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Od 7. dubna vyzkoušejte           
nové spoje
Změny MHD v Praze byly pozastaveny (kromě 
návaznos   na metro do Motola), avšak v úzké 
spolupráci s organizací ROPID se městským 
částem Praha 19, Praha-Satalice a Praha-Vinoř 
podařilo domluvit zřízení linky 386 ze Satalic 
do Vinoře a Přezle  c a zejména posílení linky 
269 ve všední dny téměř na dvojnásobek spojů. 
Výrazně se tak zkvalitní obsluha MHD z jižní část 
Kbel na metro Letňany (zastávky Nymburská a 
Kbely v Hornopočernické ulici). I pro obyvatele 
sídliště v okolí Billy může jít o zajímavé spojení, 
protože polovina spojů linky 269 v ranní špičce 
pojede pouze mezi Satalicemi a Letňany, a tudíž 
autobus nebude přeplněný. Jmenovitě jde o 
spoje s odjezdem v 5.41, 6.11, 6.41, 7.11, 7.41, 8.07, 8.37, 
9.07 a 9.37 ze zastávky Kbely. Po zbytek všedního dne 
bude mít linka 269 půlhodinový interval. Toto posílení se 

podařilo vyjednat, protože jde o soukromého dopravce, 
který je levnější.

Radek Čermák 

NOVÝ VŮZ NA SVOZ BIOODPADU 
PRO KBELY

POSÍLENÍ LINKY 269

Po dvou letech se Městské čás   Praha 19 podařilo získat dotaci na pořízení vozu na 
svoz bioodpadu. Vůz je vybaven jednoramenným nosičem kontejnerů pro manipulaci s 
vanovými kontejnery a kontejnery.

Celý projekt byl z převážné čás   spolufi nancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy 
dotace pokrývala většinovou část nákladů. Nejlevnější cenu na vůz s danými parametry nabídla fi rma IVECO.
Vůz Italského výrobce IVECO z modelové řady EUROCARGO tak bude pomáhat s údržbou naší městské čás  . Cílem 
projektu je zlepšení využívání a stavu svozu biologicky rozložitelného odpadu v Městské čás   Praha 19. Díky jeho 
realizaci bude možné zavést systémové a koncepční řešení, organizovat svoz pravidelně v předem určených termínech 
a vyhovět aktuální potřebě městské čás   i občanům.
h  p://kbely.tv/video/548-novy-zeleny-automobil

Bc. Blanka Pokorná, DiS.
OŽPD ÚMČ Praha 19



18. 3. 2015 proběhl v Lidovém domě benefiční koncert 
na podporu pozůstalých po tragické události v Uherském 
Brodě. Vystupující umělci (např. Aleš Brichta, Ina 
Urbanová a další)  se vzdali svého honoráře a přítomní 
vybrali do kasičky celkovou sumu 28.000,- Kč, která byla 
následně předána zástupcům radnice Uherského Brodu 
v čele s panem starostou Patrikem Kunčarem, kteří byli 
velmi potěšeni a moc děkovali nejen za finanční dary, 
ale také za projevenou účast a solidaritu. 
Rada se zabývala zadáním záměrů rekonstrukcí 
komunikací či zelených ploch, a navazuje tak na 
spolupráci s bývalým odborem městského investora, 
dnes odbor technické vybavenosti - OTV Magistrátu hl. 
m. Prahy, který se zabývá zajištěním zejména technické 
infrastruktury města.
Začátkem dubna proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
údržby ploch a zeleně na území naší městské části. 
Nabídku podalo 8 firem s rozptylem měsíční úhrady od 
částky 600 tis. po 137 tis. bez DPH. Zvítězila nejlevnější 
firma ATALIAN CZ s.r.o., která byla upozorněna ještě 
před podepsáním smlouvy, že jsme velmi nároční a 
údržba městské části je pod neustálým dohledem.
8. dubna navštívila naši městskou část paní radní 
Ropková, která má ve svém resortu školství a zejména 
pan starosta s ní vede opakovaná jednání ohledně 
dofinancování rozestavěné budovy základní školy. Paní 
radní byla velmi vstřícná a po prohlídce rozestavěné 
budovy potvrdila svou podporu pokračování financování 
této naší prioritní stavby.
Ke stejnému datu jsme také obdrželi dopis z ministerstva 
školství, kde nám oznamují, že výběrová komise kladně 
posoudila naši žádost a navrhla přidělit dotaci ve výši 
15 mil. Kč z vyhlášeného programu „Výzva projektu 
na zkapacitnění školských zařízení“ a zaslala nemalé 
množství doplňujících tabulek a formulářů týkající 
se stavby, výběrového řízení, dodavatele, projektové 
dokumentace atp., které musíme zpracovat do konce 
května. Následně ministerstvo posoudí doplněné 
informace a vysloví závěrečný verdikt, zda nám 
navrženou částku poukáže.
Rada se zabývala podněty k upravenému projektu „Nová 
Toužimská“ společnosti Skanska a pan starosta vede 
jednání se společností v této věci. Jedná se zejména o 
výstavbu mateřské školy nebo převzetí údržby zeleně.
Na základě schváleného rozpočtu odbor interního auditu 
ve spolupráci s místostarostkou připravují smlouvy na 
poskytnutí veřejné finanční podpory pro organizace, 
spolky či jednotlivce, kteří si požádali o dotaci (grant) 
na veřejně prospěšnou činnost. Dle nových pravidel 
budou tyto smlouvy k dispozici k nahlédnutí veřejnosti 
na našich webových stránkách.
Firma DSA kontaktovala vedení radnice s úmyslem 
uspořádat leteckou show na kbelském letišti. Pan 

starosta svolal v této věci širší jednání s dotčenými 
složkami, které se týkalo především zajištění 
bezpečnosti, dopravy, životního prostředí a krizového 
řízení s tím, aby bylo dostatečným způsobem toto 
zajištěno včetně zodpovědnosti. Akce pro veřejnost se 
uskuteční 13. 6. 2015, když dva dny předtím proběhne 
komerční akce s nabídkou letecké techniky pro 
odborníky resp. obchodníky.
Rada se rozhodla, že přezkoumání hospodaření městské 
části za rok 2015 zadá Magistrátu hl. m. Prahy.
Rada projednala návrhy volebního řádu Školské rady při 
Základní škole Kbely a jmenovala 3 členy za zřizovatele 
do tohoto orgánu. Členy školské rady, kteří budou tvořit 
třetinu, se stali : Ivana Šestáková, Mgr. Jan Hazlbauer 
a Martina Pavlátová, když posledně jmenovaná byla 
zároveň určena tzv. supervizorem, který bude pomáhat 
a dohlížet na průběh voleb do školské rady. Další třetinu 
školské rady budou tvořit 3 pedagogičtí pracovníci, 
které si tito zvolí ze svých řad, a poslední třetinu 
tvoří zástupci rodičů. Ti sami si zvolí z kandidujících 
zákonných zástupců žáků naší základní školy. Hlavním 
úkolem školské rady dle školského zákona je schvalování 
výroční zprávy školy a učebních plánů. 
Rada na základě připravované koncepce bezpečnosti 
rozhodla o zřízení funkce pracovníka prevence sociálně 
patologických jevů tzv. streetwokera.
Na základě blížícího se termínu dokončení stavby nové 
budovy základní školy a předání ke kolaudačnímu 
řízení, provedla rada výběr na dodávku atypického 
nábytku a zařízení (tzv. vestavné – parapety, kryty, šatny 
na míru atp.) a dále poptávkové řízení na typizovaný 
nábytek tak, aby mohlo plynule dojít po kolaudaci 
k zařizování vybavením. V této souvislosti byla také 
provedena rekapitulace žádostí o finanční krytí resp. 
přislíbené a rozjednané dotace z ministerstva školství 
a hlavního města Prahy. Potřeba zdrojů činí 62 mil. Kč 
na dofinancování stavby a pak na zmíněné vybavení. S 
ohledem na časový nesoulad, kdy v červnu již musíme 
uhradit poslední fakturaci stavby a na to naváže 
vybavení, avšak dotační řízení na MŠMT a HMP bude 
v nejlepším případě ukončeno během prázdnin či až 
na podzim, rada schválila návrh záměru požádat o 
překlenovací bezúročnou zápůjčku z rozpočtu hl. m. 
Prahy. Toto bude předmětem mimořádného zasedání 
zastupitelstva, svolaného na 11. 5. 2015. V této věci 
bylo již také jednáno s paní náměstkyní Kislingerovou a 
radní Ropkovou, které tento postup podpořily.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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RADNICE PODPORUJE ZÁJMOVÁ 
SDRUŽENÍ NA ÚZEMÍ KBEL
Cílem poskytování veřejné fi nanční podpory (dále jen „VFP“) je zejména vytvoření a udržení základních podmínek pro 
ak  vity v oblas   mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a 
vědy, zdravotnictví, pro  drogových ak  vit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, vše na území Městské čás   
Praha 19. MČ Praha 19 rozhoduje o přidělení VFP a její výši s ohledem na možnos   rozpočtu, společenské prospěšnos   
pro občany MČ P19 a počtu osob, pro které je podpora určena, dále se přihlíží k výši poskytnuté podpory žadateli v 
minulých letech, jejímu přínosu pro obyvatele MČ Praha 19 a řádnému vyúčtování podpory. Na poskytnu   dotace z 
rozpočtu není právní nárok.

Systém i proces poskytování VFP je nastaven tak, aby veškerá podpora MČ Praha 19 probíhala podle jasně stanovených 
pravidel.  V jednotných formulářích žádos   o VFP žadatelé o podporu musí předložit mimo jiné strukturovaný rozpočet 
nákladů a výnosů a v něm zdůvodnit přiměřenost plánovaných nákladů, dále žadatelé popisují projekt, výdaje, které 
budou hrazeny v rámci projektu z poskytnuté dotace, a společenskou významnost projektu zejména pro obyvatele MČ 
P19. Žadatelé mohou být v průběhu hodnocení žádos   vyzváni k veřejnému slyšení. O VFP může požádat i fyzická osoba 
za stejných podmínek jako osoba právnická. 

Městská část Praha 19, stejně jako v minulých letech, tak i pro rok 2015 přidělila v rámci rozpočtu schválení veřejných 
fi nančních podpor pro 17 projektů v celkové výši 1,044 mil. Kč. Radnice podporuje fi nančně řadu sdružení a zájmových 
klubů působících na území naší městské části, které vyvíjejí prospěšné činnos   pro obyvatele Kbel. Tyto organizace se 
nezaměřují pouze na dě  , ale i dospělé populaci umožňují jak společenské, tak sportovní vyži  . V přiložené tabulce je 
uveden seznam příjemců VFP a výše přidělené dotace pro rok 2015.

Název organizace Projekt - účel použi   dotace Schváleno ZMČ P19

Gaudium Cantorum Celoroční provoz Gaudium Cantorum v r. 2015        8 000    
KRC CoByDup Provoz KRC CoByDup v r. 2015 125 000   
CAMERATA Čakovický festival sborového zpěvu 2015 3 000   
CAMERATA Vánoční mše J. J. Ryby v kostele sv. Alžběty 4 000   
CAMERATA Soustředění DPS Kamarádi - Jizerské hory 10 000   
CAMERATA Adventní koncert v kostele sv. Alžběty 4 000   
TJ Sokol Kbely TJ Sokol Kbely = podpora sportu 250 000   
Ces  čka Kbelský přírodní komunitní spolek 50 000   
Klub Kvítek Paradrezura-jezdecký výcvik handicap. osoby 15 000   
Junák - Athabaska Praha Celoroční činnost kbelských skautských oddílů 20 000   
Kbely cykling team z.s. Závod horských kol Letňansko-kbelský pahorek 4. r. 40 000   
ATVS Palestra Palestra Kbelská desítka (29. ročník) 30 000   

Spolek Prima den Dětský divadelní soubor Kbellywood + amatérský divadelní 
soubor pro dospělé 70 000   

Skaut  - S.S.V. Celoroční činnost skautů S.S.V. 90 000   
Sportovní klub Kbely o.s. SK Kbely o.s. - podpora kbelského sportu 250 000   
FCH Neratovice Poskytování sociálních služeb pro občany MČP 19 45 000   
Spejbl Gym o.s. Spejbl Gym výuka bojových umění ve Kbelích 30 000   
 CELKEM 1 044 000   

Ing. Ivana Zámyslická
interní auditor ÚM Č P19
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Výtvarný návrh má za cíl přitáhnout pozornost k naší 
internetové televizi. Musí být atrak  vní, přitažlivý a 
originální. Účastníci soutěže se vzdávají veškerých 
autorských práv ve prospěch MČ Praha 19 a souhlasí též 
s použi  m jen čás   návrhu ve spojení s jiným návrhem. 
V tomto případě budou oceněni hlavní cenou všechny 
návrhy, které budou využity. Děkuji vám všem dopředu 
za snahu na vytvoření nového loga naší kbelské televize.

Společně pro Kbely
Váš starosta 

Pavel Žďárský 

Křížovka o ceny

Správné znění tajenky z čísla 54: „Aktuální zprávy na 
KBELY TV“. Sponzor„ÚMČ Prahy 19“.  Výherci, kteří 
obdrží dárkové předměty, které věnoval ÚMČ Prahy 
19:  A. Halbychová, A. Mlezivová a P. Rutová
Ceny si mohou vyzvednout na ÚMČ Praha 19 u sl. Ivety 
Makové (odbor tajemníka).

Vylezlo sluníčko, cyklisté oprášili kola a chodci vyrážejí 
na procházky. Pracovníci odboru životního prostředí vyrazili 

do terénu, aby zkontrolovali cyklostezky, cyklotrasy a  cesty 
pro pěší a zjis  li závady. Začátkem dubna byla vyčištěna 
cyklostezka Mladoboleslavská, na které byla spousta větví 
a lis   po dubnovém silném větru. V minulých dnech byla 
upravena oblíbená cesta od zastávky ČD podél kolejí k  
Jilemnické. Na této cestě byly vyřezány náletové dřeviny, 

vyřezány větve zasahující do profi lu cesty, odstraněny 
odpadky a byla posekána tráva. Dále bude následovat 
úklid a posekání trávy na cyklostezce podél le  ště vedoucí 
do Satalic a na Prahu 14. Údržba cyklostezek, cyklotras a 
pěšin bude prováděna průběžně celý rok. Přejeme všem 
uživatelům těchto rekreačních tras v naší městské čás   
bezpečné a pohodové užívání a děkujeme za vzájemné 
respektování pěších a cyklistů.   

  Vladimír Bílek, ved. odd. dopravy

ÚDRŽBA CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH TRAS
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  KBELY

Dentální hygiena

V březnu 2015 navš  vily naši školu dvě studentky stomatologie s připraveným vzdělávacím programem o dentální 
hygieně. Všechny dě   z prvního stupně tak měly možnost ověřit si, jak jsou na tom se svými teore  ckými znalostmi 

i prak  ckými dovednostmi v oblas   zubní hygieny. Dozvěděly 
se, z jakých čás   se zub skládá a hlavně jak o své zuby správně 
pečovat. Některé dě   možná budou po rodičích požadovat 
zakoupení nového zubního kartáčku, protože teď již vědí, 
jaký by měly správně používat (malý, měkký, rovně zastřižený 
s hustými chloupky). A na závěr si všichni vyzkoušeli opravdu 
správné čištění zubů, krouživými pohyby všech ploch kolem 
všech zubů. Také již vědí, že čištění zubů se neodměřuje žádnými 
přesýpacími hodinami, zuby se musí čis  t tak dlouho, dokud 
nejsou opravdu čisté (což si ověří pohlazením zoubků jazykem). 
Moc děkujeme oběma studentkám za zajímavé a interak  vní 
zprostředkování tohoto programu.

