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Stěžejními jednáními v orgánech HMP vrcholilo posuzování naší 
žádosti o přidělení půjčky na dostavbu budovy ZŠ. Naše MČ si 
hodlala půjčit z rozpočtu hl. m. Prahy 62 mil. Kč, tak aby mohla 
bez problémově uhradit veškeré náklady na stavbu, vybavení 
a další úpravy včetně přípravy venkovního hřiště či tělocvičny. 
Naší žádosti po těchto vyčerpávajících a složitých jednáních bylo 
vyhověno částečně resp. z poloviny a 18. června Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy schválilo půjčku naší MČ ve výši 30 mil. Kč s tím, 
že předpokládá splacení z přislíbené 15 mil. dotace z MŠMT  a 
kofinancování z HMP taktéž ve výši 15 mil.. Pokud však dotace 
z MŠMT nebude poskytnuta, MČ bude půjčku splácet po dobu 
20 let. 
Naše městská část se připojila k jednání starostů ohledně 
zamítavého stanoviska k novele Pražských stavebních předpisů a 
připomínek ke způsobu projednávání tzv. Metropolitního plánu. 
Opakovaně byly zasílány připomínky k daným materiálům a 
vydáno společné stanovisko, které napadá nejasnost předpisu, 
jeho korumpovatelnost výjimkami, termíny nemají oporu v 
navazujících normách, namísto aby Prahu pomohly zkrášlit, 
zahušťují ji zástavbou či parkovišti atp.. Magistrát zatím 
odpovídajícím způsobem nereagoval a svolal další jednání o 
novele na nevhodný prázdninový termín.
Na základě opakované iniciativy Komise zdravotní a sociální 
proběhlo jednání s majitelem objektu pošty a předány mu 
byly zpracované studie řešení bezbariérového vchodu, který je 
přístupnější alternativou k dnešnímu složitému, nepraktickému, 
obtížnému a ponižujícímu řešení. Čekáme na stanovisko 
majitele, když MČ přislíbila vlastní řešení financování této akce.
Rada rozhodla o zadání posouzení možnosti výměny stávajících 
typů světel v základní škole a lidovém domě za tzv. LED svítidla s 
dopadem na úsporu energií a rozsah svítivosti.
Bylo rozhodnuto o výměně expanzní nádrže v bytovém domě 
Katusická 695.
Rada schválila rozsah a výběr nábytkového vybavení v nové 

budově ZŠ dle studii a výběrového řízení, tak aby v září bylo 
možno přivítat odpovídající počet žáků.
Na základě podkladů z Komise výstavby se Rada zabývala 
stanoviskem k přístavbě VOŠ a VŠ Palestra a souhlasila se 
záměrem.
Rada rozhodla o nákupu mobilní maringotky pro potřeby Lesního 
klubu Cestička, který ji bude využívat jako útočiště a rozšíření 
aktivit v přírodě. Maringotka bude umístěna v prostorách 
lesoparku nad ulicí Semčická.
V současné době doběhlo měření radonu v bytových domech, 
resp. byly předány ke zpracování hodnot tzv. odpařovací krabičky 
od nájemníků, kteří si je vyzvedli a umístili do bytů. Státní ústav 
pro radonové měření vyhodnotil všechny převzaté pomůcky 
a všichni obdrželi informační dopis o svém bytu a případných 
opatřeních, která mají činit. U 40 nájemníků byly zjištěny vyšší 
hodnoty radonu a z těchto projevilo zájem o upřesňující měření 
a spolupráci se SÚRM 20 nájemníků.
Rada zvolila umístění další železniční zastávky u křižovatky 
Jilemnická, Pod Nouzovem, a to i s ohledem na dochodovou 
vzdálenost a event. řešením přirozeného odhlučnění stanoviště. 
Toto stanovisko je nyní s příslušným odborem drah projednáváno 
jako studie a realizace bude záležet na investičních plánech této 
instituce.
Rada byla informována, že Komise pro kroniku a historii ve 
spolupráci s Kulturní komisí intenzivně připravují stěžejní událost 
tohoto podzimu, a to je 885. výročí písemné zmínky o Kbelích. 
V souladu s ukončením stavebních prací na nové budově 
ZŠ Rada schválila navýšení kapacity Základní školy Kbely o 
předpokládaných 430 žáků a 300 strávníků s tím, že požádá o 
zvýšení kapacity v rejstříku MŠMT s termínem od 1. 9. 2015, tak 
jak bylo plánováno.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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než vyraZíme

Od 1. července 2015 zlevní roční předplatní jízdenka na 
veřejnou dopravu v Praze na 3 650 korun, doprovod dětí 
mladších tří let bude v MHD cestovat bez jízdenky a platit 
nebude třeba ani za psa. Všechny uvedené změny začnou 
platit najednou a mají zatraktivnit cestování veřejnou 
dopravou v Praze.
roční kupon zlevní o 1 100 korun
Dosud stála roční předplatní jízdenka pro území Prahy 
4 750 korun, od 1. července 2015 ji cestující koupí v 
tradičních předprodejích a v e-shopu Dopravního podniku 
za 3 650 korun. Pořídit si ji je možné jak v elektronické 
podobě na Opencard, tak v papírové podobě k průkazce 
PID. Začátek platnosti kuponu si určí sám cestující na 
libovolné datum, které mu bude vyhovovat. S touto roční 
jízdenkou je možné cestovat v rámci její časové platnosti 
neomezeně po celém území Prahy metrem, tramvajemi, 
autobusy, integrovanými vlaky PID, přívozy i lanovou 
dráhou na Petřín.
Doprovod dětí do tří let nepotřebuje jízdenku
Kdokoliv bude cestovat po Praze veřejnou dopravou s 
dítětem do tří let, nemusí si od 1. července 2015 kupovat 
jízdenku. Tato novinka se nevztahuje na cestování po 
železnici ani na speciální letištní linku AE. Tam je třeba, 
stejně jako v příměstských autobusech za hranicí Prahy, 
platit jízdné jako dosud.
Ve skutečnosti nejde o bezplatnou přepravu, ale o zavedení 
zvláštní ceny jízdného na území Prahy ve výši 0 Kč. Pokud 
chce cestující cestovat za nulovou cenu, bude potřebovat 
speciální průkaz Dítě do 3 let s aktuální fotografií, jménem, 
příjmením a datem narození dítěte.
Průkaz získá každý na počkání za manipulační poplatek 20 

Kč v obvyklých předprodejních místech PID od 1. července 
2015. Při jeho pořízení je nutné doložit věk dítěte. Průkaz, 
kvůli rychle se měnící podobě dítěte, platí nejdéle 1 rok. 
Přeprava dětí do 6 let i dětských kočárků s dítětem je i 
nadále bezplatná ve všech tarifních pásmech PID.
nebude nutné platit ani za pejsky
Další velmi významnou změnou v tarifu je bezplatná 
přeprava psů. Žádný cestující s platnou jízdenkou PID pro 
území Prahy (pásma P, 0 a B) nebo cestující s nárokem na 
bezplatnou přepravu po území Prahy nemusí od července 
za psa ve veřejné dopravě platit (mimo vlaky PID a letištní 
linku AE).
Nově nebude nutné platit za psa ani v příměstských 
autobusech PID ve vnějších tarifních pásmech za hranicemi 
Prahy, to se však týká jen držitelů časových kuponů pro 
vnější pásma. Ostatní za pejska zaplatí jednorázovou cenu 
16 korun.

Zdroj: PID

Změny v tariFu PiD
levněJší roČní JíZDenka i Pes ZDarma

     Doba prázdnin a dovolených je již za dveřmi a ta přináší 
kromě radosti též starosti, jak si nejlépe zabezpečit svůj 
dům, byt či „hrad“ proti mimořádným událostem, kterými 
může být jak prasklá přívodní hadice k pračce nebo myčce 
nádobí, ale o co nám jde nejvíce, aby byla naše domácnost 
ochráněna před nevítanou návštěvou.
    Ne každý si může dovolit elektronická – technická zařízení 
a být napojen na pult PCO nějaké bezpečnostní agentury, 
ale každý máme nějakého dobrého souseda, či sousedku, 
kteří na oplátku budou bdít nad naším bytem, či domkem. 
Je doporučeno, aby nám někdo vybíral poštovní schránku, 
když je přeplněna poštou a reklamními letáky a jasně 
dává najevo, že majitel není doma. Není na škodu, když se 
soused sem tam projde po vašem pozemku, zkontroluje 
byt a při tom  může i zalít vaší domácí květenu.
    Velice jednoduchým technickým řešením, jak se dá 

simulovat, že je majitel doma, jsou 
časové spínače (dají se pořídit na 
prodlužovačce v obchodních centrech), 
které v určitou dobu rozsvítí lampičku 
s úspornou žárovkou na hodinu 
v jedné místnosti a pak třeba na půl hodiny v další. Vaší 
důmyslnosti jak oklamat lumpy se meze nekladou, ale 
pozor na nástražná zařízení!
   Tímto mi dovolte, abych Vám jménem celého kolektivu 
strážníků kbelského okrsku popřál bezstarostné a slunné 
dny dovolené a prázdnin. 

Policejní komisař MP
  Antonín Adámek

           vedoucí OS MP Praha 19

ZPrÁvy Z raDy mČ Praha 19 
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navštěva Dětské chemické 
laboratoře

Na konci dubna se děti ze třídy 1. D proměnily na 
jeden den v chemické vědce, kteří se zabývají zkoumáním 
vody. V Národním technickém muzeu jsme navštívili 
dětskou chemickou laboratoř (Kids´ Lab Abrakadabra), 
kde si děti mohly vyzkoušet dva pokusy v rámci programu 
„Voda miluje chemii“. První pokus měl název „Čištění vody“, 
kde se děti naučily, jak ze znečištěné vody dostat zase 

vodu čistou (dělení směsí). V druhé úloze pak připravovaly 
SLIZ, který je pro děti skvělým zdrojem zábavy i poučení. 
Tento program je pro děti zcela zdarma a můžeme ho 
doporučit všem, kteří se rádi dozvídají nové informace 
prostřednictvím vlastního zkoumání a bádání. 

