muži nakonec zbyl jen 
žebřík, který na své pozorování 
použil. V sále Lidového domu Kbely 
se konal koncert školáků Základní 
školy Albrechtická, který se opravdu 
vydařil a byl poslední v roce 2014.

17. 12.   V sále Lidového domu 
Kbely se konalo Veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 19. 
Tentokrát bylo jednání poslanců 
tak úspěšné, že projednávané body 
programu byly schváleny v rekordně 
krátké době.

18. 12.   Místní organizace Svazu 
tělesně postižených uspořádala 
v Lidovém domě Kbely besedu 
s hercem Pavlem Novým. Tento 
známý herec, který je sám tělesně 
postižený, svým optimismem nakazil 
všechny přítomné a v zaplněném 
sále Lidového domu byla skvělá 
atmosféra.

20. 12. V ranních hodinách to 
vypadalo, že byla vyloupena 
prodejna Žabka v Toužimské ulici. 
Neznámí vandalové tam kameny 
rozbili výlohu a dveře prodejny. Byla 
přivolána Policie ČR. Přestože se 
nakonec zjistilo, že z prodejny nebylo 

nic odcizeno, i tak jde škoda do 
desetitisíců korun. 

21. 12.  Začal ve Kbelích prodej kaprů 
v Katusické ul. a před supermarketem 
Billou. Prodej skončil dne 23. 12. 
a celkem bylo prodáno 2500 kg 
výběrových třeboňských kaprů.

22. 12.  Skauti a skautky SSV 
Skaut rozdávali v recepci kbelské 
radnice betlémské světlo a udělali 
kbelským občanům, kteří tam přišli 
předvánoční radost.

23. 12.   Starší paní ze Kbel 
v předvánočním čase v kuchyni 
pekla cukroví a také opékala vinnou 
klobásu. Stačila chvilka spánku 
a cukroví bylo černé jako bota a 
z vinné klobásy se stala klobása 
,,počernická“! Největší neštěstí 
bylo, že záclona v kuchyni byla cítit 
spáleninou, tak milé paní nezbylo než 
si dát předvánoční repete i s úklidem!

26. 12.   V kostele sv. Alžběty ve 
Kbelích se konala od 18 hod Česká 
mše vánoční (Jakub Jan Ryba). 
V tento poslední vánoční den si 
návštěvníci, nejen věřící, mohli 
připomenout krásné vánoční chvíle 
při sborovém zpěvu.  

30. 12.  Generálku na silvestra 2014 
nezvládl starší muž ze Kbel, který po 
předčasné oslavě zkolaboval, utrpěl 
otravu alkoholem a byl hospitalizován 
v nemocnici, kde mu lékaři sdělili, 
že příští takový kolaps by jeho 
organizmus nevydržel, a doporučili 
mu trvalou abstinenci. 

uKoNČENÍ   SouTěžE
 Správné odpovědi na soutěžní otázky ze „ Kbeláku „ č. 52. 
1/ Ve kterém roce se staly Kbely součástí Prahy?
     Kbely jsou součástí Prahy od 1. ledna 1968. Jejich název byl Praha 9 – Kbely.
2/ Ve kterém roce byla postavena základní škola v Albrechtické ulici?
     ZŠ byla otevřena 3. září 1961 jako první experimentální škola v republice.
3/ Ve kterém roce byl postaven kbelský kostel a jak se jmenuje? 
     Kostel sv. Alžběty byl postaven v roce 2004  a  vysvěcen 13. června 2004.
Správné odpovědi zaslala pouze Monika Pechová, které děkujeme a je pro ni připravena odměna na sekretariátě 
tajemníka ÚMČ.
 Ve Kbeláku č. 49 byla vyhlášena soutěž „Jak znám svoje Kbely“. V každém čísle jste našli tři otázky a v dalším čísle 
odpovědi. Dnešním číslem Kbeláku soutěž končí. Všem,  kteří se soutěže zúčastnili, moc děkujeme, a pokud si ještě 
někdo nevyzvedl svoji odměnu, je stále připravena na sekretariátě tajemníka ÚMČ.
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:
Jackson Lisa – Smrtelný hřích (Domino)
Adler-Olsen Jussi – Vzkaz v láhvi (Host)
Deaver Jeffery – Sběratel kůží (Domino)
Blómkvist Stella – Andělé (Moba)
Ciprová Oldřiška – Únos urozené panny. Břetislav a Jitka 
(Alpress)
Watt Peter – Osedlat vítr (Alpress)

Pro děti:
Krolupperová Daniela – Zločin na Starém Městě pražském 
(Albatros)
Medvídek Pú jde k lékaři (Disney)
Markétka a Míša na cestě kolem světa (Axioma)

Leden-Únor 2015

KbELSKá KNiHoVNA

NEJZAJÍMAVěJšÍ KNižNÍ PřÍRůSTKy

Místní knihovna Kbely připravila další z řady autorskývh výstav:

Mirka Mádrová - obrazy v knihovně
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 15. 4. 2015 od 17.30 hod. 
v prostorách knihovny.
Výstava zde bude ke zhlédnutí až do 25. 6. 2015.

upozorňujeme všechny čtenáře, že v rámci projektu 
Metropolitní knihovna nabízíme v naší knihovně novou 
službu – vracení vypůjčených knih z fondu Mětské 
knihovny v Praze. 