Mgr. Jarmila Rambousková

 Sběr papíru

Ve dnech 20. – 23. listopadu organizovala naše škola sběr papíru, do kterého se za podpory zřizovatele již tradičně 
zapojili kromě žáků a jejich rodičů i ostatní občané Kbel, včetně důchodců. Všem, kteří tuto akci ak  vně podpořili, 
děkujeme. Celkem bylo nasbíráno 7500 kg. 

Vesmír a planety ve školní družině

Co je to vesmír? Víte, co  je  sluneční soustava? 
Jaké planety se v ní nacházejí? Co je to hvězdárna? 
Jak se cestuje do vesmíru a zpět na Zem?  Co je 
stav bez  že? Jaký výcvik mají kosmonau  ? Kde 
trénují? Jak v raketách jí a jak chodí na záchod? 
Je to super dovolená nebo musí splnit plno 
důležitých úkolů? A jsme ve vesmíru vůbec sami?
Dě   přinášely plno knih a obrázků, které nám 
pomohly odpovědět na všechny tyto otázky.
A nezůstalo jen u povídání. Opět 
jsme vyráběli s velkou chu  . 
Každý si vyrobil svoji malou planetku, která byla 
pojmenována podle vlastního jména, ale jen z třech 
prvních písmen. K planetkám jsme zavěsili krásné 
kosmické rakety a z papírových talířů vyrobené UFO.
Na konec měsíce byl naplánovaný „Vesmírný 
karneval“. Poděkování patří též rodičům, kteří 
svým dětem pomohli s výrobou úžasných masek.
A co potěší nejvíce? Když po nějakém čase přiběhnou 
dě   s rozzářenýma očima a chtějí vám říci, že vědci 
objevili novou planetu, že na ní není  470‘C ani zima a 
možná na ní může být i život! Pak vidíte, že jste vzbudili 
zájem a že v těch hlavičkách přece jen něco zůstalo.

Eva Jiskrová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  KBELY

Beseda s Jiřím Dědečkem

Dne 31. 3. se uskutečnila na naší škole beseda s Jiřím Dědečkem, 
spisovatelem, fejetonistou, překladatelem, písničkářem a 

předsedou českého PEN 
klubu.
Besedy se zúčastnili žáci 7., 
8. a 9. tříd, kteří se zájmem 
vyslechli autorovo vyprávění 
o funkci předsedy PEN klubu 
a úkolů s  m spojených, jeho 
názory na současný svět, 
sport, vlastní vzpomínky a 
způsob tvorby. Celé vyprávění 
doprovázely autorovy písně a 
dotazy žáků na skutečnos  , které je zajímaly. Vše v milé a podnětné atmosféře.
Žáci byli svými učiteli na danou besedu připraveni, ale autorův přístup je oboha  l o 
další informace. Příjemné prostředí zařadilo toto sezení mezi nejlepší, které Místní 
knihovna Kbely uspořádala. Děkujeme.

Mgr. Jarmila Stejskalová

Braillovo písmo aneb žijí mezi námi

Před Dnem učitelů jsem byla požádána žákyní 6. třídy Markétou Steiglovou, zda bych jí mohla dát prostor v hodině 
slohového vyučování pro její prezentaci. Ta se 27. 3. uskutečnila a žáci se přenesli do světa lidí, kteří nevidí a musí využívat 
formu Braillova písma. Do názorné projekce a úkolů s Braillovým písmem se celý kolek  v s chu   zapojil. Marké  ni 
spolužáci luš  li své křestní jméno v daném písmu, dozvěděli se o znakové pomoci takto pos  ženým (údaje na jízdních 
řádech, na lékovkách či texty celých knih z krásné literatury). Spolužáci si také zkoušeli rozluš  t záznamy na jednotlivých 
obalech od léků a psali Braillovým písmem celé své jméno.
Velmi zdařilou hodinu a prezentaci všichni odměnili potleskem a Markéta získala známku  výbornou a velkou pochvalu.
Já k tomu pouze dodávám – byli jsme a stále jsme otevřená škola všem dětem i těm s pos  žením. Sledujeme je stále a 
jsme rádi, když se jim daří. Za všechny bych chtěla jmenovat Žanetu Moravcovou, žákyni naší loňské 9. třídy, které moc 
držíme palce. Žanetko, hodně sil, všichni na tebe myslíme!

Mgr. Jarmila Stejskalová

Kurz první pomoci pro 8. ročníky

Dne 24. 3. se na naší ZŠ uskutečnil kurz první pomoci 
pro žáky 8. ročníků, který zorganizovalo Soukromé 
gymnázium Přírodní škola.
Žáci dopoledne pracovali ve čtyřech dílnách, zaměřených 
na resuscitaci, krvácení, šok a pneumotorax. Tyto dílny 
vedli studen   daného gymnázia (vždy primán a oktaván, 
kdy velmi zajímavá byla jejich spolupráce). Odpoledne 
byl připraven závod s odbornými stanoviš   (autonehoda, 
popáleniny, infarkt). Po skončení závodu se všichni 
zúčastnili zhodnocení a vyhlášení výsledků.
Obě školy považovaly danou akci za velmi zdařilou a 
domluvily se na další vzájemné spolupráci. Už se těšíme 
na vzájemné představení výsledků školních expedic.

Mgr. Jarmila Stejskalová
(za organizátora Mgr. Ras  slava Švece)
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VÝPRAVA NA SELEŠKU

Ve dnech 10.4. – 12.4.2015 se žáci, kteří se ve volném čase 
věnují dějepisu a přírodopisu, vypravili do Lužických hor. 
Vystoupili ve stanici Lvová. Místo je spojeno se známou 
osobnos   středověku - Zdislavou z Lemberka. Odtud už bez 
batohů pokračovali pěšky do lesů, kde je přivítala přívě  vá 
chata Seleška. Ráno nás příjemně naladila snídaně od 
maminek. Děkujeme. V sobotu se náš program rozdělil. 
Dějepisci se seznámili s historií hradu Starý Falkenburk, 
připomněli si osobnost Zdislavy a pobesedovali o smírčích 
kamenech. Sandra s Terezou objevily jako první smírčí 
kámen v blízkos   chaty (plnil i funkci mezního kamene). 
Odpoledne už nás čekalo dobývání hradní zříceniny. Cestou 
jsme našli další smírčí kámen adjunkta Stoye, do cesty se 
nám postavily i pevnos   z třicátých let minulého stole  . 
Odborník Vojta Hřebík nás zasvěceně provedl v jejich 
útrobách. Ale nedala se zahanbit ani děvčata. Gábina přidala 
zajímavou informaci o vnějších skobách a jejich funkci. 
Potom nás již čekalo náročné stoupání k Falkenburku. 
Objevili jsme obranné valy, příkop i čás   obvodového 
zdiva. Co dělali přírodopisci? Ti se věnovali odchytu ptáků 

a jejich kroužkování, 
zaznamenali živočichy 
ve vodní nádrži u chaty. 
V praxi vyzkoušeli 
některé tábornické 
dovednos  , zapojili se 
do hry o obrův prsten, 
která je vedla k týmové 
spolupráci.

Večer jsme se 
společně vydali za 
sovím houkáním. Sovy 
sice nepřiletěly, ale 
nahrávky jejich hlasů 
v nočním lese nám jejich nepřítomnost vynahradily. Na 
zpáteční cestě jsme pozorovali hvězdy, mohli jsme využít 
i sta  vový dalekohled.

Už se těšíme na další výpravy.
                                                            Mgr. Marie Nováková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  KBELY

jak jednat s finančním úřadem?  
co zdanit a co ne?
si rady s daňovým přiznáním?

zpracovat daňové přiznání?

čekat ve frontách před finančním úřadem?

Komora daňových poradců České republiky www.kdpcr.cz

Daňový poradce je odborník na daně, včetně sociálního 

a zdravotního pojištění a účetnictví, poradí Vám, vysvětlí, 

může Vám prodloužit termín pro podání daňového přiznání, 

vše vyřídí za Vás, komunikuje elektronicky, 

ušetříte čas i starosti.

AEROSALON 
A LETECKÁ SHOW 
V PRAZE KBELÍ CH

Ve dnech 11. až 13. č ervna se na le  š   v Praze-
Kbelí ch uskuteč ní  meziná rodní  letecká  vý stava 

European Fes  val of Avia  on, EFA Prague 2015, 
kterou v sobotu 13. č ervna zakonč í  letecký  den 

AIRSHOW PRAHA.
V programu letecké ho dne se vedle 

vystavovatelů  př edstaví  také  originá lní  historické  
letouny, vojenská  letecká  technika a š pič koví  

leteč    akrobaté .
Vý tě ž ek ze vstupné ho bude vě nová n do nově  
zř í zené ho Vojenské ho fondu solidarity a zč á s   

také  na vybudová ní  nové  š koly ve Kbelí ch.
Letecký  den je př ipravová n ve spoluprá ci s 

Mě stskou č á s    Praha 19 – Kbely.
Informace o letecké  vý stavě  a letecké m dnu je 
mož né  sledovat na strá nká ch www.efaprague.

com a www.airshowpraha.cz
Na tuto akci srdeč ně  zveme vš echny Kbelá ky!

Za organizá tora,
Ing. Petr Schwarz

Letový  ř editel EFA Prague



9



 10

KBELŠTÍ PODNIKATELÉ
Ve Kbelích bydlí od narození. Její děda ak.arch. Karel 
Stránský se do Kbel přistěhoval v 60 letech se svou rodinou. 
Děda studoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 
Praze a jedna z jeho prací během studia byl malý domek, který zde 
postavil a ve kterém dnes bydlí se svou rodinou.

Jak jste se dostala k 
návrhům designu a 
co vše navrhujete?
Moji rodiče také 
bydleli ve Kbelích a 
seznámili se  během 
studia na VŠUP. Když 
jsem se rozhodla 
studovat na této škole průmyslový design, byla 
výhoda, že mi všichni z rodiny mohli pomáhat s 
přípravou na přijímačky.
Dnes se na plný úvazek starám o dva syny a designu 
se věnuji z domova vždy, když se naskytne nějaká 
zajímavá příležitost. Školu jsem končila návrhem 
chirurgických nástrojů pro operaci kolene, za kterou 
jsem získala cenu Czech Grand Design. S touto fi rmou 

jsme pak ještě vytvořili dvě další instrumentária pro operace kolene.  Je to už sedm let, co se podílím na neziskovém 
projektu TrashMade - jde o malé designové doplňky a šperky vyrobené v 
chráněných dílnách ze součástek vysloužilého elektroodpadu. Tyto věci 
mají za cíl upozornit veřejnost na třídění elektroodpadu. Poslední velký 
projekt se týkal návrhu nafukovacích hraček, za které výrobce získal cenu 
Czech Grand Design. Na hračkách jsem spolupracovala s mým mužem, 

architektem Jerrym 
Kozou, se kterým 
jsme již dříve navrhli 
a vyrobili hračky pro 
našeho prvního syna. 
Protože se jmenujeme 
Kozovi, byla první 
nafukovací hračka 
Koza. Následoval 
Traktor a poslední - 
letošní novinka - je 
nafukovací plachetnice. 
Plachetnice má ve 
spodní čás   komoru, 
která se naplní vodou, 
a pak nelze loďku 
převrá  t. 
Na této profesi se mi 
líbí její různorodost. S každým novým úkolem se vzdělávám v jiném 
oboru, takže je to vždy velmi obohacující a tvůrčí proces. Ať už jde o 
umělecký solitér, nebo výrobek pro masovou výrobu. Poslední dobou 
mě také baví pomáhat při navrhování interiérů pro mé přátele.

MgA. Anna Kozová
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RK Mašinka je rodinný klub, který poskytuje hlídání 
dě   od cca 15 měsíců do 5 let. Je umístěn v areálu 
kostela v Praze - Kbelích a byl nově otevřen 
v únoru 2015.

Co RK Mašinka nabízí a k čemu slouží?
Dě   se u nás připravují na mateřskou školku, aby pro ně násled-
né zařazení do státní školky bylo příjemnější. Naučí se u nás 
základní režim a socializaci mezi ostatními dětmi.

Jaké prostory RK Mašinka využívá?
Máme velkou hernu cca 80m a zahradu s novým pískovištěm. 
Připravujeme stavbu altánku a dalších hracích prvků. K herně 
patří jídelna, kde dě   svačí a obědvají. Stravování nám zajišťuje 
cer  fi kovaná fi rma pro přípravu dětské stravy. 

Kolik lidí zajišťuje provoz?
Za  m provoz zajišťuji já s kolegyní. V dopoledních hodinách ve 
středu a ve čtvrtek chodí na hodinu lektorky na výtvarnou a 
pohybovou výchovu. 

Chodíte s dětmi i mimo rodinný klub nebo na výlety?
Dle počtu a schopnos   dě   chodíme na procházky do kbelských 
parků a plánujeme výlety, například do Ctěnic do zámeckého 
areálu nebo do Zoologické zahrady v Troji. Vše je dané věkem 
dě  , které zrovna navštěvují Mašinku.

Kdy je v RK Mašince otevřeno?
Nástup dě   doporučujeme do 8:30 hod, protože od 9hod začíná 
program, jako je rozcvička, různé kroužky… Ale samozřejmě na 

tom netrváme, jelikož nabízíme i třeba hodinové hlídání, kdy maminka zjis  , že musí k doktorovi nebo něco nečekaně 
vyřídit…

Čemu jste se dříve věnovala a jak jste se dostala k tomuto oboru?
Jsem vystudovaná zdravotní sestra. Po škole jsem se věnovala zejména akutní medicíně , záchranářské činnos   v terénu 
a urgentnímu příjmu. Tuto práci jsem dělala, dokud to šlo, a když jsem založila rodinu, přemýšlela jsem, co dělat dál. 

Chtěla jsem se co nejvíce věnovat svým dětem a 
zůstat s nimi.  A pak přišla nabídka na provoz RK 
Mašinka , což bylo vlastně splnění mého snu.

Chcete něco dodat na závěr?
Určitě se za námi do Mašinky přijďte podívat, 
přiveďte svoje dě   a nechte je si pohrát s ostat-
ními. Uvidíte, jak náš Klub funguje a jak se dětem 
u nás bude líbit - i těm nejmenším.

Rodinný klub Mašinka
Vrchlabská 42, Praha 9 

(areál kostela)
Tel.: 604 144 737

www.masinka-kbely.cz

KBELŠTÍ PODNIKATELÉ
Kateřina Gebauerová

Rodinný klub Mašinka 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 od 13 hodin se v Centrálním parku 
Kbely konalo „Pálení čarodějnic“. Pořadatelem byla Městská 
část Praha 19. Pálení čarodějnic má ve Kbelích již 25letou 
tradicí. Připravený program byl určen pro široké spektrum 
návštěvníků od dě   až po seniory.  Samozřejmě tu byla i 
spousta atrakcí, stánků, dílniček a speciální čarodějnický salón 
paní A. Peškové a A. Říhové, kde vás tyto dámy proměnily k 
nepoznání.  Pro dospěláky tu bylo výborné jídlo a pi  . Celým 
dnem provázeli členové spolku Kbely-náš domov – Jana 
Bezzemková a Jiří Bradáč. Na začátku nám zazpívaly dě   z MŠ 
Kbely a rozpohybovali jsme se s dětmi cvičícími ve Fi   me Kbely. 
Dále diváky čekaly pohádky Divadla E-million, kouzelnická 
show a již tradiční rej čarodějnic spojený s výukou tance a s 
čarodějnickými tanečními rituály. Všem přihlášeným dětem v 
maskách jsme díky sponzorskému daru pana Radka Černého 
z vyhlášeného řeznictví ve Kbelích mohli předat buř  k na 
opečení. Po parku byly rozmístěny menší ohně, u kterých bylo 
možno si buřty opéci, ale také se v nevyzpytatelném počasí 
ohřát. Disciplíny pro dě   byly opět v duchu čarodějnickém – 
let na koště  , slalom a čarodějnická dráha, prolézání pavoučí 
sítě, hod koštětem, lov příšerek ve slizu a podobně. Za každou 
zdolanou disciplínu byla připravena sladká odměna. V 17 h 
jsme se sešli v amfi teátru na vyhlášení nejdůmyslnějších 
čarodějnických masek a vyrobených loutek. Pan starosta Pavel 
Žďárský rozdal 20 výhercům - vybraným dětem v maskách a 
výrobcům nejkrásnějších loutek - krásné odměny, pro všechny 
ostatní byly připraveny sladkos   a menší dárečky. 
Vše pokračovalo zapálením hranice, kterou připravil místní 
sbor dobrovolných hasičů spolu s panem místostarostou Ing.
Olmrem a dalšími. Všem hasičům za přípravy i jejich hlídku 
nad bezpečnos   všech návštěvníků akce patří obrovský 
dík. Největší připravená loutka čarodějnice byla stvořena 
učitelkami a hlavně dětmi z MŠ Kbely, kterým také velmi 
děkujeme 
A co by to bylo za čarodějnice bez pořádné muziky? Mezi nás 
zavítala opět skupina Holokrci tentokráte s hosty – country 
legendou Tomášem Linkou a se svými kolegy z kapely To víš.
Hned po setmění nám předvedly tanečnice Ambrosie 
mys  ckou ohňovou show krásně sladěnou se středověkou 
muzikou. Zábava pokračovala, návštěvníci tančili-zpívali, 
seděli u ohňů a rozjímali a chvíli po půlnoci jsme si připomněli 
svátek všech zamilovaných a rozloučili jsme se.