Projekt Kids´ Lab Abrakadabra je zaměřený na 
podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd s cílem umožnit 
dětem doslova osahat si chemii pomocí experimentů a 
hrou načerpat nové vědomosti.

Mgr. Jarmila Rambousková 

cesta Do anGlie
Po několika měsících příprav se ve dnech 4. - 9. 5. 

2015 uskutečnila velká cesta našich žáků z 2. stupně přes 
kanál La Manche .

Už noční přejezd přes Německo, Belgii a Francii a 
cesta trajektem byly pro většinu dětí velkým zážitkem - a 
to je ještě hned první den v Londýně čekala projížďka na 

London Eye a slavné muzeum voskových figurín. I další dny 
měly nabitý  program - město Chester s roubenými domy, 
stadion v Manchesteru a „ zlatý hřeb“ zájezdu - Liverpool 
s památkami na slavnou skupinu Beatles. Šest dnů uteklo 
jako voda a zůstaly jen hezké vzpomínky na ubytování v 
zelených pokojích YHA Hostels, hromady jídla k snídani a 
večeři, rušné londýnské ulice, rozsáhlé parky a oblíbené 
obchodní domy. Tak zase někdy…

exPeDice  PosÁZaví 2015
 V letošním školním roce se žáci Základní školy Kbely 
opět zúčastnili odborné expedice a tentokrát navštívili 
Posázaví, konkrétně Podhradí u Ledče nad Sázavou. 
Pracovali ve čtyřech oborech – přírodopis, dějepis, český 
jazyk a občanská výchova. Všechny čtyři skupiny na závěr 
představily na veřejné prezentaci v Lidovém domě své 
výsledky, které diváky poučily a snad i pobavily.
 Přírodovědná část expedice měla tři skupiny. 
První zkoumala situaci, jak by dnešní člověk přežil ve 
volné přírodě. Zabývali se rozděláváním ohně křesáním, 
výrobou provazu z kopřiv, připravovali jídlo s využitím 
divoce rostoucích bylin, vařili bez nádob a stavěli obydlí 
z přírodního materiálu. Další dvě skupiny se věnovaly 
biologickému průzkumu vodních rostlin a živočichů v 
řece a potoce. Vyhledávaly znaky přizpůsobení se životu 
sledovaných tvorů proudící vodě. Ze všeho natočily krátký 
dokument.
 Dějepisná výprava pracovala také ve třech 
skupinách. První zpracovala materiály k hradní zřícenině 
Chřenovice a hradu v Ledči nad Sázavou. Nechala se také 
inspirovat pověstí o chřenovickém pokladu. Druhá se 
zaměřila na téma, které se zdálo vzhledem k 70. výročí 
ukončení 2. světové války aktuální, a sice na odbojovou 
činnost na Ledečsku za 2. světové války. Třetí skupina se 
vydala po stopách ledečských Židů a památkách, které 
jsou zde s nimi spojené. Při práci žáci využívali více 
zdrojů, pracovali v terénu (obec Chřenovice, zřícenina 
chřenovického hradu, Ledeč nad Sázavou), besedovali s 
vedoucím odboru kultury a kronikářem panem Otakarem 
Kubátem a pamětníky 2. světové války v Ledči nad Sázavou, 
pracovali v místní knihovně, využívali odbornou literaturu 
a dobové fotografie, vyhledávali si informace na internetu. 
Vše zpracovali do prezentace a natočili filmové zpracování 
své pověsti.
 Skupina českého jazyka se vypravila po Foglarových 
stopách. Žáci se před vlastní expedicí četbou seznámili s 
předními díly Jaroslava Foglara, především s knihou Hoši 

od Bobří řeky. První den expedice se uskutečnila beseda s 
předním foglarologem Václavem Windym Noskem, který 
jim zajímavým způsobem autora přiblížil. Dále jazykově 
pracovali se skautskými kronikami z roku 1949 a 1950 a 
porovnávali je s kronikami současnými. Své poznatky si 
formou soutěže prověřili v pracovních listech. Pak je již 
čekalo Posázaví. Vypravili se po Foglarových stopách přes 
slavnou Rodrigovu skálu a Rejžák do Sluneční zátoky. 
Průvodcem se jim stal téměř 90letý oldskaut Stanislav 
Sonny Kovařík, který byl vynikajícím znalcem Foglara a vše 
jim zajímavě přiblížil. Dále si účastníci zkusili formu ankety 
v Ledči nad Sázavou, tématem byl opět Jaroslav Foglar. Žáci 
také hráli různé skautské hry a s chutí plnili bobříky, např. 
odvahy. Vše zpracovali do prezentace a secvičili několik 
scének z Foglarových Taškařin. 
 Žáci, kteří se přihlásili na občanskou výchovu, 
prováděli terénní výzkum v Ledči nad Sázavou a vyrazili 
na výlet do Čihoště. Malá obec Číhošť se stala středem 
zájmu v temných padesátých letech. Dodnes neobjasněné 
pohyby oltářního křížku při mši svaté se staly osudné 
místnímu páteru Josefu Toufarovi, kterého představitelé 
tehdejšího komunistického režimu neprávem uvěznili a 
umučili k smrti. Žáci měli vzácnou příležitost setkat se s 
jednou z pamětnic tvz. číhošťského zázraku. Beseda s paní 
Lebedovou byla velmi emotivním zážitkem pro všechny.
V dalších dnech žáci vyrazili s kamerou do ulic Ledče a 
oslovili její občany. Zajímala je nejen úroveň občanské 
vybavenosti, ale také si připravili kvíz o jejich kraji. Z 
ankety vytvořili krátký film ve stylu oblíbeného televizního 
pořadu Nikdo není dokonalý. V rámci další aktivity měli 
žáci za úkol nechat se na chvíli zaměstnat. Chtělo to jistou 
dávku odvahy a šikovnosti, ale zvládli to skvěle. A tak si 
vyzkoušeli práci v hotelu, papírnictví, zelinářství nebo v 
elektru. Zaměstnavatelé nešetřili chválou. Z působení celé 
skupiny vzniklo několik krátkých reportáží.

 Sepsala Mgr. Jarmila Stejskalová (Čj) z podkladů 
Mgr. Rastislava Švece (Př), Mgr. Marie Novákové (D) a 

Mgr. Martina Korenčíka (Ov)
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sPortovní ÚsPěch školy

 Reportáž z celostátního fotbalového turnaje 
základních škol MC Donalds Cup se ve Kbeláku objevuje 
pravidelně. Je to zásluha výborného týmu žáků naší školy, 
který každoročně sbírá medaile.

 Po loňském 4. místě v celopražském finále se sice 
letos musíme spokojit pouze se stříbrem z obvodu, je 
však nutno podotknout, že to způsobil i přestup do starší 
kategorie, proto s nadějí vyhlížíme příští sezonu.

 Druhé místo má hořkosladkou příchuť i proto, že 
naši kluci zůstali neporaženi a pouze vinou horšího skóre o 
jedinou branku nepostoupili dále.

Úspěšně reprezentovali: Tomáš Jankovský, Patrik 
Gilmore, Martin Stehlík, Ondřej Kasan, Matej Žitný, Leoš 

Prior, Marek Veselý, Filip Dvořák

Martin Korenčík

PÁťÁci se louČili s                       
1. stuPněm ZÁklaDní školy

Žáci 5.B třídy a jejich třídní učitelka Mgr. Marta 
Vláčilová děkují rodičům této třídy za skvěle zorganizované 
a připravené odpolední posezení, které se uskutečnilo dne 
11. 6. 2015 v Centrálním parku Kbely ve Srubu. K příjemné 
atmosféře přispěla také přizvaná hudební skupina Holokrci, 
pěkné prostředí Srubu a parku. 

Všichni jsme se výborně pobavili a zavzpomínali na 
společně strávené dny v našem třídním kolektivu. 

Mgr. Marta Vláčilová 

Za  taJemstvím  Pražského  
hraDu

23. června se žákyně naší školy Tereza Žižková, 
Gabriela Parkanová, Sandra Stehlíková a Tereza Pazlarová 
zúčastnily finále vědomostní soutěže Za tajemstvím 
Pražského hradu 2015. Závěrečné klání bylo zaměřeno na 
dílo architekta Josipa Plečnika na Hradě. Finalisté prošli 3. 
a 4. nádvoří, které realizoval tento architekt, ale především 
se věnovali jeho dílu v Jižních zahradách Pražského hradu.

Na závěr procházky s odborným výkladem a 
obrazovými materiály písemně odpověděli na otázky, které 
se týkaly hradní historie. Za správné vypracování testu pak 
získali odměnu – hru Ať žijí rytíři! Potěšil je i diplom, který 
jim bude připomínat krásné chvíle prožité během celé 
soutěže na Pražském hradě.                                                                     

             Mgr. Marie Nováková

roZluČkové akce našich 
DevÁťÁkŮ

Letošní devátá třída zorganizovala na závěr roku 
hned několik školních akcí.

 K příležitosti dětského dne uspořádala diskotéku 
pro mladší spolužáky v tělocvičně. Tančilo se a soutěžilo 
celé dopoledne. To však nebylo jediné překvapení, které si 
devítka připravila. V rámci projektu Deváťáci za katedrou si 
vyzkoušela roli učitelů v 1. a ve 2. třídách a připravila si pro 
děti zajímavý program z nejrůznějších oborů.

  Poslední den před vysvědčení vtrhli do školy lupiči 
se zbraněmi a zahalenými tvářemi a okrádali jednu třídu za 
druhou. Naštěstí jim v patách byli policisté a navíc všichni 
věděli, že to je jen další rozlučková akce deváťáku. I když 
jejich kufřík se po průvodu školou opravdu zaplnil pěkným 
balíkem peněz na závěrečný večírek.