Aktuální reportáže z dění v Místní knihovně Kbely 
naleznete na:  http://kbely.tv
Knihovna ve spolupráci se ZŠ Kbely připravila literární 
pásmo s básníkem, 
písničkářem a 
překladatelem Jiřím 
dědečkem. beseda 
se bude konat 
v úterý 31. 3. 2015 
v gymnastickém sále 
ZŠ Kbely a zúčastní se 
jí žáci 8. a 9. tříd. 
V pátek 27. 3. 2015 se již pošesté kbelská knihovna 
připojí k Noci s Andersenem.  Tato akce proběhne ve 
spolupráci se ZŠ Praha-Kbely, pod záštitou místostarostky  
MČ P-19 Ivany Šestákové . Pro přihlášené děti od první 
do třetí třídy bude připraven bohatý kulturní a literární 
program, v tomto roce věnovaný tvorbě H.Ch.Andersena, 
jehož dvě významná výročí si letos připomínáme.  

Hans Christian Andersen 
(2. dubna 1805 Odense – 4. srpna 1875)

Čtenář roku 2014
Stejně jako v předchozích letech proběhlo opět 
vyhodnocení nejlepších čtenářů kbelské knihovny za rok 
2014. V kategorii dospělých čtenářů znovu  první místo 
obsadila paní Marie Samková, nejpilnějším čtenářem 
v kategorii dětí se stal Vojtěch Matušů. Naši nejlepší 
čtenáři budou odměněni malou pozorností. 

Kategorie - dospělý čtenář:                  
Počet zapůjčených knih:  

1. Samková Marie                                           384                            
2. Blaháková Milena                                       309                           
3. Klánová Ivana                                              299                           

Kategorie – dětský čtenář:   

1. Matušů Vojtěch                                          138
2. Řápková Karla                                             107
3. Drlík Daniel                                                  81

PRoJEKT METRoPoLiTNÍ KNiHoVNA 

Velikonoční výtvarné dílny v knihovně: 
středa 18. 3. 2015 od 17.30 hod. v knihovně 
-  budeme tvořit velikonoční věnečky z látky nebo příze (základem 
věnečků je polystyrenový korpus, na který se jednoduchou technikou 
upevňují kousky látky nebo příze, dále se dozdobují jarními motivy   
a velikonočními vajíčky). 
Cena kurzu je 200,-Kč, doba trvání cca 1,5 hod. 
Nutná rezervace místa na tel. : 284 080 878 nebo 734 681 683, 
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz, 
nejpozději do 6. 3. 2015. 
 
středa 25. 3. 2015 od 17.30 hod. v knihovně 
-  budeme tvořit vajíčka z polymerové hmoty (klasická vyfouknutá 
slepičí vejce, na která se postupně poskládají polymerové části). 
Cena kurzu je 200,-Kč, doba trvání cca 1,5 hod. 
Nutná rezervace místa na tel. : 284 080 878 nebo 734 681 683, 
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz, 
nejpozději do 13. 3. 2015
Místní knihovna Kbely, Semilská 43/1, Praha 9-Kbely, 
budova ÚMČ - přízemí

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz
 http://kbely.tv/video/486-mestska-a-kbelska-knihovna-ruku-v-ruce http://kbely.tv/video/487-10-lete-vyroci-knihovny                            http://kbely.tv/video/483-my-deti-cteme-ne-ze-ne/
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1805
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odense
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1875
mailto:knihovna.kbely@seznam.cz
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

3938

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

žALuZiE, RoLETy, SÍTě, MARKÝZy,

Vyklidíme Váš byt, pozůstalosti, sklep,nemovitost. 
odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
Tel:777 227 840

VyKLidÍME Váš byT

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

ČiSTÝ byT?

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

Zlaté mince, st.šperky s brilianty i bez nich,stříbrné 
stolní předměty,st.zbraně,zlaté pánské hodinky,obrazy 
lokomotivy a j.koupí iNTERANTiK,Praha 9,Pod pekárnami 
157/3,TEL.605829440

ZLATé MiNcE, ST.šPERKy 

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

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.
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