Šárka Egrtová, public rela  ons ÚMČ Praha 19
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MČ Praha 19, Divadlo Prima den, Divadlo Vysmáto 
s Alešem Bílkem, mnoho zaměstnanců úřadu a jejich 
přátel, zkrátka všech-kteří přidali ruce k dílu…   všichni 
společně uspořádali v sobotu 21.3.2015 v amfi teátru 
parku nevídaný jarní obřad -  historicky první kozí svatbu 
ve Kbelích. Sňatek zde před zraky stovek návštěvníků 
uzavřela koza Madlenka s kozlem Matějem. 
Oba kozí snoubenci náležitě ustrojeni šli k oltáři za 

zvuků tradičního svatebního pochodu se slavnostním 
doprovodem a se zástupem stylových družiček, které 
nevěstě nesly dlouhý svatební závoj. Netradičnímu 
obřadu v tento krásný slunný jarní den dodal punc 
vážnos   oddávající radní – Kbelák - Jindřich Petrnoušek.  
Role svědků se ujaly známé herečky Markéta Kilingerová 
a Bára Marysková. Nechyběl slavnostně vyzdobený 
amfi teátr, snubní prstýnky, koláčky, svatební ky  ce ani 
novomanželský polibek spolu s podpisem oslavenců.
Dále se o zábavu svatebčanů postarali například muzikan   

ze skupiny Rošáda, učitelky a děti z MŠ a ZŠ Kbely, dětský 
folklorní soubor Furiant a další.

Návštěvníci mohli obdivovat i zakupovat různé řemeslné 
výrobky - např. práci košíkářky nebo si díky kbelské radnici 
mohli všichni zájemci na památku této akce zdarma vyrobit 
krásné jarní výtvory v našich tvořivých velikonočních 
dílnách. Pro malé návštěvníky byly připraveny i jarní 
soutěže s motýlky, s králíčky a mnohými dalšími. Někteří se 
na akci těšili a radovali se z připravených dětských atrakcí, 
včetně jízdy na ponících. Ke konci akce se společným 
průvodem učitelek a dě   z MŠ vyprovodila a tradičně 
utopila Morana – paní Zima.
Poděkování patří také všem dobrovolníkům, pomocníkům 
- zkrátka všem přátelům Kbel, ale i sponzorům-fi rmě 
Preciosa Ornela-jež darovala do našich tvořivých dílen 
krásně barevné korálky pro dě  . 

Fotodokumentace: 
h  p://foto.praha19.cz/foto_petra_vanitest3.html 

a h  p://marel.praha19.cz/21_3_2015.html 
Šárka Egrtová

VÍTÁNÍ JARA VE KBELÍCH A KOZÍ SVATBA 
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JARNÍ JARMARK V MŠ LETCŮ
Jarní jarmark - „Spolu dětem“ je charita  vní akce, která 
dě   učí empa  i, ohleduplnos  , toleranci, dobrosrdečnos  , 
laskavos   a dalším důležitým lidským vlastnostem. Dě   ze 
všech šes   tříd vyráběly se svými učitelkami výrobky, které 
bylo možné zakoupit, a přispět tak na nákup didak  ckých 
pomůcek MŠ Holečkova pro sluchově pos  žené dě  . 
Výběr výrobků byl rozmanitý. Zakoupit bylo možné např. 
kraslice, náramky, klíčenky, zápichy, osení, velikonoční 
dekorace, přáníčka, košíčky, keramické výrobky a mnoho 
jiných krásných věcí pro radost. Ceny byly dobrovolné, 
návštěvníci sami ohodno  li práci dě   dle svého uvážení 
a podle vybrané částky je zřejmé, že tato 
akce byla více než úspěšná. Kromě rodičů 
a veřejnos   si výrobky zakoupily i dě   z prvních tříd ZŠ 
Albrech  cká. Na Jarní jarmark přijal pozvání i pan starosta 
Pavel Žďárský s místostarostkou paní Ivanou Šestákovou. 
Celá akce byla provázena krásnou jarní atmosférou a stala 
se z ní tradice.

Hlavním cílem MŠ Holečkova je rozvoj sluchově pos  žených 

dě  . Pedagogové se snaží o to, aby dě   byly ve všech 
oblastech vývoje, zvláště pak v oblas   komunikační, na 
úrovni svých slyšících vrstevníků. Všichni se snaží ve školce 
vytvořit příznivé klima, kde jsou dě  , učitelé, asisten   i 
rodiče rovnocennými partnery.

Mateřské škole Holečkova bylo věnováno 40 000,- Kč 
a škola tento dar využila na pomůcky rozvíjející ostatní 
smysly dě  . Všem, kteří nás přišli podpořit, velice 
děkujeme!
Video z této akce je ke zhlédnu   na stránkách MŠ Letců 
nebo na kbely.tv.

Zpracovala: Jiřina Hamplová, 
ředitelka Mateřských škol Praha - Kbely

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Připravované a plánované akce:

20. 5. 2015 – Návštěva Hasičské stanice Kbely
25. 5. 2015 – Screeningové vyšetření zraku dě  .
2. 6. 2015 – Oslava „Dětského dne“ – animační pro-
gram.
9. 6. 2015 – Sportovní den předškolních dě   ve spolu-
práci s MŠ Čakovice I. 
17. 6. 2015  – divadlo v MŠ – „O princezně mlsalce“
26. 9. 2015 – Oslava 55. výročí MŠ Letců. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ
Vynášení Moreny v mateřské škole 
Albrech  cká

Tak jako každý rok na jaře jsme se ve středu 18. března 
loučili se zimou. Byl to slavnostní den, kterému předcházely 
programy různých činnos   dě   a přípravy. Paní učitelky 
dětem vysvětlily, proč tato tradice provází lidstvo již od 
nepamě  . Dě   se seznamovaly se střídáním ročních 
období, poslechly si příběh o boji mezi zimou a jarem, kdy 
jaro vždy nakonec vyhraje. 
Dě   vystřihovaly, vybarvovaly a lepením zdobily klíče k 
odemykání jarní zahrádky a pomáhaly při výrobě Moreny 
ze sena, převážně bílých látek, které značily zimu…  Morenu 
jsme vyzdobili korály z vyfouklých vajec.
Celý dopolední slavnostní program si dě   užily na zahradě 
školy, kde je dostatek prostoru ke hrám a soutěžím.
Dě   se sešly v kruhu a znovu jsme si připomněli, že Morena 
značí starou zimu, která byla již dost dlouhá, a my chceme 
přivítat jaro, radovat se z tepla, sluníčka, zpívajících ptáků 
a z rozkvetlé přírody.
Dě   si společně zazpívaly krásnou píseň „Vrby se nám 
zelenají“. Poté si zahrály pohybovou hru „Zima a jaro“, 
kdy některé dě   měly bílé závojíčky a některé věnečky z 

rozkvetlých kvě  n.
Následovala společně přednesená báseň „Odemyky, 
odemyky, odemkneme trávníky“, kdy dě   měly každý svůj 
jarní klíč pro odemčení naší zahrady.
Průvodem jsme za zpěvu písně „Neseme my Morenu“ 
vyprovodili Morenu na místo, odkud se mohla dívat na 
naše hry, kdy každá třída plnila různé připravené soutěže u 
jednotlivých stanovišť. 
A potom se blížila ona chvíle, kdy jsme již chtěli starou 
zimu zahnat, a za zpěvu písní jsme se vydali přes kopec 
na místo, kde jsme při písni „Už Morena leží a zubama 
škeří“ Morenu zapálili. Za  m, co zima slábla a odcházela, 
dě   z jednotlivých tříd předvedly ostatním svůj program s 
říkadly, básněmi, zpěvy a pohybovými hrami.
Poté si všechny dě   společně zazpívaly „Kdo má radost, 
zatleskej… zadupej…“, zahrály pohybovou hru o ky  čce 
petrklíči „Já jsem zlatý trám, nebe podpírám“. Na závěr 
si dě   ještě zahrály hru „Zlatá brána“ a slavnost jsme 
zakončili sladkou dobrotou.
Dětem se opravdu podařilo paní Zimu zahnat, protože celý 
den i další dny nám sví  lo a hřálo sluníčko. Probudili jsme 
a přivítali jaro – travičku, stromy, broučky i ky  čky.

Renáta Ko  ová
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Skau   - S.S.V.  reprezentují!
Každý rok se s naším oddílem vydáváme 
do Plzně připomenout si vzpomínku na 
osvobození.
Letošní připomínka 70. výročí osvobození Plzně 
americkou armádou byla  velice důstojná. Na 
náměs   Republiky byla připravena bojová 
ukázka z 6. květen 1945, kdy do Plzně přijeli 
američ   vojáci.  V Borském parku jsme si mohli 
prohlédnout stylové vojenské tábory a doslova 
si ošahat vojenskou techniku ( americký s  hač 
tanků M 36 Jackson, nebo těžší obrněné vozy 
M8 a M3 a další speciální kusy). Pro dě   jsou 
to zážitky k nezaplacení. Na závěr akce se 
uskutečnil průlet letecké techniky JAS - 39 
Gripen a L - 159 Alca nad městem. Samozřejmě 
nechyběl závěrečný  Convoy of Liberty s 
prezentací veškeré vojenské techniky.
Více fotografi í z letošní vzpomínkové akce na: 
www.skaut-ssv.cz

SKAUT S.S.V.
Skau   - S.S.V. Kbely uspořádali 
4. dubna tradiční Skautský den (úklid 
Centrálního parku a okolí skautské klubovny).
Scházíme se před naší skautskou klubovnou, rozdělují 
se úkoly a s chu   se pouš  me do práce. Letos nás 
čeká železniční val za srubem. Je zde plno suchých 
větví, lis   a různých odpadků a harampádí. Po 90 
minutách práce máme naplněno 15 pytlů. Na závěr  
dopoledne,rozděláváme oheň, na kterém si s velikou chu   
opékáme buř  ky. Příš   týden (klubový pátek) se vrhneme 
na vyčištění potoka pod srubem. Musím zde zmínit 
sponzora občerstvení p. Haniaka (restaurace Zastávka u 
srubu) a MČ Praha 19 Kbely, která zajis  la odvoz odpadků.
Všem brigádníkům patří veliký dík.

Skau   - S.S.V. hlásí! 
Máme za sebou první jarní výpravu s přenocováním pod 
indiánskými stany v Zárybech, našem tábořiš  . Skau   
vyráží již v pátek 27.3. a mají před sebou velice těžký úkol. 
Tímto úkolem je vše připravit na příjezd mladších členů /
vlčat/ v sobotu dopoledne. V pátek se tedy pouš  me do 
stavby stanů (vojenský hangár - kuchyně a indiánských 
tee-pee), umývárky, wc. Aby toho nebylo málo, musíme 
na noc zajis  t dřevo na oheň do stanů. Celkem makačka. 
Skau   však nejsou žádná mejdla, a tak již 19:00 h sedíme u 
ohýnků a probíráme předůležité věci :-)
28.3. sobota
Přijíždí naši nejmladší vlčáci. Po zabydlení se pouš  me 
do stavby Slibového ohniště a připravujeme ra  y na 
letošní první jízdu. Na řadě je již výborný oběd (milánské 

špagety) a polední klid. Po odpočinku bereme pádla, 
ra  y a hurá na řeku. Kapitán slavnostně odemyká řeku 
(zahájení vodácké sezony) a již jsou na řadě závody, kdo 
dříve dorazí na naši vyloďovací pláž. Hádejte, kdo vyhrál?
Po  návratu  se  připravujeme   na   nejdůležitější  část  této výpravy, 
Skautský slib. Ti, kteří skládají slib, mají dle našich tradic 
vybudovat a připravit ohniště. Musím uznat, bylo parádní.
Večer se loučíme s Vlčaty a pokračujeme v našem 
skautském programu do neděle.
29.3. neděle
Po budíčku, rozcvičce a ranní hygieně se vrháme na 
snídani. Musím podotknout, že to není sranda. Po ránu 
jezde chladno, a tak zde zůstali opravdu jen   nejlepší. Vše 
v klidu balíme a zahlazujeme stopy po našem táboření. 
Na závěr musím poděkovat: SDH Kbely (doprava dě   a 
materiálu), p. Urbanovi za zapůjčení louky a všem rodičům, 
kteří nás na této akci podpořili.
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Nabízíme

Kavárna u Parku - Kbely

venkovní zahrádka 
nekuřácké prostředí 
uvnitř i venku 
dětský koutek 
příjemné a pohodlné 
posezení 
možnost pořádání 
soukromých akcí, oslav, 
večírků 
hudební koncerty 
akce pro děti s rodiči

Rezervace - 602 266 365

silnou italskou kávu i bez kofeinu, 
možno sebou 

dorty a zákusky od cukrářky 

čerstvé domácí limonády, ovocné 
koktejly, čepovaná malinovka 

domácí i zahraniční vína (lahvová i 
sudová) možno zakoupit do pet lahví 

lehká perlivá vína - Proseco a Spritz 

Plzeň, Lobkowicz, ovocná piva 
(čepovaná, lahvová, alko i nealko) 

kopečková zmrzlina, nanuky 

sendviče, panini, zeleninové saláty, 
tousty, hamburgery

venkkkkkkkkkkkkkoooovvvvvvvvvnnnnnnnnnníííííííííííí zzzzzzzzzaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrrrrrááááááááááááááddddddddddddddkkkkkaí h á

Slevy pro seniory 50% 
každé pondělí.