 Večer se opět tančilo. Tentokrát diskotéka 
probíhala v Lidovém domě a byla určena starším dětem. 
Za barem se točila limonáda a moderní zvuková aparatura 
i světelné efekty vytvořily tu pravou atmosféru. Velký dík 
za sponzorský dar a výraznou finanční podporu akce patří 
panu Černému a především Městské části Praha 19 - Kbely.

 Po rozdání vysvědčení třicet budoucích 
středoškoláků naposledy prošlo školou tradičním špalírem 
a následoval slavnostní oběd v jídelně. Nechyběly ani slzy, 
na devět let na naší škole zůstanou krásné vzpomínky. 

 Závěrem si dovolím své třídě za vše poděkovat a 
popřát hodně štěstí!

Martin Korenčík

škola naneČisto
6. červen se stal mimořádným dnem pro 

předškoláky z MŠ Letců a stejně tak o týden později pro děti 
z MŠ Albrechtická. Přišly i se svými učitelkami na návštěvu 
do naší základní školy.  Nejen se podívat, ale zasednout do 
lavic a strávit dvě vyučovací hodiny jako opravdoví školáci 
pod vedením paní učitelek současných prvních tříd.

„Vyučování“ všichni zahájili v kruhu, kde se 
vzájemně představili. Pak proběhla hodina hravé 
matematiky, kde nechyběla práce s barevnými kostičkami, 
manipulační hry s číselnými kartami, ale ani skupinové 
hledání řešení zapeklité úlohy. Po náročné práci si děti 
zasloužily odpočinek během krátké přestávky. Pak začala 
hodina zábavného českého jazyka s jinou paní učitelkou. 
Tady se dětem představil maňásek Ferda, který popletl 
celou pohádku O perníkové chaloupce. Pomáhaly mu ji 
uvést na pravou míru, a když se jim to podařilo, společně 
si pohrály se slovy i písmenkovými a obrázkovými kartami. 
V obou „předmětech“ nechyběly ani vybarvovací pracovní 
listy, které si děti společně s razítky za splněné úkoly 

odnesly domů.
Odměnou byly paní učitelkám spokojené děti, 

které odcházely se slovy: „Už se těším do školy“.
                                                                                              

          Mgr. Jana Drhová

matematické soutěži 
v PythaGoriÁDě 

Dne 13. 5. 2015 jsme se zúčastnili obvodního 
kola v matematické soutěži v Pythagoriádě. Postoupili do 
něho žáci 7. ročníku Otakar Polák a Vojtěch Sedlák, žák 6. 
ročníku Jakub Moravec a žák 8. ročníku Marek Trávníček. 

Úspěšným řešitelem obvodního kola se stal Otakar Polák, 
který se umístil na 4. místě. Velmi gratulujeme a těšíme 
se na příští rok na školní kolo Pythagoriády, kde se opět 
rozhodne, kteří žáci postoupí do obvodního kola. 

Mgr. Věra Prokopová 
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ZÁklaDní škola Praha - kbely
možnÁ PřiJDe i ciPísek…

V červnu vyjeli žáci 1. B a 1. D na školu v přírodě do 
Hotelu Ort v obci Nepřívěc u Sobotky. Již dlouho předtím 
se těšili a to ještě netušili, co všechno je čeká. 

V pátek 12. června se ráno u školy děti rozloučily 
se svými rodiči, kteří ochotně pomohli naložit kufry a 
veškeré nezbytné vybavení, a vyjely vstříc neznámým 
dobrodružstvím. Během celého týdne plnily v družstvech 
úkoly zadané Rumcajsem, Mankou nebo Cipískem – např. 
Cipískův osmiboj, Mančin seznam, Pohádkovou kopírku, 
ale také Matematického turistu či Hledače slov.  Všechny 
soutěže byly bodovány a ve čtvrtek získala družstva 
nápovědy k nalezení pokladů, které jim pro každé družstvo 
ukryl sám Rumcajs. Všechna družstva svůj poklad našla 
a odpoledne po udělení odměn a diplomů si členové 
poklady rozdělili.

Protože celý pobyt byl zaměřený na sport a 
turistiku, nevynechali jsme ani výlety na blízký Humprecht 
či vzdálenější Kost. Oba tyto výlety zvládly děti pěšky. Na 
celodenní výlet do Jičína jsme jeli linkovými autobusy. 
Zavítali jsme do Muzea hry, kde jsme kromě programu 
o Václavu Čtvrtkovi navštívili celou expozici muzea, 
nápaditou hernu a na závěr si děti samy mohly zkusit 
zahrát loutkové divadlo. Dále jsme si prohlédli Ševcovnu a 

Interaktivní galerii Radka Pilaře. V zámeckém parku se pak 
děti vyřádily na dětském hřišti. 

Nesmíme zapomenout pochválit pana kuchaře, 
dětem chutnalo a chodily si přidávat. Pochvalu zaslouží 
také počasí, které nám vydrželo, a strašlivé předpovědi se 
naštěstí nevyplnily. Dále chválíme vychovatele, zdravotnici 
a také všechny zúčastněné děti a samozřejmě jejich rodiče.

A Cipísek? Ten vždy jen proběhl, obodoval pokoje 
a utekl. 

M. Blažková a J. Rambousková, třídní učitelky

výstava řemesel ve ctěnicích
V závěru školního roku navštívila 7. A 

výstavu o řemeslech v zámku ve Ctěnicích. V 
hodinách dějepisu jsme probírali vznik měst, 
věnovali jsme se také cechům a cechovním 
znamením. Měli jsme štěstí, že jsme mohli 
zhlédnout snad nejrozsáhlejší sbírku cechovních 
předmětů na světě. Výstava se věnuje dějinám 
řemesel a cechovního sdružování od středověku 
po současnost. Děti se zajímaly o cechovní 
znamení, vývěsní štíty, ale nadchly je zejména 
slavnostní korouhve a cechovní pokladny. Se 
zájmem poslouchaly výklad o vítacích pohárech 
a mistrovských kusech. Snad nejvíce pozornosti 
věnovaly mistrovské práci pasíře Isaaca ze 
Starého Města pražského z roku 1820. Je zde 
zachyceno zasedání cechu vytvořené z mosazi 
jako poslední večeře Páně.

Na konci výstavy si žáci mohli vyzkoušet 
složit cechovní znamení, pracovat se vzorníkem látek, stát 
se na chvíli vnímavými učni. Mgr. Marie Nováková

Čím buDu až vyrostu 

Poslední májovou sobotu uspořádala kbelská radnice 
spolu s mnoha místními spolky velkolepou oslavu Dne 
dětí.  Letošním i předchozím tématem bylo – CO BUDU 
AŽ VYROSTU. Počasí nám zpočátku příliš do karet nehrálo, 
přišel déšť a silný vítr, ale my jsme se nenechali zaskočit 
a od 11 hodin začal program podle stanoveného plánu. 
Stejné téma akce bylo připraveno již před dvěma lety, leč 
silný déšť vše pokazil, proto jsme nyní opakovali a musím 
říci, že s velkým úspěchem. 
Přišlo nás podpořit mnoho zajímavých a vzácných návštěv, 
jež vyprávěly o své cestě za vysněnou profesí, která nebyla 
mnohdy jednoduchá.  
Prolínaly se zde dětské sny o budoucím životě a s 

představami o práci spolu se světem dospělých, jejich 
možnostmi, štěstěnou a výběrem nejvhodnějšího povolání.
Děti si  mohly vyzkoušet  některé  profese (od kominíka, 

kuchaře,  cirkusáka, finančního poradce, hasiče, zdravotní 
sestřičky, číšníka, sportovce a mnohé další), které  byly po 
parku rozmístěny, s nimiž nám velmi pomohli zaměstnanci 
úřadu (či jejich rodinní příslušníci), studenti z VOŠ Palestry, 
místní sbor dobrovolných hasičů, Pražské služby, S.S.V.Skaut 
Kbely, Spolek Kbely – náš domov, SŠ Aloyse Klara, promo 
team Pombear, KRC Cobydup, Partners Kbely, Cabriolet 
klub Kbely, Vet servis a mnozí další přátelé Kbel.  Coby 
sponzoři akce přispěli z f.Ikea, f. Preciosa, f.Bidvest ČR a 
Extra Publishing  Brno.
Moderátorky z Prima divadla připravily celodenní show 
s názvem „Uvelebte se, prosím“ a na červenou sedačku 
v amfiteátru parku byli pozváni mnozí slavní a zajímaví 
hosté různých pracovních pozic jako například operní 
pěvkyně s klavíristou a houslistou, finanční poradci, učitelky 
ze SŠ A.Klara s prezentací různých oborů od čalouníka 
po maséra, sportovní škola Palestra, fitness cvičitelky, 
profikadeřnice i kosmetička (včetně show přímo na místě 
– proměny jedné z dam v krásnou nevěstu), učitelé thai-
boxu, hledač pokladů, květinářka, kominík, doktor, tisková 

mluvčí, tanečnice s hadem, pracovník odchytové 
služby Vet servis, kamenořezáč - výrobce miniatur, 
face a bodypainting a další. Děti si navíc mohly zkusit 
vytesat svůj výrobek z kamene, najít v amfiteátru 
ukrytý poklad, nechat se namalovat profesionální 
malířkou na obličej, zatančit s hadem, vyrobit si dle 
své fantazie hliněnou upomínku či korálkový šperk 
nebo se naučit stříkat z pravé hasičské hadice.
Dětský den zakončila skupina Stařenky , což je 
hudební odnož country - bluegrassové kapely 
Schovanky.
Všem, kteří jakkoliv pomohli, SRDEČNĚ DĚKUJEME!!!
Fotodokumentace: http://marel.praha19.
cz/30_5_2015.html a http://foto.praha19.cz/foto_
petra_vanitest3.html 
Videodokumentace: https://www.youtube.com/
watch?v=IewdJx-wSE0

Dětský Den

http://marel.praha19.cz/30_5_2015.html
http://marel.praha19.cz/30_5_2015.html
http://foto.praha19.cz/foto_petra_vanitest3.html
http://foto.praha19.cz/foto_petra_vanitest3.html
https://www.youtube.com/watch?v=IewdJx-wSE0
https://www.youtube.com/watch?v=IewdJx-wSE0
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 30. srpna na adresu: 
ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete 
přinést osobně v zalepené obálce na recepci úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí budou vylosováni 3 výherci, pro které je připraveno víno z rodinného Vinařství Sedlák z 

Velkých Bílovic. Jedná se Ryzlink Vlašský, kabinet, 2013. 
správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno 
v příštím čísle. 
Sponzorské dary do křížovky můžete nabízet:
ÚMČ Praha 19 M. Marel, Albrechtická 825, 1. patro, 
tel: 734 789 978, nebo elektronicky: kbelak@kbely.
mepnet.cz

Tuto tajenku sponzoruje

vinotéka „u soudku“, 
která věnovala ceny pro výherce.

křížovka o cenykbelští PoDnikatelé
muDr. Jana vacková

vážení čtenáři, milí rodiče,
jmenuji se Jana vacková, jsem nová lékařka v dětské ordinaci mediclinicu zde ve kbelích.

Jsem atestovaná v oboru Praktické 
lékařství pro děti a dorost. Mám tříletou 
praxi z Dětského a novorozeneckého 
oddělení Oblastní nemocnice v Mladé 
Boleslavi a téměř tříletou praxi z dětského 
obvodu v témže městě. Průběžně a 
pravidelně se postgraduálně vzdělávám 
na odborných seminářích zaměřených 
na nejnovější diagnostické a léčebné 
postupu v oboru pediatrie. Na seminářích 
jsem několikrát prezentovala kazuistiky z 
Dětského a novorozeneckého oddělení. 
Dorozumím se anglickým i německým 
jazykem. Mám ráda pěší i cykloturistiku.  
Jsem členkou Sokola župy Fügnerovy. 
Zúčastnila jsem se dvou sokolských sletů 
ve skladbách Bolero a Kontrasty. Ráda 
poslouchám jazz a chodím do divadla. 
Můj životní postoj vystihuje citát Marca 

Pola: „Není-li cesty zpátky, je nutno jíti vpřed.“ Veškeré potřebné 
informace o naší ordinaci vč. ordinačních hodin naleznete 
na http://www.mediclinic.cz/lekar/praha-kbely-vackova. Na 
telefonních číslech +420 286 852 149 a +420 734 433 108 Vás 
ochotně objedná sestra Šárka Haisová, se kterou tvoříme tým. 

Těším se na Vás   
MUDr. Jana Vacková

Železnobrodská 25/764
 197 00 Praha 9 - Kbely

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

Sestra: Šárka Haisová tel.: 286 852 149, mobil: 734 433 108
e-mail: jana.vackova@ordinace.mediclinic.cz

MUDr. Jana Vacková

Ordinační hodiny – provozní doba
       ambulance                           pro objednané

Po 8:00 – 12:00 12:00 – 15:00                       

Út
                                                      ambulance                     pro objednané

                           13:00 – 16:00    16:00 – 18:00

St
  ambulance                           poradna pro kojence

8:00 – 10:30 11:00 – 14:30                       

Čt
prevence                                     ambulance

8:00 – 13:00                   13:00 – 15:00                     

Pá
ambulance                                  pro objednané

8:00 – 12:00                      12:00 – 13:00
                                                                           MediClinic a.s.     IČO: 27918335
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Společnost VÍNO HRUŠKA s.r.o. jsme založili 
v lednu roku 2007 a navázali jsme tím na 
více jak 100 let starou vinařskou tradici. 
Stojí za námi již osm generací předků, kteří 
nám předávali životní zkušenosti a ukázali 
cestu směrem, ve kterém jsme se i my 
rozhodli pokračovat.
Sídlo společnosti je v malebné vinařské 
obci Blatnička, kde nyní obhospodařujeme 
55 ha vinic, a tento počet se každým rokem 
zvyšuje.
Kvalita budoucího vína se utváří již ve vinici. Proto věnujeme velkou 
péči a pozornost už mladým sazenicím a snažíme se, aby keře révy 
vinné byly zdravé a vitální, neboť jen z takových mohou po dlouhá 
léta vznikat jedinečná vína.
Naše vinice pěstujeme v podhůří CHKO Bílé Karpaty, které jsou 
charakteristické svým členitým povrchem s vysokou sklonitostí a 
nadmořskou výškou 320 m n.m. 
VÍNO HRUŠKA je svěží, ambiciózní a neotřelou společností, která 
se nezabývá jenom samostatným prodejem vín, ale i doplňky a 
pochutinami, které k vínům patří. Věnujeme se pískování lahví, 
sommelierským doplňkům, dárkovým balením, vinnému cateringu i 
nabídce reklamních služeb. Naše zákazníky rádi přivítáme ve vinném 
sklípku a ubytujeme v našem penzionu.

Od roku 2009 si naše vína a produkty můžete zakoupit v několika 
vlastních i franchisových prodejnách VÍNO HRUŠKA po celé České 
republice, a tímto bychom Vás také rádi uvítali v naší nově otevřené 
vinotéce na adrese:
tauferova 1041/2, Praha 9 – kbely, 19700 (naproti prodejně billa)

Prázdninová otevírací doba:  
Pondělí – Čtvrtek / 13:00 – 21:00
Pátek –  sobota    / 10:00 – 21:00
neděle                   / 15:00 – 21:00

Tak neváhejte a přijďte ochutnat víno, které 
chutná…

Více informací o naší společnosti a produktech 
najdete na www.vinohruska.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

vize společnosti
Jedině kvalita, kladné vnímání a emoce, které 
naše produkty a značka u zákazníků vzbuzují, nám 
zajistí výhodu nad konkurencí a přinesou úspěch. 
   Team VÍNO HRUŠKA

Účast  Kbelského sboru  na  22. ročníku soutěže o putovní 
pohár zasloužilých členů
hříměždice

Hříměždice se nacházejí v okrese Příbram, v krásném, 
přírodním prostředí. 
Sraz jsme měli v 6. 30 hod u hasičárny. Vyjeli jsme z Prahy 
směr Cukrák. Během hodinky jsme dojeli na  Dobříš, kde 
následovala bezpečnostní přestávka a prohlídka města. 
Do Hříměždic jsme dojeli kolem 10. hodiny. Velitel Pavel 
Vacek nás velice pěkně přivítal. Této soutěže se zúčastnilo 
24 družstev mužů a 15 družstev žen. Kbely působily jako 
technická četa. Velice krásné počasí, zkrátka pohoda, klídek. 
Na závěr celého cvičení proběhlo slavnostní hodnocení 
celé soutěže. Minutou ticha byla uctěna vzpomínka na 
bývalé hasiče, kteří nedávno zemřeli. Jedná se o naše 
kamarády hasiče – Jaroslav Šulc  a Zdeněk Janoušek. 
Starosta Hříměždic  ing. Jiří Dragún poděkoval kbelským 

hasičům a pozval je na příští spolupráci. Velitel Pavel Vacek 
předal kbelským  hasičům za vzornou spolupráci krásný 
pohár.
Velké  poděkování patří kbelským hasičům, kteří vzorně 
reprezentovali Úřad městské části Praha Kbely:

Rubeš Václav
Radosta Jan
Hladíková Dagmar
Hladík Michal
Laciok Slavomír
Lacioková Jana
Paprskářová Marta
Malovanik Jan

Jménem Dobrovolných hasičů Kbely
starosta Josef Mikšovský 

                                        

kbelští hasiči na soutěži v hříměždicích
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mateřskÁ škola letcŮmateřskÁ škola albrechtickÁ
Pasování na školáka                    
v mš albrechtická
V pondělí 15. června nastal ten očekávaný slavnostní den, 
kdy se naše mateřská škola loučila s nejstaršími dětmi, 
které půjdou po prázdninách do první třídy.
Většina z nich u nás strávila velkou část svého života. 
Děti zde našly nové kamarády, prožívaly společné radosti 
a poznávaly hodně nového. Přirozeně byly vedeny 
k optimistickému a sportovnímu přístupu k životu. Měly 
možnost naučit se plavat, vyrábět keramiku, hrát na 
flétnu a rozvíjet hudební nadání. Zájemci měli možnost 

navštěvovat kroužek stolních her a samozřejmostí bylo 
seznamování s cizím jazykem (angličtina).
A protože vše jednou končí, aby něco nového mohlo 
začínat, sešli jsme se i s rodiči odpoledne na školní zahradě, 
abychom se s předškoláky rozloučili. Počasí nám přálo,
program byl plný písniček a děti si mohly zatancovat 
nejenom s kamarády, ale i se svými rodiči. Líbila se jim pánská 
a dámská volenka. Celým odpolednem nás provázeli Inka 
Rybářová a pan „Rybička“. Slavnost vyvrcholila v okamžiku, 
kdy předškolní děti procházely jedno po druhém „bránou“ 
do školních let a pan „Rybička“ je pasoval mečem na 

školáky. Díky rodičům bylo bohaté očerstvení, na kterém 
si všichni pochutnali.