Slevy pro maminky s 
dětmi 15% každý 

všední den

Tauferova 2, Praha 9 - Kbely (vchod z ulice Žacléřská)

Otevřeno po - pá 10 - 21 hodin a o víkendu 11 - 20 hodin

facebook.com/kavarnauprku
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO KBELY 
Výlet se STP MO Kbely                    
do Ondřejova
Dne 22. 4. 2015 podnikl Svaz tělesně pos  žených Místní 
organizace Kbely výlet do Ondřejova na hvězdárnu, která 
je hlavní observatoří Astronomického ústavu Akademie 

věd České republiky.  Hvězdárnu nechal vybudovat Josef 
Jan Frič jako soukromou observatoř.  Secesní budovy a 
kopule navrhl významný český architekt Josef Fanta. Frič 
hvězdárnu daroval československému státu dne 28. října 
1928 u příležitos   desátého výročí nezávislos  . Původní 
objekty slouží v současnos   jako muzeum. Bylo opravdu 
na co se dívat. Původní Fantova kopule se otvírá klikou. 
Byli jsme svědky op  ckého klamu. Při otvírání kopule jsme 
měli pocit, že se pohybuje podlaha, ale ve skutečnos   
se pohybovala kopule, která se otevřela pro dalekohled 
určený k pozorování. Nejzajímavějším objektem byl ovšem 

největší dalekohled v České republice. Jde o zrcadlový 
dalekohled s průměrem hlavního zrcadla 2 m.  Byl vyroben 
fi rmou Carl Zeiss Jena v bývalé NDR. Jeho výroba trvala 
deset let. Do provozu byl uveden v roce 1967. I přes ochrany 
zrcadla musí být toto vždy za několik let demontováno 
a odvezeno do Jeny k renovaci. K tomuto účelu slouží 
skládací dveře, kterými vjíždí nákladní automobil, na nějž 

je hlavní zrcadlo přemístěno a 
připraveno k odvozu na renovaci. 
J e to skutečně obr. Celá prohlídka 
byla velice příjemná. Vzhledem 
k velkému počtu účastníků jsme 
byli rozděleni do dvou skupin. 
Prostě bychom se v jedné skupině 
do expozic nevešli.  Počasí nám 
přálo, a tak jsme v pohodě 
přecházeli od jednoho exponátu 
ke druhému krásně upravenou 
zahradou. Bylo to pozi  vní, a tak 
se nám prohlídka z plánovaných 
dvou hodin poněkud protáhla. 
Na oběd na Šibeničním vrchu 
v Mnichovicích jsme dorazili se 
zpožděním. Ve srubu, který je 
největším srubem ve střední 
Evropě, jsme poobědvali a vydali se 
navš  vit Klub Kvítek v Ondřejově, 
za který řadu let závodila naše 
členka paní Helena Kratochvílová. 
Je sponzorován MÚ Praha 19  
a věnuje se hiporehabilitaci. 

Dorazili jsme v okamžiku, kdy zrovna žádný výcvik ani 
hiporehabilitace neprobíhala, a tak jsme předali nasušený 
chléb, pečivo a jablka, chvíli jsme pozorovali čtyři krásné 
hnědé valachy a pak jsme se vydali na zpáteční cestu do 
Kbel. Výlet se s přispěním pěkného počasí vydařil. 

Zbývá jen poděkovat všem, kteří tuto akci pro naše členy 
připravili, včetně Úřadu městské čás   Praha 19, který nám 
na tuto akci vydatně přispěl úhradou autobusu.

Anna Zborníková, STP MO Kbely

STP MO Kbely uskuteční v létě 
2015 rekondiční pobyt
Ráda bych se zmínila o skutečnos  , která takovému 
rekondičnímu pobytu předchází. V první řadě je třeba 
realizovat výběrové řízení, podle jehož výsledků je 
vybráno zařízení, které nám poskytne ubytování dle našich 
požadavků, plnou penzi za přijatelné ceny, prostory pro 
pravidelné cvičení, které v rámci rekondice realizujeme 
každý den. Tohle jsou ty základní požadavky pro splnění 
podmínek zařazení do výběrového řízení.  Ostatní ak  vity 

jsou již na členech STP MO Kbely. Naplánujeme si na týden 
různé ak  vity, které jsou vhodné pro naši čtyřice   čtyř- 
člennou skupinu s ohledem na zdravotní stav a věk. Pro 
první den pobytu by bylo vhodné seznámit se s městem, 
v němž jsme ubytováni. Nastudujete si internetové 
stránky, prostudujete infocentrum města, kde se dovíte o 
třech prohlídkových okruzích, z nichž je ten první vhodný 
pro nás. Zavoláte a zjis  te, že v době, kdy potřebujete 
průvodce, má tento dovolenou, a že se infocentrum 
pokusí sehnat někoho jiného. Předáte kontakt a budete 
čekat, jak to dopadne. Pokud se neozvou, nezbývá než se 
„vnu  t“ znovu telefonem. Druhý den rekondice výlet za 
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architektonickými poklady ve městě vzdáleném 21 km. Po 
telefonátu se v infocentru města dovíte, že průvodcovská 
služba byla zrušena a dostanete email na pracovníka 
muzea, abyste se s ním dohodla, zda nám výklad o 
pamě  hodnostech poskytne. A opět čekáte bez toho, aby 
bylo cokoliv zajištěno. Objednávka plavby lodí se kupodivu 
povedla na pouhé dva pokusy. Alespoň něco zajištěné. 
Čtvrtý den půjdeme podél řeky po turis  cké značce do 
keramického studia. To se rovněž povedlo na pouhé dva 
pokusy.  Zbývá ještě jeden den. Bude nutné ještě něco 

smysluplného zajis  t. Musím říci, že za celé dopoledne 
jsem téměř nic nevyřídila. Škoda, že mnoho ins  tucí na 
svých stránkách prezentuje něco, co vlastně neposkytuje. 
Mohlo by to jít rychleji, pokud by informace byly přesnější. 
Na druhou stranu je osobním zados  učiněním, pokud 
budou účastníci rekondice s programem spokojeni. Někdy 
to prostě nejde tak hladce, jak bychom si přáli. Důležitý je 
konečný výsledek. 

Anna Zborníková, STP MO Kbely

Už několik let jezdí o víkendu mezi pražským Hlavním 
nádražím a nádražím Zličín souprava historických vozů. 
Tento vlak nese poe  cký název Pražský motoráček. 
V systému Pražské integrované dopravy je to zvláštnost, 
protože na těchto výletních vlacích pla   běžný tarif PID, 
cestující tedy sáhne do kapsy jen pro klasickou tramvajenku 
nebo jednotlivou jízdenku.
První ranní spoj vyjíždí v sobotu i v neděli v 8.20 z nádraží 
 Praha-Čakovice, v 8.23 zastavuje ve Kbelích. Pokračuje 
přes Satalice a Vysočany na Hlavní nádraží, odkud dále na 
Smíchov.
Následující jízda nabízí krásný výhled na malebné okolí 
pražského Semmeringu, po jehož vysokých mostech stoupá 
nad skály pražského Barrandienu. Tato část tra   je rovněž 
dobrým východiskem k procházce do lesoparků Prahy 
5. Ze stanice Žvahov se můžeme projít do Prokopského 
údolí, kde údajně poustevničil svatý Prokop, či na Dívčí 
hrady – pověstné to hradiště amazonky Vlasty. Procházku 
touto klidovou oblas   uprostřed Prahy můžeme ukončit 
na následující stanici Jinonice. Další zastávka Cibulka se 
nachází v sousedství roman  ckého lesoparku s rozhlednou 
a čínským pavilonem.

Předposlední nádraží ve Stodůlkách je dobrým 
východiskem pro poznání motolského parku s několika 
sportoviš   včetně golfového hřiště. Cílová stanice je na 
Zličíně, přímo vedle konečné tramvají Sídliště Řepy, kam 
motoráček dorazí v 9.33. Odtud lze pokračovat linkou 180 
do zličínských obchodních center. Zpáteční spoj ze Zličína 
vyjíždí v 16.29, ve Kbelích je v 17.37.
Stejně jako do ostatních vlaků v Praze je možné vzít si 
s sebou zdarma jízdní kolo. Cestu zpříjemní občerstvení ve 
formě bufetu.

TIP NA VÝLET  PRAŽSKÝ MOTORÁČEK

V měsíci dubnu nás opus  li hned dva naši Kbeláci.

Dne 17. dubna roku 2015 zemřel náhle ve věku 85 let uprostřed ak-
 vního života pan Zdeněk   Šedivý.

Od svého mládí se věnoval sportu, a to basketbalu a atle  ce v TJ Sokol 
Kbely. Pod jeho vedením sehrála sportovní družstva mládeže i dospělých 
mnoho vynikajících zápasů i závodů.  Byl příkladem svým třem synům i 
vnoučatům. Nejlépe to vyjádřil na pohřbu pan Karel Vágner, kdy řekl jeho 
vnukům :„Kluci, váš děda byl borec.“ 
Čest jeho památce
Členové Tělovýchovné jednoty Sokol Kbely 

Dne 23. dubna 2015 roku 2015 zemřel po delší těžké nemoci ve věku 59 
let pan Jaroslav Šulc.
Několik let působil jako ak  vní hasič ve Sboru dobrovolných hasičů Kbely. Zúčastňoval se hasičských soutěží i jako 
rozhodčí. Byl rovněž vynikajícím sportovcem. Mnoho let hrál za Kbely pozemní hokej, nejprve jako hráč, později byl 
trenérem mužů a nakonec i rozhodčím. Všemi  byl oblíben a zákeřná nemoc  předčasně ukončila jeho život.

Čest jeho památce
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Kbely

 starosta Josef Mikšovský  
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KLUB SENIORŮ KBELY 
VÍTÁNÍ JARA
Měsíc duben jsme začali zájezdem do skanzenu – Po-
labského národopisného muzea v Přerově nad Labem. 

V odpoledních hodinách prvního dubna pro nás přijel po-
hodlný autobus a po půlhodinové jízdě jsme byli na místě. 
Současná výstava nazvaná „Jaro na vsi“ je zaměřena na 
mo  vy a zvyky o Velikonocích. 
Skanzen od roku 1967 ukazuje návštěvníkům historii li-
dového stavitelství v oblas   středního Polabí s typickými 
stavbami vesnického charakteru, přibližující tradiční po-
labské zemědělství, domácí tex  lnictví, lidový oděv, lidové 
výtvarné umění, školství a celkový život vesnického oby-
vatelstva.
Muzeum je neustále obohacováno o další památky a 
objekty. Všech 46 účastníků bylo velice spokojeno až na 
počasí, které nám trochu znepříjemňovalo prohlídku. 
Krátkým posezením v útulné cukrárně a restauraci jsme 
zakončili úspěšný výlet.
Abychom splnili sliby dané našim členům, již druhý den 2. 
dubna jsme odpoledne nasedli do autobus MHD č.375 a 
dojeli do Brandýsa nad Labem.
Zpřístupněný zámek od roku 2004 se stal cílem našeho 
zájezdu. 
Díky péči města Brandýs n./Labem – Stará Boleslav se 
zámek neustále zvelebuje a rozšiřuje o další prostory a  
vybavení zámku. Objekt je původem hrad ze 14.stole  . 
Od roku 1547 do roku 1918 na zámku pobývali převážně 
češ   králové z habsburské dynas  e. Posledním majitelem 
byl král Karel I. s císařovnou Zitou. Po rozpadu Rakousko-
Uherska připadl zámek Československému státu.
Hodinová prohlídka zámku se nám velice líbila a 
doporučujeme našim občanům návštěvu tohoto objektu.

Za výbor Klubu seniorů Kbely – Milan Šeliga

REKORDY A KURIOZITY
Jen uplynulo několik dnů a nastal den s dlouho 
připravovaným celodenním výletem na Českomoravskou 
vysočinu. 15. dubna v 7h ráno nás čekal u lidového domu 
naleštěný autocar s usmívajícím se řidičem, aby nás dovezl  
do Pelhřimova a Humpolce.
Prvním cílem naší cesty bylo „Muzeum rekordů a kuriozit“ 

a „Zlaté české ručičky“. Muzeum se nachází ve věžovitém 
5patrovém objektu – Dolní bráně, přístupném po 101 
schodech. I naše devadesá  leté seniorky překážky zvlád-
ly. Viděli jsme stovky exponátů, které se pyšní přívlastky 
největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší a 
podobně, miniatury i nadměrné kuriozity.
S úžasem jsme obdivovali, co dokáží naši lidé vytvořit např. 
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Rádi bychom požádali Vás všechny - rodilé Kbeláky -
roku cca 1960-2000,

–

výrobky-výkresy z – vše pouze na 

radnicí 

ležitosti                  
k datu 26.9.2015 v

Další info na tel. 775 590 158 –

– tel. 286 852 013.

spolupráci.

 Senioři v akci
Pro první akci našich seniorů v novém roce 2015 jsme 
využili nabídky programu ve Ctěnickém zámku, a to účas   
na dvou výstavách: „Řemesla v pořádku“ a „Cukráři a 
cukrárny“. Na tento výlet se přihlásilo 43 seniorů, takže 
jsme se sešli 18. února na nádvoří ve Ctěnicích. 
Na výstavě řemesel jsme se seznámili s historií profesního 
sdružování řemeslníků od středověku až po současnost. 
Prohlédli jsme si nejrozsáhlejší sbírku cechovních památek 
na světě. Sbírka dokládá dějinný vývoj a způsob prezentace 
řemeslných spolků v sociálním a kulturním kontextu.
 Druhá část expozice zachycovala historii cukrářského 
řemesla. Již od středověku vzkvétalo na našem území 

pekařství, výroba perníku, čokolády, nugátu, marcipánu 
či zmrzliny. Součás   výstavy byl ruční stroj na výrobu 
zmrzliny, skleněná máselnice, tvořítko na sněhové koule 
a mnoho dnes již zapomenutých nástrojů, nádob, forem 
a nejroztodivnějších tvořítek, které patřily do zařízení 
cukrárny, výrobny i prodejny.
Mezi výletníky patřily i nejstarší naše členky Klubu seniorů 
pí M. Fílová (95 let), pí M. Vorlická a další a všichni byli 
s výletem opravdu spokojeni, protože se dověděli mnoho 
dalších zajímavos  . 

 Za Klub seniorů Milan Šeliga

ze zápalek nebo špejlí. Některé unikáty jsou zapsány 
v Guinessově knize rekordů a nenacházejí se jinde ve 
světě. 
Po prohlídce s dostatečnou únavou jsme se občerstvili 
v místních restauracích a cukrárně.
Druhým cílem našeho výletu byla exkurze v pivovaru 
Bernard v Humpolci s ochutnáním zlatého moku.
Unavení, poučení a spokojení jsme nastoupili do auto-
busu a vraceli se k domovu a těšili se na naše Kbely.