Většina z dětí bude i se svými kamarády 
navštěvovat základní školu, která přímo 
sousedí s naší mateřskou školou a kde 
letos vyrostla ještě další ZŠ, což jim 
umožní klidnější vstup do školy, protože 
okolí dobře znají. Třídní paní učitelky ze 
Lvíčat a Žirafek se s dětmi loučily ještě 
společně prožitou nocí ve školce, kde 
měly pro své předškoláky připravený 
program (ohýnek s opékáním buřtů, 
diskotéka, výroba svícnů, pyžamová 
párty, dobrodružství v noční školce…).  
Kolektiv MŠ přeje všem dětem dobrý 
start do života, radost a dobré lidi kole 
sebe cestou životem.
  Renáta Kottová

rozloučení s předškolními dětmi 

V mateřské škole děti prožijí spoustu zážitků - poznají první 
úspěchy, navážou přátelství se svými vrstevníky, osvojují 
si vlastní zkušenosti, ale co je asi jedním z významných 
mezníků je přechod do základní školy. Vstup do první třídy 
představuje pro dítě i rodiče velkou životní změnu. Mění 
se role dítěte, prostředí, denní program, náplň činností, 
nároky i požadavky. 
Aby děti zvládly tuto náročnou situaci bez problémů, je jim 
v mateřské škole předáván souhrn vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj 
a uplatnění se ve společnosti. I pro pedagogy je to složité 
období. Opouští nás děti a rodiče, se kterými prožijeme 

10 měsíců ve školním roce. Je těžké ubránit se 
slzám...
Aby se děti se školkou náležitě rozloučily, 
připravily pro rodiče se svými pedagogy 
závěrečnou besídku, která byla složena z pásma 
písní, básní a tanců. Závěrem dostaly knihy s 
věnováním, fotografie a medaile.
Tím to ale nekončilo, na zahradě byl připravený 
táborák, kde se zpívalo, hrálo na kytaru, 
opékaly se buřty a celý program skončil až v 
podvečerních hodinách.
 Všem dětem přeji krásné prázdniny a co 
nejúspěšnější vstup do základní školy a jen samé 
příjemné zkušenosti v této nové životní etapě.

Jiřina Hamplová, 
ředitelka Mateřských škol Praha - Kbely

centrum sociálních služeb Praha nabízí bezplatné právní a sociální 
poradenství 

kontakty na bezplatné poradny cssP: 
Informační a poradenské centrum Kontakt 
Poradna KONTAKT – sociální a právní poradenství
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 515 400, 731 602 090
Poradna KONTAKT – sociální a rodinné poradenství
adresa: Dělnická 54, 170 00 Praha 7, tel.: 220 562 323, 731 602 089
Poradna JOB KLUB – sociální a pracovní poradenství, 
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha, tel.: 222 517 781
Poradna CENTRUM – sociální a právní poradenství
adresa: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, tel.: 222 592 022, 773 296 663, 731 129 927 
Více na: http://www.csspraha.cz/ 
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skaut s.s.v.
liDice 2015

Kbely nezapomínají. Letos jsme si připoměli smutné 
73. výročí od vyvraždění občanů Lidic a jejich následné 
zničení10. června 1942 va vykonstruovaném procesu, 
padla volba na Lidice. 173 lidických mužů bylo popraveno 
na zahradě Horákova statku, děti a ženy odvezeny. Později 
byla většina dětí usmrcena plynem.

Z celkového počtu 503 obyvatel obce Lidice, bylo zabito, 
nebo zemřelo v koncentračních táborech 340 lidí. Z toho 
190 mužů, 60 žen a 88 dětí.
Čest jejic památce!
Na závěr musím poděkovat obětavým rodičů a SDH Kbely 
za odvoz dětí, které na pozvání ředitele památníku Lidice, 
stály čestnou stráž u hromadného hrobu lidických mužů.
Kamil Podlaha

skautskÁ výPrava                  
Do Českosaského švýcarska
Tradičně podnikáme 19.-21.6. výpravu pro starší členy 
našeho oddílu do Českosaského Švýcarska. Spíme venku 
pod širým nebem, procházíme krásnou krajinou a 
vstřebáváme zážitky. Převozem zdoláváme řeku Labe, na 
lodičkách projíždíme Edmundovu a Divokou soutěsku za 
krásného vyprávění pánů průvodců. Pod Meznou loukou 
si vaříme k obědu guláš. Na Dolském mlýně odpočíváme a 
vše si zde náležitě prohlížíme. Je tu skvělý železitý pramen. 
Naše kroky směřují dál na Jetřichovice a Českou Kamenici, 
odkud se po železnici přemisťujeme do Jedlové. Jak jsem 
psal z kraje tohoto článku, výprava je určena pro starší 
členy. Je zde hodně členitý terén a na zádech si neseme 
kompletní tábornické vybavení. I tak, zdárně urážíme 
našich 21 kilometrů

Kamil Podlaha

DřevořeZba
Skauti - S.S.V. se aktivně podílí na zdokonalování okolí své 
klubovny (srub v Centrálním parku). Jednou z naší činnosti,  
je práce se dřevem - dřevořezba. Učíme se tak trpělivosti 
a zručnosti. Navíc se naučíme vážit práci jiných, tzn. 
neničíme! S dětmi jsme zatím vyrobili pár  plastik (orel, 
kamenožrout, vlk, anděl, ...) a další máme rozpracovány 
(vodník, panenka Marie, brouk, Indián). Jsme moc rádi, že 
se naše práce lidem líbí.

Kamil Podlaha

mobilní  obchoDní  kancelÁř  
Pražské plynárenské, a.s.    
termíny přistavení :

- dne    22.07.15   od  14,30    do  17,00   hod.          
- dne    25.08.15   od    8,00    do  11,00   hod.
- dne      5.10.15   od  10,30    do  13,30   hod.
- dne      5.11.15   od  12,00    do  14,30   hod. 
- dne    16.12.15   od  14,30    do  17,00   hod.

mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské 
plynárenské, a.s., zaparkovaném 
ve dvoře úřadu mČ Praha – kbely, semilská 43/1.   

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou  
společností  Pražská plynárenská Servis distribuce, 
a.s. a městským úřadem v Praze – Kbelích  nabízí 
odběratelům zemního  novou službu - tzv. „mobilní 
obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i 

potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou 
vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  
bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního 
plynu

- změny smluvního vztahu (způsobu placení, 
zasílací adresy, jména atd.) 

- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech  267175174  a  267175202 
,   www.ppas.cz

http://www.ppas.cz
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2. června 2015 se v Lidovém domě uskutečnil Závěrečný 
koncert dětí z hudebních kurzů pořádaných Úřadem MČ 
Praha 19 - Kbely. 
Vystoupilo 34 účinkujících, kteří se představili ve hře na 
klavír, kytaru anebo zobcovou flétnu. Publikum a přítomní 
rodiče, prarodiče a přátelé odměnili děti zaslouženým 
aplausem.
Celá akce proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných 

díky obětavé organizaci pracovníků úřadu a dále díky 
lektorům, kteří se tak postarali o umělecký zážitek 

přítomnému publiku.
V neposlední řadě patří dík také rodičům. Zvláště a 
jmenovitě pak panu Kalousovi, který sponzoroval převoz 
a naladění klavíru.
Všem dětem z hudebních kurzů a jejich příznivcům 
přejeme hezké prázdniny! M.Pazderová, lektorka 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=i_lBY-
cvvxI&feature=youtu.be
Foto: http://marel.praha19.cz/2_6_2015.html 

ZÁvěreČný koncert Dětí 

Klavírní kurzy pořádané a dotované ÚMČ Praha 19 se konají již přes dvacet let. Pod vedením kvalifikovaných 
pedagogů se vyučuje podle nového vzdělávacího programu pro ZUŠ - tj. podle platných učebních osnov MŠ. Kromě 
technických cvičení a sólových přednesových skladeb hrají děti také lidové písně s vlastním doprovodem, čímž se 
rozvíjí jejich hudebnost a tvořivost. Kromě toho hrají také hudbu populární (filmovou hudbu, muzikály, atd.). V rámci 
výuky klavíru žáci získávají i potřebné teoretické znalosti.

 V letošním roce navštěvovalo klavírní kurzy 30 žáků. Výsledky svého celoročního studia žáci prezentují na 
závěrečném koncertě konaném každoročně v Lidovém domě a také na různých akcích pořádaných ÚMČ Praha 
19. Tyto akce probíhají za velkého zájmu a podpory rodičů. Do budoucna uvažujeme o nárůstu kurzů s dalšími 
odbornými lektory se specializací např. klarinet, saxofon aj.

Marta Pazderová, lektorka

Jsme ročník, který byl v roce 1961 při otevření Základní školy ve 
Kbelích, tehdy experimentální. Letos je to akorát 50 let, kdy jsme 
bránu této školy opustili. Protože se stále jako spolužáci scházíme, 
napadlo nás navštívit v květnu „naší“ školu. Pan ředitel Mgr. Hušek 
byl k našemu přání velmi vstřícný a sám nás po celé škole provázel. 
Zavzpomínali jsme si na bývalé učitele, jak vypadaly třídy dříve, kde 
jsme seděli, ale hlavně jsme obdivovali nové učebny, tělocvičnu i 
jídelnu. Bylo to pro nás krásné a nostalgické odpoledne, za což panu 
řediteli všichni moc děkujeme.

Za všechny spolužáky Ivana Engelová 

nÁvštěva  ZÁklaDní  školy 

nízkoprahové centrum aktivit mČ Praha 19
Z Činnosti nca
klub finanční gramotnosti
     Klub finanční gramotnosti učí zacházet s penězi podle 
sedmi zlatých pravidel řízení financí. Ta říkají, jak a v 
jakém pořadí své osobní finance spravovat a teoretická 
pravidla se při setkáních v klubu trénují, ověřují a utužují. 
Nástrojem k tomu je stolní hra Finanční svoboda, která 
simuluje třicet let života rodiny, její finanční rozhodnutí, 
jejichž pomocí si hráči plní potřeby a přání (včetně pořízení 
vlastního bydlení, hrazení cestování a koníčků) a hlavním 
cílem je dosažení finanční nezávislosti. Představuje to 
dosažení různých forem majetku, který generuje rentu k 
pokrytí výdajů v důchodu. 
     „Za život průměrně vyděláme 10,5 milionu korun. Takový 
majetek nám má zajistit život za 50 tisíc korun měsíčně! 
Chcete poznat zlatá pravidla řízení peněz, která vám 
umožní, nemuset dřít v zaměstnání, mít z těchto peněz 
maximum pro sebe a dosáhnout renty? Přijďte mezi nás!“ 
vysvětluje a nabízí lektorka Klubu finanční gramotnosti Ing. 
Irena Šlajerová, Ph.D. Lze ji kontaktovat na telefonním čísle 
724 689 498 nebo na e-mailové adrese irena.slajerova@
slajerova.cz

Fotografický klub
     Fotografický klub nabízí pestré spektrum jednotlivých 
fotografických disciplín, jež členové klubu zkoušejí a trénují 
hlavně prakticky v terénu. „V NCA se scházíme obvykle 
pouze jednou za měsíc kvůli hodnocení našich snímků 
a plánování dalších akcí. Je tedy vhodné, aby případní 
zájemci zavolali a domluvili se, protože jsme úterky často 
mimo klub,“ říká vedoucí Fotografického klubu Petr Váňa. 
„Snažím se o pestrý program, a pokud je to možné, 
chodíme fotit i na akce konané ve Kbelích, fotíme přírodu, 
orchidejemi, zvířata, architekturu, sport, reportáže, noční 
fotografií, streetphoto. Často se scházíme v jiné dny než 
v úterý (i o víkendu), neboť jsme vázáni na nějakou akci 
nebo počasí,“ přibližuje činnost klubu. 
     „Fotografie členů klubu prezentujeme na facebooku, 
kde jsou i aktuální informace o tom, kam a kdy se chystáme 
– http://www.facebook.com/fotoklubkbely. Určitě rádi 
uvítáme nové členy, nemusí se k nám bát s jakoukoli 

technikou, hlavní je chuť fotografovat a mít z toho radost. 
V září po prázdninách pravděpodobně zahájíme opět 
činnost klubu,“ dodává Petr Váňa.

klub Jehlička 
Většina pravidelných klubů si sice užívá prázdnin, ale 
například Klub Jehlička, který právě v této době slaví rok 
své působnosti, běží i o prázdninách. „Můžu říct, že je o 
něj stále velký zájem,“ sdělila vedoucí Klubu Jehlička Anna 
Domnosilová. Uvedla, že členky klubu v šití už dodělaly 
kraťasy a nyní se mohou chlubit svými výrobky tak řečeno 
v terénu. „V sekci tvorby z korálků vytváříme stále různé 
náramky, prstýnky, náušnice. Je toho spousta co se dá z 
korálků vytvořit. Fantazii se meze nekladou. Tato tvořivá 
činnost je asi nejoblíbenější, jelikož po skončení kroužku je 
většinou hned vidět výsledek,“ objasnila. Ve vyšívání zase 
naposledy vytvářely členky klubu klíčenky, což pro ně bylo 
zpestření a klíčenky opět mohly hned ozdobit klíče, batohy, 
tašky, atd., jelikož je členky dokázaly vyrobit během lekce.
     „Chtěla bych popřát všem krásné prožití letních dnů a 
doufám, že se budeme i nadále scházet v hojném počtu. 
Moc děkuji všem za nápaditost a tvůrčí schopnosti. V 
případě zájmu, nebo když budete potřebovat jakékoli 
informace, neváhejte mě kontaktovat na telefonu 603 863 

809,“ dodala Anna Domnosilová.

nca zůstává otevřeno i o prázdninách
nízkoprahové centrum aktivit mČ Praha 19 zůstává 
otevřené i o prázdninách.  Pro ty, kteří jsou zrovna ve 
kbelích a mají chuť se v klubu nebo venkovním nca 

pobavit při hrách, jako jsou 
ping-pong, stiga hokej, šachy, 
další deskové a stolní hry, nebo 
co nabízí herní konzole x-box 
kinect, je centrum k dispozici.

      Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.

mepnet.cz 

mailto:hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz
mailto:hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz
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svaZ tělesně Postižených mo kbely
co nového ve svazu tělesně 
postižených mo kbely přede 
prázdninami
Jednou z nepříjemných zkušeností byl výlet 20. 5. 2015  
na zámek Žleby. Poprvé po dlouhé době nás zcela zradilo 
počasí. Celý den pršelo a dost intenzivně.

Zámek Žleby se svou neopakovatelnou atmosférou a 
půvabným romantickým prostředím je zcela jedinečný 
svými bohatě vybavenými historickými interiéry, které 
byly vytvořeny v průběhu 19. století podle původních 

anglických předloh knížaty z Auersperka. A tak můžete při 
prohlídce vskutku knížecí rezidence obdivovat skvostné 
sbírkové kolekce uměleckých předmětů, rozsáhlou 
sbírku historických chladných i palných zbraní, rozličných 
starožitností, skla, porcelánu i keramiky, sbírku vzácných 
okenních vitráží, obrazů, textilií, historického nábytku od 
renesance po 20. století a mnohé další. Naprostou raritou 
jsou interiérové plastické tapety vyrobené z jeleních kůží. 
Na jednu místnost bylo třeba sedmdesát dva jelenů. 
Maličkost, když ve zdejší honitbě bylo za sezonu skoleno 

šest tisíc jelenů. Není divu, že zdejší interiéry jsou oblíbenou 
kulisou pro natáčení filmových a televizních pohádek. I 
přes zmíněnou nepřízeň počasí jsme si prohlídku náležitě 
vychutnali a nebyli jsme sami. Na zámku panoval nebývalý 
ruch. Výpravami se to zde jen hemžilo.

Po prohlídce jsme se vydali do nedaleké restaurace, kde 
jsme měli objednaný oběd, protože taková výprava v počtu 
čtyřiceti šesti strávníků se jen tak bez objednání nenají. 
K večeru déšť ustal, ale to jsme již byli v Praze.

Další setkání proběhlo 3. 6. 2015 na zahradě 
v Mladoboleslavské 20. Pan Bílek z odboru životního 
prostředí nám přivezl stoly a lavice, abychom mohli 
posedět v příjemném prostředí, které nám poskytlo dost 
prostoru pro sportování na cvičebních strojích, a všichni 
jsme vyzkoušeli kuželky. Před pravidelným pohoštěním 
naše předsedkyně paní Pelikánová za všechny popřála naší 
člence paní Rudolfové k jejím osmdesátým narozeninám. 
Pod košatými stromy se nám dobře povídalo. Nálada 
odpovídala počasí. Byla bezvadná.

V červnu jsme se sešli ještě jednou a to 17. 6. 2015. Všichni 
jsme se moc těšili. Hlavním bodem programu bylo grilování, 
které fantasticky připravil náš člen pan Dvorský. Na zahradě 
jsme si, za kytarového doprovodu naší členky Helenky 
Kratochvílové, všichni s chutí zazpívali. Byla to taková milá 
schůzka s uvolněnou atmosférou. Tato zahradní posezení 
jsou velice příjemná, protože ať se nám to líbí nebo ne, je 
nás stále více a někdy je nám již klubovna těsná.

Místní organizace Svazu tělesně postižených Kbely je 
skutečně dost aktivní a dělá nám radost, že naši členové 
chodí na schůzky rádi a že se zde nenudí. O výlety je rovněž 
veliký zájem a nestalo se, že by se zúčastnilo měně než 
čtyřicet pět členů. Již se všichni těšíme na další program 
po prázdninách, i když první schůzka bude již 26. 8. 2015. 
Doufáme, že nám i nadále vedení místní radnice zachová 
přízeň a můžeme počítat s podporou, za kterou velice 
děkujeme.

Anna Zborníková, STP MO Kbely

rekondice Poděbrady                   
28. 6. – 5. 7. 2015

V neděli 28. 6. 2015 se náš STP MO Kbely rozjel na svůj 
plánovaný rekondiční pobyt do Poděbrad. Přes zvláštní 
vrtochy počasí před odjezdem k nám bylo počasí více 
než laskavé. Na celý týden jsme připravili program tak, 
aby se naši členové nenudili a aby bylo nač vzpomínat. 
Každý den po snídani probíhala rekondiční cvičení, kde 
jsme protahovali svá tělíčka. Všichni cvičili s nadšením a 
s přihlédnutím k jejich zdravotním možnostem. Pro nikoho 
to nebyly galeje. Pak následovaly procedury na masážních 
přístrojích. Některé jsme zakoupili, dva darovaly členky a 
ostatním nám členové zapůjčili po dobu pobytu. Myslím, 
že všichni byli spokojeni.

Paní Petrnoušková zajistila pro zájemce plavání v bazénu 
v hotelu Bellevue večer ve středu, čtvrtek a v pátek 
odpoledne. Všichni, kteří se zašli vykoupat, byli nadšeni. 

Program na odpoledne byl pestrý. V pondělí jsme absolvovali 
prohlídku Poděbrad s profesionální průvodkyní z místního 
infocentra,  paní Naomi Koukolovou. Vše podřídila 
skutečnosti, že se v našem případě jedná o skupinu seniorů 
vyššího věku. Výklad byl poutavý a všem účastníkům 
se líbil. V úterý odpoledne jsme vyrazili objednaným 

autobusem na výlet do Kouřimi na prohlídku muzea, zde 
jsme byli průvodkyní seznámeni s historii Kouřimi od dob 
prvního osídlení, přes vyvraždění Slavníkovců na nedaleké 
Libici až po současnost. Přímo z muzea jsme zamířili do 
kostela svatého Štěpána. Zde byl výklad pana Vevery 
obzvláště poutavý. Tato stavba skutečně stojí za prohlídku. 
Mísí se zde románský sloh s gotikou. Někdy se při našich 
prohlídkách stane, že některý z účastníků výklad moc 
nesleduje a svým povídáním ruší druhé. V případě této 
prohlídky byste slyšeli upadnout i špendlík. Všechny výklad 
zaujal natolik, že snad ani nedýchali. Zlatým hřebem byla 
prohlídka kaple svaté Alžběty, kde je nejvíce viditelné 
mísení obou zmíněných slohů.