Za výbor Klubu seniorů - Milan Šeliga 
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PAVEL PITRA

Jak jste se k tomuto sportu dostal?
Vždy jsem zbožňoval Tři mušketýry a chtěl jsem se stát jed-
ním z nich.  Místo historického šermu jsem začal se spor-
tovním šermem a v jedenác   letech jsem začal šermovat a 
doposud jsem u toho zůstal…
Co je k takovému sportu potřeba?
Pro začátečníky téměř nic, protože jim vše zapůjčí klub. Ale 
pro pokročilejší je již nutné vlastní vybavení. Vybavením 
je kord, což je nezastupitelná věc jako zbraň, dále pletená 
maska, dres a podvesta. Dres je z kevlaru, což je látka 
používaná k výrobě neprůstřelných vest. Šermíř je takto 
v bezpečí.
Jak probíhá trénink?
Trénujeme 3 různými způsoby. Koordinačně balanční tré-
nink, což je v každém sportu a jedná se o zpevnění a posílení 
těla. Potom je trénink techniky, kdy trénujeme v podstatě 
pouze s trenérem a snažíme se připravovat různé akce, 
útoky a obranu. Dále je to volný šerm, což je šermování se 
soupeři.
Kde trénujete?
Trénuji v blízké hale ve sportovním centru v Letňanech. 
Náš klub se jmenuje SC Praha a je to největší klub v České 
republice. Máme výhodu, že máme kvalitní zázemí a klub 
patří i k evropské špičce. Máme skvělou šermírnu, která je 
podporována evropskými granty a hl. m. Prahou. 
Může do klubu vstoupit a trénovat kdokoliv, třeba napří-
klad Kbeláci?
Ano, navíc sportcentrum je pro Kbeláky blízko. Šermu se 
věnují dě   zhruba od 9 let a v podstatě dokud člověk stojí 
na nohou, tak může i šermovat. Šerm se člověk nejlépe 
naučí od zkušenějších šermířů, tak jsem se od malička 
snažil šermovat s těmi nejlepšími z klubu. Sám teď pracuji 
jako trenér, takže se dětem věnuji.
Když někdo bude ch  t, abyste ho trénoval vy, je to tedy 
možné?
Přesně tak. Nás je několik trenérů v hale a máme práci 
rozdělenou, takže každý se věnuje v podstatě každému.
Je možné někde v Čechách vidět, jak probíhají závody 
v šermu?
Určitě, v Česku probíhají turnaje Českého poháru. A to i 
v Praze u nás v Letňanech, kde se konají turnaje ve všech 

kategoriích. Jednotlivé kluby jsou v Karlových Varech, v Olo-
mouci, v Uherském Hradiš  , v Liberci, v Písku a v Praze.
Je tento sport možný předvést i na nějaké akci?
My bychom samozřejmě rádi předvedli šerm například 
na nějaké kbelské akci, ale za  m jsme se účastnili pouze 
Dětského dne v Letňanech.
Kdy jste objevil svůj zájem o šerm a jak se to začalo pro-
jevovat?
Už jako kluk jsem zkoušel šermovat. S mladším bratrem 
jsme měli dřevěné meče, se kterými jsme šermovali po 
lese.  K šermu jsem tedy  hnul již od malička.
Co na to rodiče?
V pohodě, ono to nebylo nijak nebezpečné. Opravdu jsme 
mlá  li o meče a ne do sebe.
Je šerm fyzicky náročný sport?
Já si myslím, že to určitě je fyzicky náročný sport, i když 
se to zas nedá srovnat například s hokejem…  Šerm je 
všestranný sport, je k němu potřeba rychlost, obratnost a 
strategie. Důležitá je opravdu rychlost a práce nohou, aby 
člověk dokázal utéct akci soupeře. Šerm také rozvíjí tak  ku 
a samostatnost, protože to je individuální sport. Úspěchy i 
prohry jsou jen vaše.
Je to fi nančně náročný sport opro   jiným?
Co se týče vybavení, tak to je trochu dražší sport. Kvalitní 
kord stojí přes 3  s Kč. Klubové příspěvky jsou například u 
nás 2.500,- Kč na půl roku.
Kdy probíhají tréninky?
Pro dě   probíhají tréninky od pondělí do pátku v odpoled-
ních hodinách, tj. od 15hod až do večera, kdy je střídají 
starší a dospělí. 
Na co se v současné době připravujete?
Naším cílem jsou Olympijské hry příš   rok v Riu de Ja-
neiru. V květnu začíná olympijská kvalifi kace. Snažíme se 
kvalifi kovat jako 4členný tým České republiky, ale zároveň 
bych se chtěl kvalifi kovat jako jednotlivec a k tomu mám 
teď hodně blízko. Pokud udržím současnou výkonnost, tak 
bych se mohl příš   rok účastnit Olympiády v Riu a to je ob-
rovský sen, jelikož díky přísným kvalifi kačním kritériím se 
nám kvalifi kovat doposud nepovedlo od Olympijských her 
v Atlantě. 

Michal Marel

26 let, Kbelák, šermíř – 2. na Světovém poháru ve Vancouveru, 
3. na Velké ceně v Budapeš  , 12. šermíř světa

význačný kbelský občan
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Nízkoprahové centrum ak  vit MČ Praha 19
Sobotní turnajová klání v Nízkoprahovém centru ak  vit 
     Sérii turnajů a soutěží v různých atrak  vních hrách pořádá 
v dubnu a květnu pro své mladé návštěvníky Nízkoprahové 
centrum ak  vit Městské čás   Praha 19. Zájemci se mohou 
utkat ve S  ga hokeji, poměřit si přesnost svých hodů 
šipkami na terč, vyzkoušet si, jak ovládají internetovou hru 
Dobyvatel, jak zvládají disciplíny na herní konzoli X-Box 
Kinect, nebo si porovnat své znalos   v AZ kvízu.
     Turnaje na herní konzoli X-Box Kinect, který se uskutečnil 
již v průběhu dubna, se zúčastnilo šest 
chlapců, kteří soutěžili v několika sportovních 
disciplínách, co se dají absolvovat ve dvojicích. 
Kdo X-Box zná, dobře ví, že jen v oblas   sportu 
nabízí obrovské množství her, které jsou 
zábavným a napínavým spojením reálného 
pohybu, kterým se simulují akce sportovců, 
s kine  ckým zobrazením jejich výkonů v 
odpovídajícím prostředí na monitoru. Ještě v 
dubnu sehráli čtyři kluci v NCA také turnaj ve 
S  ga hokeji, který je neméně dynamický, neboť 
tento švédský produkt posunul starou známou 
táhlovou stolní hru blíže skutečnému hokeji. 
     Na květen připravilo Nízkoprahové centrum 
ak  vit celkem pět dalších turnajů, ač ten první 
byl přesunut z organizačních důvodů na poslední 
dubnový den. Internetovou hru Dobyvatel si 
tedy zájemci zahráli již 30. dubna od 15 hodin. 
Čtyři následující květnové turnaje se v Nízkoprahovém 
centru ak  vit uskuteční pokaždé v sobotu se začátkem 
vždy v 15 hodin. Další turnaj ve STIGA hokeji je připraven 
na sobotu 9. května. Druhý turnaj na herní konzoli X-Box 
Kinect proběhne v sobotu 16. května. Soutěž v AZ Kvízu 
je na programu v NCA v sobotu 23. května a v posledním 
květnovém Šipkovém turnaji změří účastníci své síly v 
sobotu 30. května.
     Pokud budou turnaje úspěšné a budou se líbit, o čemž 
se nedá moc pochybovat, připraví NCA MČ Praha 19 jistě i 
další v následujících měsících.

Kbelským šachistům se daří – oba týmy postoupily
     Postup do vyšších tříd Přeboru Prahy družstev si v 
letošní sezóně vybojovaly oba týmy Kbelské šachové 
reprezentace, šachového oddílu Sportovního klubu Kbely. 
Áčko Kbelské šachové reprezentace obsadilo ve II. třídě 
druhé postupové místo ve skupině. Stejně tak béčko 
Kbelské šachové reprezentace skončilo ve své skupině ve 
III. třídě druhé, a i to znamenalo postup. Kbelský A tým 
bude tedy v příš   sezóně hrát I. třídu a B tým II. třídu 
Přeboru Prahy. 
     Pro šachový oddíl, který před dvěma roky ještě 
neexistoval, je to velký úspěch. Nebyl sice tak oslnivý jako 
loni, kdy nová Kbelská šachová reprezentace v premiérové 
soutěžní sezóně vyhrála svou skupinu, zvítězila nad všemi 

soupeři a postoupila do II. třídy Přeboru Prahy. V letošní 
sezóně hrané od ledna do dubna 2015 však oba kbelské 
týmy na loňské úspěchy přesto navázaly. Kbelská šachová 
reprezentace A odehrála ve II. třídě ve skupině jedenáct 
zápasů, devětkrát vyhrála a dvakrát prohrála. V tabulce se 
umís  la na druhé příčce za Sokolem Kobylisy D. Kbelská 
šachová reprezentace B měla ve III. třídě ve skupině deset 
soupeřů, zvítězila rovněž devětkrát, jen jednou prohrála a 
v tabulce skončila také druhá za týmem Holdia DP Praha D.

     Oba kbelské týmy měly na soupiskách po dvace   
hráčích, přičemž dvanáct hráčů z nich mohlo startovat za 
áčko i béčko. Celkem tedy disponovala Kbelská šachová 
reprezentace dvace   osmi šachisty. Kmenových bylo 
osmnáct a hostujících deset. Oporami áčka se stali zejména 
Bohuslav Dubanský, Pavel Řehák, Ladislav Zámorský a 
Zdeněk Ševčík, kteří odehráli nejvíce par  ích při nejvyšší 
úspěšnos  . V béčku dominoval IM Josef Přibyl, šachista, 
který ve Kbelích před lety s šachem začínal, kbelské šachy 
proslavil a sám hrával na světové úrovni s velmistry i 
mistry světa. Letos nastoupil za béčko Kbelské šachové 
reprezentace ve všech zápasech, všechny své par  e vyhrál 
a svým profesionálním přístupem působil povzbudivě na 
spoluhráče a pro soupeře byl postrachem. Stoprocentní 
úspěšnos   dosáhl v béčku i Mar  n Hrubčík a vysokou 
úspěšnost měli rovněž Jiří Válka a Vít Černoch. Jediným 
hráčem, který hrál ve všech zápasech áčka i béčka, byl 
David Krotký, o jednu par  i méně má na kontě Ladislav 
Zámorský.
     Kbelská šachová reprezentace splnila v minulých dvou 
sezónách všechny cíle, co si vytyčila. Zda pro příš   sezónu 
vznikne i tře   tým, je nyní otázkou úvah a dalšího posílení 
a rozšíření hráčské základy oddílu. Oddíl usiluje hlavně o 
příchod mladých šachistů v dětském věku, kteří by se stali 
příslibem pro budoucnost.

Jaroslav Kvapil
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BÁBINKY
Jako každý rok, tak i letos jsme se v našem minikroužku 
„BÁBINKY“, který již několik let vedou Mgr. Eva Hradečná 
a Mg. Olga Petřivá, rozhodly, že mimo výsev obilíčka 
bychom mohly zkusit nějakou novou techniku výzdoby 
velikonočních vajíček. Už jsme vejce zdobily ubrouskovou 
technikou, malovaly, drátkovaly aj. Věděla jsem o jedné 
paní učitelce ze kbelské mateřské školky, která je mistrem ve 
zdobení vajíček voskováním. Oslovila jsem tedy paní Lenku 
Srbovou, zda by byla ochotná nám svoje umění předvést,    
a ona velmi ochotně souhlasila. Pak už stačilo zainteresovat 
paní Šárku Egrtovou a všechno se rozjelo. Sešly jsme se 
26. března odpoledne a přivítaly jsme i všechny ženy, které 

p r o j e v i l y 
zájem něco 
h e z k é h o 
se naučit. 
Sešlo se nás 
patnáct a 
prožily jsme 
přátelské a tvůrčí odpoledne. Pan tajemník JUDr. Nykles 
zafi nancoval v rámci ergoterapie výrobní materiál – tj. 
vajíčka + výzdobu v klubovně.

Protože jsme v našem kroužku zvyklé, že si potřeby 
opatřujeme samy, tak jsme si přinesly i vyfouknutá vejce. 
Zbytek darovaných vajíček jsme mezi sebou rozprodaly a 
utržené peníze použijeme na další činnost.

Přesto, že se nás sešly tři generace, a počítám-li i 
tříměsíčního Janíčka maminky Áji, tak generace čtyři, bylo 
to opravdu hezké odpoledne. Paní Lenka neúnavně radila, 
voskovala jedno vajíčko hezčí než druhé a nakonec všechna 
rozdala. Objevily se i skryté talenty, které by jí časem mohly 
konkurovat. Ostatní se snažily, jak to komu šlo. 

A tak děkujeme paní Lence Srbové, kbelské radnici – panu 
JUDr.Nyklesovi,  Š.Egrtové (naší patronce) a manželovi paní 
Šárky, který sám vyrobil a daroval velmi pěkné pracovní 
pomůcky. I za malé náklady se lze naučit a vytvořit něco 
pěkného a prožít srdečné a přátelské setkání. Budeme se 
těšit na další tvůrčí odpoledne.

Vo Da

DS Mladoboleslavská 20
V sobotu 14. 3. 2015 se  v domově seniorů  v  
Mladoboleslavské ulici konala malá oslava. Sešly se 
dlouholeté obyvatelky tohoto zařízení. Důvodem byla 
návštěva paní Čulíkové, která se vzhledem k vysokému věku 
odstěhovala před dvěma lety do zařízení s pečovatelskou 
službou. Tato paní je velice vitální. Nemá problémy 
s myšlením. Opravdu skutečnost, že se v letošním roce 
do žije devadesá   pě   let, by nikdo nehádal. Je to velice 
milá a společenská stařenka. Posezení u kávy a malého 
občerstvení, vzpomínání na roky minulé bylo zpestřením 
pro stávající obyvatelky tohoto domu, zasazeného do 
udržované zeleně. Bylo rovněž důkazem, že se zde velice 
dobře žije a i pro paní Čulíkovou to byl důvod, aby se 
mezi bývalé spolubydlící přišla podívat. Ty jí jistě návštěvu 
opla  , aby jí popřály mnoho zdraví k devadesátým pátým 
narozeninám. Na místa, která v nás vyvolávají pozi  vní 
vzpomínky, se prostě člověk vrací rád. 
Na toto posezení jsem byla pozvána jako fotograf. Shodou 

okolnos   bydlím v bytě po paní Čulíkové, ale atmosféra 
této neplánované akce na mne zapůsobila příjemně, a tak 
jsem si řekla, že by stálo za to o tom napsat. Tam, kde žijí 
dobří lidé, jsou i dobré vztahy.
Anna Zborníková, obyvatelka DS Mladoboleslavská 20

MILÁ NÁVŠTĚVA PANÍ ČULÍKOVÉ
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KRC COBYDUP

Pokud hledáte pro své ratoles   o prázdninách vhodný pro-
gram na dopol edne všedních letních dní, nabízíme Vám 
možnost je přihlásit na Letní ježkův klubík, jehož čtyři týd-
ny plné zábavy budou od července opět probíhat v pro-
storách KRC CoByDup. Na dě   bude čekat prázdninový 
program a celotýdenní „táborová hra“ na dané téma. Díky 
malé skupině je možný individuální přístup ke každému 
dítě  . Za podpory lektorky budou dě   rozvíjet obratnost, 
prostorovou orientaci, koordinaci pohybů, zručnost, před-
stavivost, jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-es-
te  cké dovednos  . Pro dě   je zajištěn pravidelný pitný re-
žim a svačina 2x za dopoledne. Máme poslední volná místa, 

proto neváhejte dě   přihlásit na centrum@krc-cobydup.
cz. Rezervace předem pro omezenou kapacitu nutná. 

20. 7. – 24. 7. 2015   Téma: „Čtvero ročních období“
27. 7. – 31. 7. 2015   Téma: „Letní hrátky se zvířátky“
3. 8. – 7. 8.  2015      Téma: „Svátky, zvyky a tradice“ – vě-
ková skupina 5–8 let
10. 8. – 14. 8. 2015   Téma: „Oči, uši, pusa, nos aneb hravé 
smysly“

Více informací na stránkách www.krc-cobydup.cz nebo 
na Facebooku.

Příměstský tábor – Letní ježkův klubík

Již po sedmé mohly děti přespat v KRC CoByDup a zažít 
dobrodružství. V pátek 24. května  2015 se Ježkova noc 
v CoByDupu odehrávala převážně „pod vodou“.  Pro dě   
byl připraven bohatý program na téma „Cesta pod hladinu 
moře“, a tak se všichni účastníci – vyzbrojeni potápěčskou 
výbavou a šnorchly – ponořili do podmořského světa, kde 
si vyzkoušeli, jak se mezi sebou dorozumívají potápěči – 
naučili se několik gest 
a symbolů, kterými 
se potápěči v hloubce 
dorozumívají. Detailně 
prozkoumali mořské 
dno a podvodní živo-
čichy i mušle, včetně 
lovu perlorodek. Po 
krátké večerní hygieně 
si dě   poslechly po-
hádku na dobrou noc 
– samozřejmě na dané 
téma. Během sobotní-
ho dopoledne si ještě 
po snídani všichni spo-
lečně pohráli, nalezli 
lahev s depeší od tro-
sečníka, který uvízl na 
opuštěném ostrově, a 

v 10 hodin odcházeli s rodiči spokojeni domů. Podle re-
akcí se všem akce velmi líbila, a proto se těšíme, že si toto 
„nocování“ v CoByDupu opět v červnu zopakujeme – téma 
noci bude neméně zajímavé, vydáme se to  ž na opuštěný 
ostrov trosečníka zachránit. Těšíme se na vás. 

Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková

Ježkova noc

Úřad městské čás   Praha 19 vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
– stavební technik stavebního úřadu. 
Bližší informace lze získat na úřední desce našeho úřadu nebo u vedoucí stavebního úřadu 
(Ing. Peterková 286 852 470). 
Podání přihlášek končí 22.5.2015 ve 12 hodin.
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Víte, že i dalším rokem pokračuje v KRC CoByDup pro-
jekt za podpory MPSV pod názvem „Co dělat, když...?“ 
Že se budeme i nadále zabývat zajímavými tématy?  
Že se budeme mimo prostory našeho centra navíc 
scházet v příjemném prostředí Mateřské školy Letců? 
A že na semináře můžete přijít se svými ratolestmi? 

Většinu z uvedeného   již   vědí   maminky,   které s 
dětmi navš  vily první seminář v Mateřské škole Letců 
na téma „Každý není teta a strýc“. Jsme potěšeni, 
že  KRC CoByDup navázalo spolupráci s ředitelkou 
uvedené školy paní Jiřinou Hamplovou, za což jí 
patří vřelé poděkování. Právě ve zdejší herně se bu-
dou konat některé z dalších plánovaných seminářů.

 Je Vaše dítě přijato do školky a bojíte se, jak se bude 
adaptovat? Přihlaste se a přijďte dne 14. května 2015 na 
seminář pod názvem „Pomóc, školka aneb Až se září zeptá“.  
Trápí   Vás,  že  Váš  potomek  věnuje  příliš   
času  počítačovým hrám a internetu? I toto 
téma pro Vás v nejbližší době připravujeme. 
Nebo se vracíte po mateřské dovolené do pracovního pro-

cesu a potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás, abychom Vám 
pomohli s radami a doporučeními od odborných lektorů.

Připravovaná témata se věnují výchovným problémům, 
rodinným vztahům, fi nancím či pracovněprávní problem-
a  ce. Je skvělé, že jsou v naší městské čás   rodiče, kteří 
chápou své rodičovství jako výzvu a chtějí ji ak  vně uchopit. 
Právě pro ně je projekt „Co dělat, když...?“ určen. Chtějí být 
lepšími rodiči a hledají informace, kontakty a odborníky, 
kteří jim budou nápomocni. Reagujeme proto na aktuální 
náměty a potřeby a mapujeme nejčastější problémy. Jistě 
oceníte, že po celou dobu přednášek mohou být dě   s 
Vámi, případně je zajištěno jejich hlídání. Vstupné na naše 
akce je díky podpoře MPSV symbolické, a to 50 Kč. Vzhle-
dem k tomu, že semináře mají omezenou kapacitu, je vždy 
nutné si předem rezervovat své místo na adrese centrum@
krc-cobydup.cz nebo telefonicky na čísle 775 904 976.

Nezanedbatelnou ak  vitou našeho centra je taktéž 
bezplatná poradna, jež funguje anonymně a kterou je 
možné využít jak osobně, tak i elektronicky. E-mailová 
schránka pro rodinnou a fi nanční poradnu je  poradna@

krc-cobydup.cz, pro pracovněprávní poradnu 
pracovne-pravni.poradna@krc-cobydup.cz.

Budeme rádi, když navš  víte nové webové 
stránky www.krc-cobydup.cz, stanete se 
našimi přáteli na Facebooku, a zajis  te si 
tak pravidelný přísun aktuálních informací.
Oceníme rovněž Vaše náměty té-
mat seminářů, které by Vás oslovi-
ly a které byste přivítali do budoucna.

Přijďte mezi nás, rádi Vás uvidíme. 
Dáša Zbínová, 

koordinátor projektu „Co dělat, když...?“
codelatkdyz@krc-dobydup.cz

 Co dělat, když...? Nebojte se, jsme v tom s Vámi a pro Vás!

 V Lidovém domě se pořád něco děje
Před Velikonoci jsme do Lidového domu pozvali Divadélko Romaneto, aby zahrálo velikonoční pohádku „JAK PAN 
SLEPIČKA A PANÍ KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA“. Atmosféra byla úžasná – pohádku si užily nejen dě  , ale i jejich  

rodiče. Rádi bychom vrá  li do Kbel dětská divadelní představení a soudě 
dle reakcí rodičů – doufáme, že to nebyl první a zároveň poslední počin.  
V sobotu 11. dubna 2015 proběhl tradiční jarní Bazárek dětského oblečení. 
Maminky mohly oblečení nejen koupit, ale také prodat. Další akci plánu-
jeme na červen, kdy nejen v Lidovém domě, ale také v okolí KRC CoByDup 
uspořádáme akci pro dě  , která navodí tu správnou prázdninovou atmo-
sféru. Rádi bychom poděkovali Městské části Praha 19 za možnosti využití 
Lidového domu zdarma na akce, které pořádáme.

Tým KRC CoByDup

V Lidovém domě se pořád něco děje
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ZÁPISNÍK JOSEFA PERLINGERA
Událos   měsíce února
  2. 2.  Na kbelské radnici se konalo ju-
bilejní již 30. letopisecké setkání, kde 
kbelš   pamětníci hovořili o význam-
ných kbelských osobnostech minulos   
i současnos  . Večer zasahovala Policie 
ČR v Žacléřské ulici, kde bylo nahlášeno 
vloupání do rodinného domku. 
  4. 2.  Neznámá starší paní se ptala na 
číslo domu v Toužimské ulici ve Kbelích, 
které nemohla najít. Objednala si to  ž 
u jisté fi rmy z Mělníka tlakový hrnec. 
Protože jej chtěla reklamovat, volala na 
telefonní číslo na kupní smlouvě, ale 
marně. Sídlo firmy ve Kbelích však nako-
nec našla, ale pouze na poštovní schrán-
ce jednoho domu. Po zazvonění se nikdo 
neohlásil, tak zklamaná paní odjela z 
Kbel s   nepořízenou. Na tomto příkladu 
je vidět, že, „šmejdi“ se nestydí oklamat 
ani seniory a skrývají svoji iden  tu na 
nastrčených adresách. Pozor na ně!
 7. 2.  Za netradičně jarního počasí se i 
letos ve Kbelích konalo Masopustní ve-
selí s bohatým programem, zejména pro 
dě  . Akci zakončil masopustní průvod. 
Večer se v sále Lidového domu Kbely ko-
nal Myslivecký bál pod názvem Poslední 
leč, který kromě dobré hudby a zábavy 

nabídl také bohatou, a nejen ,,zvěřino-
vou“ tombolu. Hlavní cenou byla laň, 
která vážila kolem 80 kg.
 8. 2.  Skončilo měření radonu v někte-
rých bytech v majetku MČ Praha 19. 
Tento den byly odevzdány poslední mě-
řiče radonu na Úřad MČ Praha k vyhod-
nocení výskytu radonu v bytech. Toto 
měření bylo zahájeno začátkem června 
2014 a trvalo 8 měsíců.
11. 2.  Ve 4 hodiny ráno uviděl muž ven-
čící svého pejska v Luštěnické ulici ve 
Kbelích muže u parkujícího osobního 
auta, který se zřejmě snažil vloupat do 
vozidla. Když zpozoroval pejskaře, rychle 
se dal na útěk a zmizel v prostoru za ho-
telem Erko.
13. 2.  V sále Lidového domu Kbely se 
konal Reprezentační ples Městské části 
Praha 19. Krásné ženy, hudba a bohatá 
tombola umocnily skvělou zábavu všech 
přítomných. 
16. 2. Navš  vil jsem Letecký archiv 
v Praze 10 a vyhledal tam další historic-
ká fakta o dění na kbelském le  š  , např. 
počátkem dubna 1935 byl prototyp na-
šeho slavného letounu Praga A- 114.1 
poslán vzdušnou cestou do Bruselu, kde 
byl vystaven na expozici čs. pavilonu 

Světové výstavy.
18. 2.  Ve Kbelích bylo slyšet houkání 
policejních sirén. Policie ČR pronásle-
dovala ozbrojeného muže, který prchal 
před muži zákona přes Kbely a nakonec 
se na území Prahy 8 policistům vzdal. Ve 
večerních televizních zprávách byla výše 
zmíněná událost odvysílána. 
20.2.   Starší žena v blízkosti Novákova 
náměstí nechala v kuchyni otevřené 
okno. Odskočila si do pokoje sledovat 
TV šlágr. Když se po hodině vrá  la, po 
kuchyňské lince si klidně pochodoval ho-
lub, který se lekl, nejprve narazil do zdi 
a poté se mu podařilo oknem vylétnout 
ven. Žena utrpěla šok, a protože je v této 
lokalitě zvýšený výskyt holubů,  zavírejte 
raději svá okna!
27. 2.  V supermarketu Billa ve Kbelích 
byla pozorným detek  vem zadržena 
mladá žena, která postupně odcizila 
konzervy s tuňákem a také zubní pas-
tu a další kosme  ku. Její počínání však 
zaznamenala kamera, za pokladnami 
byla detek  vem zadržena a předána 
přivolané policii. Odcizené zboží bylo 
v ceně 1800 Kč.

 Událos   měsíce března 
2. 3.   Na kbelské radnici se konalo 
další letopisecké setkání  kbelských  
pamětníků. Tentokrát bylo věnováno 
historii obce Kbely v letech 1945 – 1955. 
Vzpomínání bylo natolik zajímavé, 
že se ho pravidelně účastní nejvyšší 
představitelé Úřadu MČ Praha 19 např. 
tajemník JUDr. Josef Nykles, místosta-
rostka Ivana Šestáková. Tímto dnem 
začaly pro kbelské školáky jarní prázd-
niny. 
5. 3.  Navš  vil jsem Letecký archiv 
na Praze 10, kde jsem získal další zajíma-
vá fakta, týkající se provozu kbelského 
le  ště. Uvedu pro příklad den 11. září 
1921, kdy na le  š   ve Kbelích byl pod 
patronátem našeho prezidenta T. G. Ma-
saryka uspořádán 1. letecký mee  ng, 
jehož se zúčastnil také ministr národní 
obrany Udržal.

  7. 3.  Proběhl již 29. ročník běhu na 10 
km pod názvem Palestra Kbelská desítka, 
která se běžela tentokrát za netradičně 
příznivého počasí, a zúčastnilo se ho na 
1700 běžců, což byl nový rekord. Hlavní 
závod odstartoval mistr světa ve skifu 
Ondřej Synek a vítězem závodu se stal 
Vít Pavlišta v čase 30:14 min.
11. 3.   Kbelská seniorka dostala poz-
vánku na předváděcí akci týkající se 
špičkových medikamentů. Součás   
pozvánky byla také poukázka na dárek 
a občerstvení za účast na této akci. Tato 
tak  ka tzv.,,šmejdi“ je mezi seniory 
dostatečně známá a to díky přednáškám 
policie a varováním Úřadu MČ Praha 19. 
Opatrná seniorka požádala ,,šmejdy“ o 
telefonické spojení. Telefonní číslo Vám 
nedáme, byla odpověď. Tak já nikam 
nejdu – ukončila rozhovor kbelská se-
niorka, která se podvodníky nenechala 

oklamat! 
14. 3.   V sále Lidového domu Kbely se 
večer konal tradiční Hasičský bál, který 
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Kbe-
ly, jeden z nejstarších hasičských sborů 
v hl. m. Praze – založen roku 1881. 
Akce se zúčastnili také dobrovolní hasiči 
z okolí. Hasiči se dobře bavili při hudbě 
skupiny Holokrci a nechyběl ani speciál-
ní host, legenda české country Tomáš 
Linka. Samozřejmě nechyběla bohatá 
tombola.
18. 3.   Pod záš  tou starosty MČ Praha 
19 Pavla Žďárského se v Lidovém domě 
Kbely uskutečnil Benefi ční koncert na 
podporu obě   a pozůstalých masakru 
v Uherském Brodě. Na koncertě vys-
toupilo několik rockových osobnos  ,  
např. Aleš Brichta Project, Ina Urbanová 
a další. Přestože na přípravu tohoto kon-
certu nebylo moc času, akce se vydařila 
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a byl to takový malý rockový fes  -
val. Výtěžek z akce ve výši 28 000 Kč si 
osobně převzali zastupitelé města Uher-
ský Brod v čele se starostou Patrikem 
Kunčarem. Peníze jsou určeny pro obě   
a pozůstalé masakru v Uherském Brodě. 
Všichni účinkující na tomto benefi čním 
koncertě vystoupili zdarma!
21. 3.  V Centrálním parku ve Kbelích 
se konal Velikonoční jarmark, který byl 
určen hlavně pro dě  , pro které byl 
připraven bohatý program. Originálním 
počinem této akce, kterou uspořádala 
MČ Praha 19 ve spolupráci s divadlem 

Prima den a dalšími organizacemi byla 
nefalšovaná kozí svatba! První jarní den 
jsme ve Kbelích přivítali opravdu skvěle.
25. 3.   V sále Lidového domu Kbely se 
konalo Veřejné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 19. Hlavní bodem programu 
bylo schválení rozpočtu na rok 2015. Za-
stupitelé MČ Prahy 19 rozpočet na rok 
2015 schválili. Přesně před sedmdesá   
lety sirény oznámily silný spojenecký 
nálet na Kbely, při němž vedle značných 
německých ztrát přišlo o život 117 
občanů a dalších 184 jich bylo zraněno. 
Z bombardérů bylo shozeno 42 000 

tříš  vých bomb a 75 procent domů ve 
Kbelích bylo poškozeno.
30. 3.  Další letopisecké setkání se 
konalo v zasedací síni kbelské radnice, 
tentokrát netradičně na konci měsíce 
z důvodu, že první pondělí následujícího 
měsíce bylo velikonoční. Pokračovalo se 
ve vzpomínkách na událos   ve Kbelích 
v letech 1945 – 1955. Potěšujícím fak-
tem je, že počet pamětníků, kteří na tato 
setkání přinášejí vzpomínky na kbel-
skou historii a dobové fotografi e, stále 
přibývá. 