Středa pak byla ve znamení plavby na lodi Král Jiří. Tento 
rok jsme vypluli směrem na Nymburk. Každý si dal malé 
občerstvení a přes horký den byla plavba příjemná. Ve 
čtvrtek jsme navštívili Keramické studio EXNER. Ateliér 
je vzdálen 1200 metrů od hotelu Junior, kde jsme byli 
ubytováni. Větší část cesty vedla podél Labe pod košatými 
kaštany. Seznámili jsme se s pracemi pana Exnera, který 
je autorem srdcí umístěných u květinových hodin. Viděli 
jsme originální užité umění. Návrhy sportovních cen, 
novodobá kachlová kamna a mnoho jiného. Závěrem 
jsme měli možnost zkusit svou dovednost na hrnčířském 
kruhu. Toho využila jen jedna účastnice. Opět zajímavá 
zkušenost. V pátek nás zlákaly místní trhy. Večer jsme 
popřáli mnoho zdraví paní Vorlické, která počátkem 
srpna oslaví devadesáté narozeniny. Sobotní program po 
cvičení byl dle vlastního uvážení a v duchu balení a nákupu 
oplatek. Několik nás vyrazilo do Ústředních lázní na 
prohlídku zde vystavené soukromé sbírky předmětů, které 
se váží k lázeňství v Poděbradech od počátku dvacátého 
století až po současnost. Myslím, že většina účastníků byla 
s pobytem spokojena.

Děkujeme za finanční podporu MÚ Praha 19, jmenovitě 
panu starostovi a tajemníkovi, kteří nám uskutečnění 
tohoto pobytu umožnili, protože ne každý z účastníků by si 
takovýto pobyt mohl dovolit. 

Anna Zborníková, STP MO Kbely
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klub seniorŮ kbely 
něco o našem 
DŮchoDcovském žití
     Pravidelně je nám doručován časopis Kbelák – díky MÚ 
Praha 19. Obsah tohoto periodika je vždy velmi zajímavý, 
myslím obsahově i esteticky. Každý čtenář zde najde to, 
co jej zajímá. Rozhodla jsem se, že si dovolím popovídat 
se čtenáři o tom, co vím a znám v tomto směru. Jsem 
sice členkou STP MO Kbely, ale bohužel mé zdraví mne 
neposlouchá a proto mám výkyvy ve spolupráci.

  Dovolím si pohovořit o hodnotných zajímavostech a 
pracích. 

    Že probíhá chod STP MO Kbely stále vzorně, je zásluhou 
výboru místní organizace ve složení: předsedkyně 
Jitka Pelikánová, místopředsedkyně Věra Svárovská, 
hospodářka Anna Zborníková a členové Jaroslava Vrbová, 
Věra Bartůňková, Vladimír Vrba a Ladislav Dvorský. 
Schůzky pracovní a zábavné probíhají pravidelně jednou 
za čtrnáct dnů v DS, Mladoboleslavská 20, vždy v lichý 

týden. O aktivitách vede paní Jaruška Vrbová knihu, která 
má formát menší kroniky, včetně obrazové dokumentace 
z akcí STP MO Kbely. Obsahově jsou schůzky zajímavé, 
uskutečňují se přednášky na různá témata z vědních i 
nevědních oborů. Dle finančních možností jsou pořádány 
zájezdy po České republice, lidé objevují úžasnou kulturu i 
zábavu. Česká republika je krásná a ke zhlédnutí zajímavá.

     Administrativa celé organizace je vzorně vedena zkušenou 
ekonomkou. Veškerá rozhodnutí a chod organizace jsou 
řízena v souladu s platnou legislativou.

  Velkou pomocí je spolupráce s MÚ Praha 19, vedeným 
panem starostou Pavlem Žďárským a ostatními pracovníky 
úřadu, kteří, pokud vím, jim fandí a pomáhají.

Členů stále přibývá, křivka jde nahoru.

  Jsem ráda, že mohu psát jen kladné zprávy, přestože 
uvedené práce všichni odevzdávají zdarma a s velkou 
ochotou.

Věra Maršálková, členka STP MO Kbely

svaZ tělesně Postižených mo kbely
setkÁní v klobouku
Výbor klubu seniorů pozval své členy 29. dubna 2015 do 
klubovny DPS a požádal je, aby si vzali nějakou pokrývku 
hlavy, nejlépe jakýkoli klobouk. A podařilo se. Většina 
přišla v kloboucích a někteří i v oblečení, které působivě 
doplnilo celkový vzhled. Ti, kteří doma nic neobjevili, 
mohli si půjčit nejen klobouk, ale i patřičný kostým, které 
nám zapůjčily a pomohly vybrat pracovnice z ÚMČ. Naši 
akci přišel podpořit též tajemník ÚMČ pan JUDr. Nykles a 
dokumentaci pro Televizi Kbely zajistil pan Spilka.
Předsedkyně klubu zahájila setkání blahopřáním všem 
oslavencům, kteří se v dubnu narodili, poté p. Šeliga 
přednesl horoskopy pro toto období.
Hlavním programem však bylo setkání v klobouku. Proto 
na úvod předsedkyně všem poděkovala za opravdový 
zájem všech členů. Dále seznámila s dlouholetou historií 
vývoje pokrývek hlavy, které se nejprve používaly jako 
ochrana před zimou – kožešina, nebo naopak v létě jako 
ochrana před sluncem, nebo v bitvě a při lovu.
 Klobouk je doložen již na vyobrazeních ze starověké 

Mezopotámie a Řecka. V Evropě se klobouky hromadně 
začaly znovu užívat až od 15. století. Používali je panovníci 
– nahrazovaly panovnickou korunu. Významným obdobím 
jejich rozvoje byly renesance, baroko a styl oblékání v 19. 
století. Klobouk byl často odznakem důstojnosti nejen u 
panovníků, ale i církevních představitelů, úřadů a byly a 
jsou dodnes součástí uniforem. Ve 20. století ovlivnili 
nošení klobouků Američané. V 60. letech pak došlo ke 
ztrátě zájmu o nošení klobouku. V současnosti zůstávají 
v oblibě klobouky sluneční a pro významné slavnostní 
příležitosti (svatební, smuteční, při dostizích). Byly 
vzpomenuty i materiály pro výrobu klobouků, jejich typy 
a ozdoby pro klobouky.
Na závěr se všichni aktivně zúčastnili promenády 
v klobouku, kterou jsme díky krásnému počasí mohli 
uskutečnit v rozkvetlé zahradě DPS. Všem členům je třeba 
srdečně poděkovat za aktivní účast na setkání.  Podle 
vyjádření většiny seniorů odcházeli spokojeni a těšili se na 
další akce.
 Z. Ježková, Klub seniorů

výlet 10. Června 2015 
Náš poslední výlet v tomto pololetí se uskutečnil právě 
v den 73. výročí vypálení Lidic německými fašisty a proto 
jsme chtěli uctít památku obětí právě zde.
Dopolední část však byla věnována návštěvě snad 
nejznámějšího dolu v blízkém okolí a to díky písničce 
Cestička k Mayrovce ušlapaná, kterou jsme si cestou 
zazpívali. Ve skanzenu ve Vinařicích u Kladna nás průvodce 
se seznámil s historií dolu, podmínkami horníků při těžbě a 
unikátními těžebními stroji. Např. v roce 1905 byl na jámu 
Mayrau instalován parní stroj firmy Ringhoffer Smíchov, 
který nám byl předveden v činnosti. Dnes už si nikdo z nás 
podmínky a těžkou práci lidí v dole nedokáže ani představit.
Oběd jsme si objednali v restauraci u Bejčků v Kladně, 
kde nám rezervovali místo na zahrádce. Poděkovali jsme 
kuchaři i personálu za chutný oběd a vydali se dále do Lidic.
Předsedkyně v autobuse informovala účastníky výletu o 
tom, že výbor klubu rozhodl, že místo pokladení kytiček 

předáme sponzorský dar na obnovování růžového sadu. 
Všichni přítomní členové s návrhem souhlasili.
Po příjezdu do Památníku jsme proto za Klub seniorů při 
MČ Praha -Kbely předali peněžní dar ve výši 1500,- Kč 
vedoucímu Památníku. Ten vyslovil velké poděkování a 
sdělil, že jméno našeho Klubu bude příští rok uvedeno na 
tabuli cti, která je umístěna uprostřed překrásného areálu 
Růžového sadu.
Všichni si šli prohlédnout pietní místo území Lidic v místě 
původní obce. Zde jsme se poklonili u hrobu lidických 
mužů zavražděných na zahradě bývalého Horákova statku 
a především u Pomníku dětských obětí války akademické 
sochařky Marie Uchytilové. Plni dojetí jsme zakončili 
návštěvu prohlídkou překrásných růžových záhonů.
Výlet pokračoval ještě zastávkou pod Okořským hradem na 
„kafíčko“, což bylo účastníky našeho putování hodnoceno 
jako velké příjemné překvapení.

Z. Ježková, Klub seniorů

34. letoPisecké   setkÁní
 Na předprázdninovém setkání 1. června 2015 se sešlo 23 
pamětníků, kteří se zájmem sledovali promítání fotografií 
se starými záběry Kbel. Pomohli nám rozpoznat některé 
ulice a časově zařadit některé fotografie. Celé setkání 
bylo velmi zajímavé a přítomným se ani nechtělo rozejít. 
Sešlo se nám mnoho fotografií s různými náměty, které 
jsme postupně třídili a skenovali. Všem, kteří nám poskytli 
vlastní fotografie, moc děkujeme, protože tím se nám daří 

dělat přehled, jak Kbely v různých letech vypadaly, což je 
krásné a dosud nic takového Kbely neměly. Ještě jednou 
všem velký dík.

Zveme všechny zájemce na 35. Letopisecké setkání, které 
se bude konat v pondělí 7. září 2015 v zasedací místnosti 
Úřadu MČ Praha 19.