Událos   měsíce dubna
  1. 4.   Také ve Kbelích bylo větrno. Silný 
vítr poškodil několik okapů, lámal větve 
a převracel popelnice. Jedné šarmantní 
dámě v Sídliš   II. uletělo dámské spodní 
prádlo sušící se na balkoně, které pak 
poletovalo po veřejném prostranství, a 
kolemjdoucí se dobře bavili.
  3. 4.   V  Luštěnické ulici ve Kbelích 
muž v nejlepších letech doma uklízel, 
pral a přitom poslouchal písničky 60. 
let. Náhle zjis  l, že postrádá svůj mo-
bilní telefon. Naštěs   byl doma jeho 
bratr, kterého požádal, aby ho prozvonil. 
Jaké bylo překvapení, když se z prádla 
v pračce, které  bylo  připraveno k vy-
prání, ozvala  vyzváněcí melodie. Stačila 
chvilka a značkový mobil mohl být spolu 
s prádlem nejen vyprán, ale i vyždímán. 
Je málo pravděpodobné, že by takovou 
očistu přežil.
  4. 4.    S. S. V.  Skaut prováděl dopoledne 
v Centrálním parku úklid kbelského 
potoka a Centrálního parku. Skau   
vedeni jejich vedoucím Kamilem 
Podlahou odvedli dobrý kus práce 
na zvelebení kbelského veřejného 
prostranství a patří jim za to dík. 
  6. 4.    Pomlázka za kilo. Tak by se dal 
nazvat výkon mladého koledníka, který 
šel s pomlázkou za svojí spolužačkou. 
Protože v rodině spolužačky už nebyla 
malovaná vejce, tak náhradou dostal 
stovku na sladkos  . 
  9. 4.   Moje návštěva v Leteckém ar-
chivu v Praze 10 přinesla další zajímavé 
poznatky z historie kbelského le  ště. 
Např. fakta včetně dokumentace o 
neuskutečněném leteckém dni, který 
se měl konat 29. září 1968 na le  š   ve 

Kbelích a z důvodu okupace naší re-
publiky sovětskou armádou a vojsky 
,,spřátelených“ armád byl odložen. 
12. 4.   Před nedělním obědem si 
mladý muž z Toužimské ulice ve Kbelích 
připravil maso k pečení a vyrazil do ho-
spody, kde se potkal s kamarády. Tam 
notně přebral, a když dorazil domů, 
pokračoval v přípravě oběda. Maso už 
vonělo, trošku se potácel a krájení cibule 
prováděl tak neopatrně, že si málem 
uřízl kus prstu a musel být ošetřen. 
Oběd byl tedy odložen. Při stěhování 
bytu se mi podařilo ztra  t tašku s dokla-
dy a penězi. Nejdříve jsem zablokoval 
platební kartu a chystal jsem se nahlásit 
ztrátu občanského průkazu. Jaké bylo 
překvapení, když u mého bytu zazvo-
nila starší paní, která moji tašku našla 
a v neporušeném stavu mi ji vrá  la. 
Odměnu odmítla, tak alespoň touto ces-
tou posílám poc  vé paní poděkování!
16. 4.  Starší muž si chtěl udělat radost. 
V hypermarketu Globus si zakoupil nový 
lustr do kuchyně. Doma vylezl na židli a 
chtěl lustr zapojit a zavěsit. Tuto situaci 
nezvládl a nový lustr mu spadl na hlavu 
a způsobil mu lehké zranění. Navíc ještě 
vyhodil elektrické pojistky. Aby všemu 
nebyl konec, tak z rozbitého lustru byly 
na podlaze skleněné střepy a jeden 
z nich si muž ještě zapíchl do chodidla. 
Žádná další škoda ani zranění už neby-
ly. Kdyby se ve Kbelích konala soutěž 
Nešika 2015, tak by tento muž byl zcela 
jistě horkým kandidátem na tento  tul!
18. 4.  V Centrálním parku ve Kbelích 
uspořádal S.S.V. Skaut ve spolupráci s 2 
Kluby vojenské historie a za podpory 
MČ Praha 19 již 13. ročník Zborovského 

závodu a také výstavu dobových věcí 
z historie týkajících se legionářů, kteří 
bojovali v 1. světové válce a kterým byla 
tato akce věnována.
21. 4.  Ukončila provoz prodejna Žabka 
v Toužimské ulici ve Kbelích. Pro úplnost 
uvádím, že tato prodejna byla otevřena 
dne 20. 2. 2014. Sloužila tedy nejen 
kbelským občanům více než rok. Ve 
kbelské obřadní síni se uskutečnilo 
první letošní Vítání občánků, na kterém 
bylo slavnostně přivítáno 15 kbelských 
občánků.
23. 4.  Pokračovalo Vítání občánků. 
Místostarosta ing. Vladimír Olmr ten-
tokrát přivítal 13 kbelských občánků. 
Celkem bylo slavnostně přivítáno do 
života celkem 28 kbelských občánků. 
Upozorňuji, že od letošního roku je 
účast na tomto slavnostním obřadu 
podmíněna žádos   s názvem ,,Zájem o 
účast na slavnostním vítání občánků“, 
kde uvedete svoji adresu a jméno dítěte. 
Tento  skopis si můžete vyzvednout 
v podatelně kbelské radnice. Na základě 
této přihlášky Vám bude doručena poz-
vánka na tuto akci. Podmínkou je trvalý 
pobyt na území naší městské čás  .
25. 4.  Slavnostně zahájilo letošní se-
zonu Letecké muzeum Kbely, které bylo 
po zimní přestávce opět otevřeno pro 
veřejnost každý den mimo pondělí od 10 
do 18 hodin až do 31. října 2015. Vstup 
je zdarma. Připomínám, že toto letecké 
muzeum patří k největším v Evropě – 
má ve sbírkách 275 letadel, z nichž řada 
patří ke světovým unikátům.

pokračování na str. 30
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I. TURNUS 7.–10. 7. 2015 • OLYMPIÁDA – sportujeme ze všech sil

II. TURNUS 13.–17. 7. 2015 • TENISOVÁ ŠKOLA
  • MÁME RUČKY ŠIKOVNÉ – tvořivé dílny

III. TURNUS 20.–24. 7. 2015 • TENISOVÁ ŠKOLA
  • MÁME TADY HAWAJ – není tanec jako tanec

IV. TURNUS 3.-7. 8. 2015 • MILITARY – pro zvídavé a odvážné kluky
  • LETNÍ ZUMBApárty

V. TURNUS 10.-14. 8. 2015 • TENISOVÁ ŠKOLA
  • OD PRAVĚKU K SOUČASNOSTI – vybubnujeme si skvělou atmosféru
  • MINITÁBORNÍČCI – tábor pro nejmenší (od 4 let)

Sportovní centrum Březiněves, U Parku 1, 182 00 Praha 8, info@fi tpuls.cz, tel. 775 384 818, www.fi tpuls.cz

Pokud zůstane Vaše dítě o prázdninách v Praze a Vy nevíte, jak se mu postarat o zábavu, můžete využít

Pulsíkuv prímestský tábor

skvělou atmosfé

letak_tabory_180x100_TISK.indd   1 13.3.2015   14:04:46

pokračování ze str str. 29
26. 4.  V Toužimské ulici ve Kbelích šlo 
několik maminek s dětmi a prohlížely 
si stavbu nové kbelské školy. S obdivem 
sledovaly práci stavbařů. Asi nejlépe se 
vyjádřila jedna z maminek, která proh-

lásila: ,,Ta nová kbelská škola roste jako 
z vody!“
30. 4.  V Centrálním parku ve Kbelích 
uspořádal Úřad MČ Praha 19 ve 
spolupráci se spolkem Kbely – náš 
domov tradiční pálení čarodějnic. 

Tato jedna z nejmasovějších akcí v no-
vodobých dějinách Kbel se konala již po 
šestadvacáté. První pálení čarodějnic, 
které pořádalo Občanské fórum Kbely, 
se uskutečnilo v prostoru nad kbelským 
rybníkem dne 30. dubna 1990.                                                                
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31. LETOPISECKÉ   SETKÁNÍ
Na březnových letopisech se sešlo 25 příznivců setkání, 
kteří nám pomáhají doplňovat historii Kbel, za což jim moc 
děkujeme. 

Na tomto setkání jsme si připomněli 70 let od bombardování 
Kbel a okolí americkými bombardéry. Nálet trval 1hodinu a 
20 minut /12,00 – 13,20 hodin/. Podle odborníků spadlo na 
Kbely asi 42.000 tříš  vých pum o váze 1 – 5 kg. O život přišlo 
ve Kbelích 117 osob a 184 bylo zraněno.  Na jejich památku 
bylo po Kbelích zbudováno několik malých pomníčků, které 
již  nejsou. Pomník obětem 2. světové války stojí v parčíku 
před tra   na Mladoboleslavské ulici. Na jeho vybudování 
v roce  1947  se uskutečnila sbírka s nečekanou výslednou 
částkou 51.477,- Kč. Pomník  z pískovce stával ve dvoře                                             
/dnes jsou v těchto místech bytové domy pro   BILLA/, kde se  
předpokládalo, že bude v budoucnu náměs  . Další pomník 
je v areálu bývalé továrny Pal, pro   benzinové stanici na 
Mladoboleslavské ulici. Při náletu bylo poškozeno více než ¾ 
všech domů. Byla rozbitá okna, střechy, ale i chodníky a silnice.  
Vše se postupně opravovalo.

V roce 1946 byla obec rozdělena na 5 čtvr   a byly pojmenované 
všechny ulice /dosud tak nebylo/ a označené novými 
cedulemi. Také domy dostaly nové cedule s číslem popisným a 
každý majitel domu zapla  l za domovní číslo 67,- Kč. V tomto 
roce rovněž začala  nástavba na obecním domě /nynější místní 
úřad/ pro úřadovny MNV. Dokončena byla 27.10.1947.

Rok 1948 přinesl velké změny celé naší republice. My budeme 
vzpomínat, jak se vyvíjely Kbely v dalších letech.  Tématy 
dnešního setkání byly dále škola,  obchody, zdravotnictví, 
kultura a ostatní.

Škola: V roce 1946/47 byla při obecné škole zřízena pomocná 
třída.  V září 1948 byly pronajaty ve vile ing. Vaníčka v přízemí 
4 obytné místnos   pro dvě oddělení mateřské školy za roční 
nájem 18.000,-Kč. Dě   se sem přestěhovaly z budovy obecné 
školy. V srpnu 1948 se rozšířila dětská obrna - 10 případů ve 
Kbelích a proto bylo posunuto zahájení školního roku  až na 
1.října. Ve školním roce 1947/48 navštěvovalo obecnou školu 
257 žáků a měšťanskou školu 150 žáků.  Do zvláštní pomocné 
třídy chodilo 13 žáků. Školní jídelna byla v 50. letech  u 
Suldovských čp. 73 /dnešní pneuservis na Mladoboleslavské 
ulici/. V roce 1947 byl vybudován a dán do provozu také školní 
rozhlas.

Zdravotnictví:  V roce 1949 byla provedena hromadná 
calme  zace zubů u dě   do 11 let. Dále se v tomto roce 
uskutečnilo povinné očkování dě   od 1 do 20 let pro   
tuberkulóze. V roce 1950 byly otevřeny první jesle ve Kbelích 
v dnešní Albrech  cké ulici na místě, kde dnes stojí nová 
mateřská škola. Lékárna v té době byla již na místě dnešní 
lékárny na Mladoboleslavské ulici. V té budově byli i prak  č   
lékaři a zubař Dr. Šaněk. Další  zubař Dr. Brož  ordinoval na 
Vrchlabské ulici čp. 35 /dříve pošta u Vágnerů/. Dětský lékař 
Dr. Husa měl ordinaci v nynější Hornopočernické ulici č. 6.

Obchody: V roce 1949 továrna Pal otevřela v červenci tři nové 

obchody Bratrství směrem do Hun  řovské ulice – řeznictví, 
tex  l a koloniál.  Dále zde byli stále 4 řezníci, kteří dostávali 
maso z jatek z Holešovic, uzenářství Bendlů,   měli uzeniny 
od Macešky z Vinohrad   a také zelenina, mlékárny, koloniály, 
potraviny, papírnictví, čis  rna, drogérie tak, jak to bylo během 
války.

Kultura: Lidé se mohli po válce veselit, protože za války 
byly zábavy zakázané. Hned  v květnu 1945  byla zábava u 
Suldovských. V roce 1946 v dubnu se uskutečnila v Lidovém 
domě pomlázková veselice a v sokolovně sportovní den. 
Kronikářem, druhým v pořadí, byl ustanoven     Josef Zvánovec , 
odborný učitel měšťanské školy. Prvním kbelským kronikářem 
byl řídící učitel Kupka. Tře  m pan Krampera. V prosinci 1946 
a pak i v dalších letech  byl na křižovatce Mladoboleslavská 
– Vrchlabská rozsvícen vánoční strom. V roce 1947 se 27.10. 
konala v Sokolovně akademie ke vzniku republiky a 28.10. byla 
přehlídka vojsk zdejší posádky. V tomto roce 26. srpna byla 
vyzvednuta z archivu Země české Obecní kronika. Poslední 
zápis tam byl z roku 1932, později za války dle nařízení se musely 
všechny kroniky odevzdat. Chybějící roky byly kronikářem 
dopisovány. Od roku 2006 je tato kronika  ztracená.  V Lidovém 
domě se konalo v roce 1949 několik plesů pořádaných 
Rodičovským sdružením, Sokolem, vojskem, hasiči,  sportovci 
a Dělnický ples. Divadlo zahrálo v tomto roce 5 divadelních her 
v dese   představeních. V sokolovně bylo promítáno 230x 116 
fi lmů / 36 sovětských, 24 československých, 26 anglických, 17 
amerických, 4 francouzské, 1 maďarský, 1 dánský, 1 švýcarský, 
3 polské, 1 švédský, 2 mexické /. Promítalo se ve středu, sobotu 
a neděli. V Lidovém domě bylo 52 tanečních zábav. Veřejná 
knihovna měla ke konci roku 1949 5.438 knih.

Ostatní:  V červnu 1948 začaly práce na stavbě hřbitova, který 
dosud ve Kbelích nebyl. Prvně se začalo pohřbívat 13. července 
1949 až byl hřbitov vysvěcen.  Dne 28.října byl zahájen provoz 
v nové telefonní budce umístěné na křižovatce u knihkupectví 
pana Alberta. V kronice se uvádí, že dne 17.května 1949 bylo 
zatčeno několik místních občanů za pro  státní činnost. Jan 
Vencl, Miroslav Slanec a Miroslav Olmr. Byli odsouzeni na 22 
až 24 let vězení/ trest jim byl zkrácen/, k peněžní pokutě a 
zabavení poloviny majetku, viz další článek v tomto časopise.  
V roce 1950 byl přenesen podstavec s deskou věnovanou k 500 
letům úmr   mistra Jana Husa  ze spodní čás   Vrchlabské ulice, 
kde stál od roku 1915, do nově zbudovaného parčíku v Husově 
ulici, nyní Svijanská. V květnu roku 1950 bylo ve Kbelích 
založeno JZD.  Ve Kbelích žilo v roce 1950  5.884 obyvatel.

Dostali jsme se do roku 1950 a na příš  ch setkáních budeme 
pokračovat dalšími tématy,  jako je např.  doprava, průmysl, 
zeměděls  , výstavba, sport, dvouletkový plán až do roku 
1955. Pokud našel někdo v článku nějaké nepřesnos  , tak 
mi je prosím sdělte. Vše je psáno podle vzpomínek Kbeláků, 
protože částečný opis původní kroniky je zapsán jen do roku 
1949, roky 1950 až 1954 chybí a další kronika je vedená od  
roku 1955.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel 
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32. LETOPISECKÉ   SETKÁNÍ
V březnu jsme se sešli dvakrát, protože první pondělí 
v měsíci byly Velikonoce. První setkání bylo 2. března a 
druhé setkání 30. března.  I na tomto setkání se sešlo 
20 příznivců historie Kbel.

Na programu jsme měli dvouletkový plán, dopravu, 
průmysl a zemědělství v letech  1945 – 1955. 

Dvouletkový plán byl vyhlášen na léta 1945 – 1947.  Ve 
Kbelích bylo na programu:

1/ Nástavba úřadoven MNV  na původní dům čp. 43 /
nynější MÚ/. -  Bylo dokončeno za podpory investora 
pana Vencla  a slavnostně otevřeno 28.10.1947. 
2/ Zřízení místního rozhlasu. – Předáno do užívání 
9.7.1947 17 amplionů  a 20 gramofonových desek. 
3/ Výstavba hřbitova.- Kbely neměly dosud svůj 
hřbitov. Pohřbívalo se zejména ve Vinoři. Poprvé 
se pohřbilo na hřbitově po vysvěcení 13.7.1949. 3/ 
Pořízení regulačního plánu středu obce. – V plánu se 
počítalo s náměstím nad rybníkem a kolem s výstavbou 
obytných domů. Nebylo uskutečněno. 4/ Zřízení jeslí. 
– Na jesle byl odkoupen pozemek od podniku Letecké 
opravny (tovární budovy za základní školou).Původní 
budova dnešní MŠ v Albrechtické ulici. Podnik Pal (proti 
benzinové stanici a v současné době je zavřen) daroval 
na stavbu 60.000,-Kč. Dřevěné vybavení zhotovil 
truhlář Zouplna. Jesle dány do provozu v roce 1950. 
5/ Kanalizace. – Uskutečnilo se až se stavbou I. Sídliště 
na Mladoboleslavské ulici v roce 1953. 6/ Odstranění 
bytového nedostatku. – Obec postavila čtyři bytové 
jednotky a Pal osm bytových jednotek v nynější  ulici 
Železnobrodská u hřiště. 7/ Zajištění tělocvičny pro 
školy. – Žáci základní školy chodili cvičit do Sokolovny, 
protože obě školní budovy byly blízko.  Z budovy obecné 
školy je Dům s pečovatelskou službou a v budově 
měšťanské školy sídlí Palestra. Obec měla v programu 
ještě úpravu rybníka a potoka, což se nepodařilo.

Doprava: V Praze v roce 1946 jezdilo 15 autobusových 
linek označených písmeny. Do Kbel jezdila pražská 
linka F od roku 1927. Původní zastávky byly: Vysočany 
- Vysočanská serpentina – Letiště – Letecké kasárny – 
Vojenské dílny – Křižovatka kbelská – Kbely. /konečná 
zastávka na konci ulice Vrchlabské,  potom končil 
autobus na křižovatce Mladoboleslavská x Vrchlabská a 
později zase na dolním konci ulice Vrchlabské. Za války 
v roce 1944 jezdil autobus  jen ze stanice Krocínka do 
Kbel k letecké továrně /Pal/. Trasa Vysočany Kbely 
jezdila znovu od 5. března 1946. Od 27. října 1948 začal 
jezdit  autobus ze Kbel do Hloubětína /na současné  
světelné křižovatce Kbelská x Kolbenova/, kde byla 
konečná stanice tramvají č. 15 a 19. Označení autobusů 
písmeny skončilo k 1.1. 1952, kdy dostaly autobusy 
čísla. Do Kbel jezdila linka č. 119 a od roku 1965 byla 

přeznačena na číslo 110. Přes Kbely jezdil také státní 
autobus z Vysočan do Brandýsa nad Labem. Něco 
z historie Státní autobusové dopravy: Předchůdce 
Československé autobusové dopravy byla od roku 1908 
státní autobusová doprava. Jezdily první autobusové 
linky provozované rakouskou poštovní správou. Před 
první světovou válkou bylo v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku postupně zavedeno 20 státních poštovních 
autobusových linek. Od roku  1927 byly autobusové 
linky v Československu provozovány také státními 
železnicemi. Současně od roku 1932 prosperovala i 
soukromá autobusová doprava. Státní ČSAD byla zcela 
zavedena od 1. ledna 1949 a od roku 1952 rozdělena 
na 19 samostatných krajských národních podniků /13 
v Čechách a 6 na Slovensku/. Od 1. října 1970 byly 
dány do provozu garáže a administrativní budova Praha 
– Klíčov. V současné době jsou budovy zbourané a 
jsou tam haldy hlíny a sutě. V roce 1994 byla většina 
podniků ČSAD transformována na akciové společnosti a 
privatizována. Vlakové spojení nebylo nikdy přerušeno.

Průmysl: Ve Kbelích byl v té době jenom jeden velký 
podnik Letecké dílny, za války přejmenované na 
Ostmarkwerke.  Při bombardování v roce 1945 byl 
značně poškozen . V květnu roku 1945 byl závod obsazen 
bez bojů. V roce 1946 se změnila výroba z vojenského 
spojového materiálu a přístrojů na automobilové 
příslušenství a vznikl podnik pod názvem PAL n.p., což 
znamenalo  Pomocný automobilový a letecký průmysl.  
K 1. lednu 1950 se stává závod základním závodem Pal 
Kbely, kterému bylo podřízeno velké množství drobných 
závodů a dílen. Ale historii Palu si připomeneme 
na příštím setkání v květnu. Dalším závodem, který 
vznikl ve Kbelích, byly v roce 1952 Letecké opravny, 
vyčleněním z podniku Rudý Letov. Do podřízenosti 
Ministerstva národní obrany přešly v roce 1954.

Zemědělství: Do roku 1950, kdy bylo ve Kbelích 
založeno JZD /Jednotné zemědělské družstvo/, zde byli 
soukromé statky a samostatně hospodařící rolníci. Sídlo 
JZD bylo ve dvoře /nad rybníkem, kde stál pivovar, byly 
i velké stodoly- dnes obytné domy a BILLA/. Statkářům 
se sebrala půda i zvířata a byli nuceni vstoupit do JZD. 
Družstvo přešlo později pod Státní statek Vinoř.

Všem, kteří se podílí na doplňování historie o Kbelích, 
moc děkujeme a rádi přivítáme mezi nás další 
spoluobčany. 

Prosím čtenáře, pokud mají další informace k danému 
tématu nebo zjistí nepřesnosti, sdělte mi je na tel. č. 
737 124 066 nebo na email engelova.ivana@seznam.cz

Ivana Engelová, kronikářka
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Po komunis  ckém puči v roce 1948 došlo 
k radikální změně poli  ckého klimatu. 
Nejen že došlo ke znárodňování soukromého majetku, ale 
i k likvidaci nepohodlné vrstvy spoluobčanů – většinou 
živnostníků. A to vykonstruovanými poli  ckými procesy, 
které měly za výsledek vysoké mnoholeté tresty, jež si 
takto odsouzení odpykávali převážně v uranových dolech. 
Byla to levná pracovní síla pro dobývání uranu s výhradním 
odby  štěm v Sovětském svazu. Tresty byly vyměřovány 
především ve spolupráci se sovětskými poradci. Toto se 
týkalo i našich spoluobčanů ve Kbelích.
Konkrétně 16. května 1949 ve 4 hodiny ráno se uskutečnilo 
velmi brutální zatýkání sedmi občanů Kbel. Byli to : Josef 
Beránek, Josef Charvát, Vladimír Olmr, Fran  šek Richter, 
Fran  šek Slanec, p. Štefanyk, Jan Vencl. Zatčení byli 
řemeslníci a drobní podnikatelé, například Vladimír Olmr 
měl zámečnickou dílnu, Jan Vencl autodopravu, Fran  šek 
Richter byl instalatér atp., kde manuálně pracovali, což jim 
později, jak se ukázalo, nejspíše zachránilo život.
Po tříměsíční velmi tvrdé, krvavé a mučící vyšetřovací 
vazbě v červenci 1949 byli odsouzeni J. Beránek, J. Charvát, 
F. Richter a  p. Štefanyk ke čtyřem letům vězení.
Vladimír Olmr vyfasoval 24 let a Jan Vencl spolu s 
Fran  škem Slancem roků 22  pro vlas  zradu.
Jak je zmíněno, trest si většinou odpykávali v komunis  ckých 
koncentračních táborech (dnes si může každý prohlédnout 
Památník Vojna u Příbrami) a v pracovních táborech 
uranových dolů v Jáchymově a v Příbrami. Zde přišlo o 
život přes 4.000 vězňů – muklů.
To však nestačilo, jejich rodinám se dostalo šikany ze strany 
komunis  ckého režimu, potomci nesměli studovat či si 
zvolit odpovídající zaměstnání, pracovali na podřadných 
místech. 
V roce 1960 po jedenác   letech byl na amnes  i propuštěn 
z jáchymovských dolů Fran  šek Slanec. V roce 1962 z 
příbramských uranových dolů byl po třinác   úmorných 
letech vězení podmínečně propuštěn Jan Vencl a po 
dlouhých patnác   letech věznění v roce 1964 byl 
podmínečně propuštěn Vladimír Olmr. Stejně tak jako jejich 
rodinní příslušníci směli být po propuštění zaměstnáváni 
jen v režimem vybraných profesích a neustále špehováni. 
Nejsmutnější na tom je, že tento tzv. dohled byl prováděn 
určenými členy KSČ občany ze Kbel a mnohdy to byli nejbližší 
sousedé. Nemluvě o povinnos   muset se pravidelně hlásit 
u přiděleného referenta StB. O tom, jak šikanu a osobní 
omezování prodělávaly v padesátých letech hlavně rodiny 
s dětmi ve věku od tří měsíců do deví   let paní Olmrové 
a Venclové, si dodnes neumí, kdo to neprožil, představit.
Až po roce 1989 byli všichni – pokud se toho dožili – 
plně rehabilitováni. Podlomené zdraví, ztracené životy a 
majetky však nikdo nevrá  .
Začátek května obvykle patří k oslavám konce 2. světové 
války a vzpomínkám hrdinů, kteří se přičinili za ukončení 

tohoto zvěrstva. Bohužel stačilo jen pár let a bylo nahrazeno 
jiným a velmi dlouhým totalitním, který stále ještě má 
dopad na naši společnost. Vzpomeňte proto prosím v 
těchto dnech kromě hrdinů válečných i na občany, kterým 
nebyl lhostejný fašismus ani nastupující komunis  cká 
totalita se stejnými prak  kami.
„Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ 
Važme si hodnot svobody a demokracie, nedopusťme 
návrat totality a vládu jedné strany. Život v nesvobodě 
nestojí za nic.

Jan Vencl s přispěním Jiřího Kubeše
Květen 2015

ZATÝKÁNÍ VE KBELÍCH PŘED 66 LETY

www.jenstejnskapetka.cz                  FCB: jenstejnska petka                  info@jenstejnskapetka.cz                  mob: 602413915

Celodenní program
-

+ 

Jenštejn, obecní louka u hradu
insportline30.5.

GENERÁLNÍ PARTNER: 

Nový Jenštejn a.s.

Propagace: 
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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.  

• středa 18. 3. a  25. 3. 2015  - velikonoční výtvarné dílny
- do příprav na velikonoční svátky se zapojila i kbelská knihovna, která uspořádala dvě 
výtvarné dílničky, kde si přítomné zájemkyně mohly za pomoci lektorky Andrey Říhové 
vytvořit krásné velikonoční dekorace. Nejprve to byly velikonoční věněčky z látky a příze, 
ve druhé dílně bylo připraveno  zdobení vajíček polymerovou hmotou. 

• 27. 3. 2015  - Noc s Andersenem  
- již pošesté se kbelská knihovna zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. Opět jsme 
s přihlášenými dětmi přožili zajímavé a událostmi naplněné páteční odpoledne i noc.  Nejprve jsme v Centrálním parku 

zasadili strom „Pohádkovník“, jehož patronkou se stala místostatrostka MČ P-19 Ivana 
Šestáková. Po malém občerstvení ve Srubu jsme se přesunuli do prostor školní družiny, 
kde nás již čekalo divadelní ztvárnění pohádky od H.Ch. Andersena – Císařovy nové 
šaty, kterou si pro nás připravilo divadelní sdružení Kbelywood. Po besedě a vyprávění 
o knihách známých pohádkářů H.Ch. Andersena a J. Drdy, jejichž letošní výročí jsme si 
připomněli, už na nás čekala večerní „strašidelná bojovka“ na zahradě. Všechny dě   se se 
strašidly zdárně utkaly, a mohly tudíž v klidu ulehnout k spánku. Ráno už proběhlo pouze 
vyhodnocení a odměnění účastníku a po sladké snídani se dě   rozešly se spoustou zážitků do svých domovů. 
- reportáž z akce na :  h  p://kbely.tv/video/525-
noc-s-andersenem

• 31. 3. 2015 - beseda s básníkem, písničkářem a 
překladatelem Jiřím Děděčkem v ZŠ Kbely, kterou 
pro žáky 7. až 9. tříd připravila kbelská knihovna  

• 15. 4. 2015   - vernisáž výstavy malířky  Mirky Mádrové  
– Obrazy,  která bude v Místní knihovně Kbely ke 

zhlédnu   až do 
26. 6. 2015 
reportáž z akce na :  h  p://kbely.tv/video/540-vystava-mirky-madrove

• 23. 4. 2015 - vernisáž výstavy keramických prací dě   ze ZŠ Kbely
- již tradičně se v tomto jarním období knihovna vyzdobila nádhernými výtvory dě   
z keramického kroužku, který na kbelské ZŠ vede paní vychovatelka Eva Jiskrová.  
Tyto vystavené výrobky tak budou dělat radost nejen svým tvůrcům, ale i mnoha 
návštěvníkům knihovny, kteří se jimi mohou potěšit až do 10. června 2015.
h  p://kbely.tv/video/547-keramika-v-knihovne  

LITERÁRNÍ A KULTURNÍ PROGRAMY KNIHOVNY V 
UPLYNULÉM OBDOBÍ:
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Pro dospělé:
Mireille Guilianová – Francouzky zrají jako víno (Ikar)
Hana Androniková – Vzpomínky, co neule   (Odeon)
Hana Parkánová-Whi  on – Ja se po anglicku vytra  t v 
Anglii (MF)
David Rollins – Na ostří nože (Talpress)
Fran  šek Nepil – Po Praze chodím (KK)

Pro dě   a mládež:
Rebecca Johnson – Julinka  a její 
zvířátka. Chůvy v akci (Frgament)
John Green – Hledání Aljašky 
(Euromedia)
John Green – Papírová města 
(Euromedia)
Jiří Dědeček – Šli červotoči do houslí 
(Limonádový Joe)
Zvonilka – Tajemství křídel (Egmont)

Březen - Duben 2015
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KNIŽNÍ PŘÍRŮSTKY

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

• V průběhu letních prázdnin bude omezen provoz knihovny.  Knihovna bude zcela 
uzavřena v termínu od 6. července 2015 do 16. srpna 2015  - z důvodu celkové revize 
knihovního fondu a čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení!

PLÁNOVANÉ AKCE: 
Pasování prvňáčků na čtenáře ve dnech 23. 6. – 24. 6. 2015

PROJEKT METROPOLITNÍ KNIHOVNA



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 předpla   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 velikos   1/16  ze 
strany A4 za 390,- Kč včetně DPH.

- ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
- REVIZE KOMÍNŮ
- OPRAVY
KONTAKT: Mar  n Němec 775 132 921

KOMINICTVÍ NĚMEC

Mgr. Magdalena Krakovičová, advokátka 
Vlastníte společnost a chcete, aby fungovala podle nové legislativy? 
Jste živnostník a chcete, aby Vaše smlouvy chránily především Vás? 
Vlastníte nemovitost, kterou pronajímáte, nebo se chystáte vlastní 
bydlení pořídit a potřebujete sepsat smlouvy nebo je revidovat? 
Trápí Vás neuhrazené pohledávky, řešíte vlastní závazky? 
 
Jsem Vaše nová advokátka ve Vaší ulici. Kontaktujte mě a vyřešíme Vaše 
problémy společně. 
advokatka@krakovicova.cz; www.krakovicova.cz, 734 797 803 

Tenis nejen
pro děti

Nově otevřené kurzy tenisu pro děti a 
dospělé

Nové tréninkové místo na Praze 9-Kbelích v 
areálu Hotelu Marie-Luisa, Krnská 350 

Další informace:

www.tshradecka.cz
603 514 994

montáž a oprava rozvodů a 
spotřebičů. Veškeré instalatérské, 
plynařské a topenářské práce, 
čistění odpadů, revize plynu. 
Vladimír Tymeš, tel. 603 937 032 
www.voda-plyn-tymes.cz

PLYN  VODA  TOPENÍ,

Mladá rodina hledá pronájem 
zahrádky ve Kbelích a okolí. Za 
nabídky předem moc děkujeme. 
kontakt: 604824496

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

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,

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

ČISTÝ BYT?

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

MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY

koupí st.zl.a stř.mince,st.zl.šperky, let.hodinky,obrazy loko 
a aut od Kreibicha či Ronka,stř.příbory st.sečné zbraně atd.
T-605829440,28389334, 
út-pá

INTERANTIK PRAHA 9 

STĚHOVÁNÍ-PSS
PRAŽSKÉ STĚHOVACÍ SLUŽBY

STĚHOVÁNÍ  I  VYKLÍZENÍ  I  TĚŽKÁ BŘEMENA

Volejte zdarma 800 511 511
LEVNESTEHOVANI.CZ  I  STEHOVANI-PSS.CZ

E-MAIL: PSS@STEHOVANI-PSS.CZ
MOB.: (+420) 602 521 087

Firma sídlící v Praze 9 Kbelích přijme do týmu nového 
kolegu/kolegyni na pozici obchodní asistent prodeje v 
E-schopu.
Pracoviště Praha Kbely
Telefon: 604141614

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT V STABILNÍ OBCHODNÍ FIRMĚ
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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
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PRODEJNA PRAHA KBELY – Hanušova 888/4 www.cyklovape.cz

PRODEJ A SERVIS 
JÍZDNÍCH KOL 
Servis: 734 854 600

Prodejna: 734 854 602