Ivana Engelová, kronikářka

PoČítaČové kurZy mČ Praha 19
Již třetím rokem MČ Praha 19 organizuje a financuje kurzy 
práce s počítačem pro kbelské seniory. Jde především o práci s 
internetem, jak se v něm orientovat, co lze kde najít, založení 
a používání e mailu, jak bezpečně nakupovat, atd. Případně je 
možné zabývat psaním textu nebo Vaším konkrétním problémem 
s počítačem.
Nebojte se začít.  

Kurzy probíhají každou středu od 9 hodin do 11 hodin v budově 
Domu s pečovatelskou službou, Mladoboleslavská 20. Přihlásit se 
můžete přímo vyučující, PhDr. Lucii Illové, na telefonním čísle: 724 
330 418.
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KRC CoByDup se v sobotu 27. 6. 2015 za podpory MČ Praha 
19 a hl. m. Prahy rozloučilo se školním rokem v prostorách 
Lidového domu a jeho okolí. Kromě bohatého programu, 
pohádky v podání divadla DAMM, vystoupení klauna Ferdy 
či diskotéky mohly děti plnit úkoly, za které byly doslova 
sladce odměněny. Rozdali jsme 100 zmrzlin, kubíků a 

dalších cen. V rámci kampaně Chraňme naše děti, do 
které se letos centrum zapojilo, byla stanoviště zaměřená 

především na bezpečnost dětí, a to jako účastníků 
silničního provozu. Kromě stanoviště dobrovolných hasičů 
Kbely, Policie ČR a zdravotníků si mohly děti zasoutěžit 

o krásné ceny (helmy, koloběžku atd.) od Kooperativy. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, za jejich nasazení.

Mgr. Lenka Baťková, koordinátorka KRC CoByDup

krc cobyDuP

ráda bych vám shrnula základní informace 
o projektu “co dělat, když...?”

PROČ?
Chceme pomáhat rodinám při řešení různých živnotních 
situací.

CO?
Připravujeme pro Vás semináře, a to z oblastí rodina, 

finance a právo. 
Součástí projektu je také anonymní poradna. V případě, 
že Vám život přinese nějaké problémy, se kterými si 
nevíte rady, jsme schopni pro Vás zajistit odpovídajího 
odborníka. S ním je možné se individuálně setkat. Tato 
služba je zdarma.

S KÝM?
Přednášky vedou zkušené a odborné lektorky. Prostor je 

Zápisy probíhají v období od 10. 7. do 11. 9. 2015

Přípravka do školky:

Út 8:00 – 15:00 JežkŮv klubík – přípravný kurz 
před nástupem do mš
                        8:00 – 9:00 ranní Jk
Čt 8:00 – 15:00                        9:00 – 12:00 Ježkův 
klubík
                       12:15 – 15:00 odpolední Jk
Pá 8:00 –12:00         (pro děti od 2,5 do 5let, bez dopro-
vodu rodičů)
  
rodiče s dětmi:
Po 8:30–9:15 hudebka-yamaha rob i (4 – 18 
měsíců)
Po   9:30–10:15 hudebka-yamaha kkk i (1,5 – 2,5 roky)
Po 10:30–11:15 hudebka-yamaha kkk ii (2,5 – 3,5 roku)
Po 16:00 – 16:45 hudebka-yamaha kkk ii (2,5 – 
3,5 roku)
Po 17:00 – 17:45 hudebka-yamaha kkk ii (3,5 – 
4,5 roku)
Út 16:00 – 17:00 Poznáváme svět (1 – 3 roky) – zá-
klady Montessori
St    9:00–10:30 cvičení batolat + batole klub (začátek 
lezení - 1,5 roku)
St  13:00- 14:00 mimi klub (4 měsíce – začátek lezení)
Čt    9:00-   9:45 cvičení děti iii. (1,5 – 2,5 roku a 
rodiče), sokol kbely
Čt 10:00– 10:45 cvičení děti i.(2 – 3 roky a rodi-
če), sokol kbely
Čt 10:55– 11:40 cvičení děti ii.(3 – 5 let a rodi-
če), sokol kbely

Děti (bez doprovodu rodičů):
Po 15:30-   16:30  Dětský atletický klub 

cobyDup, Sokol Kbely (3 – 4 roky)
Po 15:30 – 16:30 kouZelnÁ keramika (3-6 let)/
výtvarka pro předškolní 
 děti (3-6let) 
Út 16:15– 17:00 Pohádková angličtina (3-4 roky), 
PhDr. Lucie Illová
Út 17: 30 - 18:15               veselá jóga pro děti (5 - 8 
let), s Radhou Třešňákovou
St 15:20 – 16:05 muzikálová přípravka - 
ZAČÁTEČNÍCI – hudební studio Čmelda (3 – 7 let)
St 16:15 – 17:00 muzikálová přípravka - Pokro-
Čilí – hudební studio Čmelda (3 – 7 let)
Čt  15:00-   16:00 Dětský atletický klub cobyDup 
pro předškoláky (5 – 7 let), 
 Sokol Kbely
Čt 15:30 – 16:30  Pěvecký sbor JežeČek (3 – 7 let)
Čt 16:45 – 17:45 Dramaticko-hudební kroužek (3 
– 6 let)

Dospělí (bez dětí):
Po 19:00 – 20:00 Power jóga pro začátečníky 
s Markétou Kučerovou
Út 18:30 – 20:00 Jóga pro ženy- ženský kruh 
s Radhou Třešňákovou 
St 19:00 -  20:30   angličtina pro každého s 
Mgr. Andreou Mecovou
Čt 18:00 – 19:00  cvičení Fitmami 
s Livií Čadovou – přítomnost dětí vítána

V případě zájmu, prosím, pošlete e-mail na kurzy@krc-co-
bydup.cz do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo 
kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby.
Podrobné informace o kurzech naleznete na webových 
stránkách
 www.krc-cobydup.cz

kroužky a kurzy otevírané v krc cobyDup od září 2015

rozloučili jsme se se školním rokem i v cobyDupu

“co dělat, když...?”

samozřejmě i pro Vaše konkrétní otázky a podněty.

KDE?
Potkat se můžeme v prostorách CoByDupu nebo v 
Mateřské školce Letců.

JAK se to dozvím?
Plakáty umisťujeme s dostatečným časovým předstihem 
v mateřských školkách Letců, Albrechtická a v dětském 
centru v ulici Vrchlabská. Dále je najdete na našem 
facebooku a webových stránkách (www.krc-cobydup.cz).

ZA KOLIK?
Vstupné je symbolických 50 Kč, a to i díky 
spolufinancování ze strany Ministerstva práce a sociálních 
věcí.

PLUS?
Během aktivit zabezpečíme v prostorách CoByDupu 
hlídání dětí, popřípadě můžete absolvovat seminář s 
dítětem (ve školce).

Již nyní s lektorkami připravujeme a vybíráme zajímavá 
témata, která Vám přineseme od nového školního roku. 
Chceme jednotlivé přednášky tzv. “ušít na míru”. Rádi 
od Vás přijmeme další podněty, které by pro Vás byly 
přínosné. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese 
níže.

Přeji Vám krásné léto a od září se na Vás budu těšit.
Dáša Zbínová

vedoucí a realizátor projektu „Co dělat, když...?“
codelatkdyz@krc-cobydup.cz

poradna@krc-cobydup.cz

mailto:kurzy@krc-cobydup.cz
mailto:kurzy@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz/
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Skauting vznikl na počátku 20. století v Anglii a byl tehdy 
velmi progresivní metodou a systémem mimoškolních 
aktivit britské mládeže. Netrvalo dlouho a vznikla i česká 
odnož. Za první republiky skauting, tehdy nazývaný 
junáctví, zažil svůj rozkvět, jemuž se do cesty postavila až 
nacistická okupace. Nicméně i za války a krátkou dobu po 
ní skauting fungoval i přes Frankovo nařízení o rozpuštění 
organizace. 
Skautské oddíly ve Kbelích mají velikou tradici, která sahá 
až do třicátých let minulého století. Intenzivní činnost 
probíhala ve Kbelích i v krátkém období po druhé světové 
válce, až do roku 1948, než byl Junák opět zakázán. Při 
krátkém, leč intenzivním obnovení činnosti skautingu v roce 
1968 vzniklo středisko s názvem Maják, jehož členem byl 
mj. již tehdy Vladimír Rubeš - Kim, většině Kbeláků známý 
jako učitel zdejší základní školy. Skauting byl následně 
opět zakázán a přežíval jen v ilegalitě. Při jeho opětovném 
obnovení v roce 1990 byla obnovena i činnost kbelských 
oddílů. A byl to opět Vladimír Rubeš, který stál na novém 
začátku kbelského skautingu. Vznikla nová organizace 
Český junák - svaz skautů a skautek plynule navazující na 
předválečné období, krátké intermezzo v letech šedesátých 
a na činnost v ilegalitě v časech normalizace. 

Od obnovení v roce 1990 uběhlo 25 let. Kim se letošního 
výročí už nedožil, kromě něj zde však dlouhých 25 let 
existují oddíly, jimiž prošlo na 300 mladých Kbeláků. My, 
jakožto zástupci této generace jsme přesvědčeni, že je 
to dobrý důvod k oslavě a rekapitulaci naší dosavadní 
činnosti, a proto jsme se rozhodli v září 2015 uspořádat 
k této příležitosti akci - Oslavu výročí 25 let od obnovení 
skautingu ve Kbelích.

Srdečně zveme všechny, kterým je skauting blízký, aby 
toto výročí oslavili s námi. Obzvláště pak zveme všechny 
ty, kdo našimi oddíly prošli a zanechali tak ve společné 
historii svou stopu, samozřejmě i jejich rodiče, prarodiče 
nebo děti. Stejně tak jsou srdečně zváni zástupci široké 
veřejnosti a rodiny současných členů oddílů - benjamínků.
Máte-li jakékoliv historické materiály, milerádi je vystavíme 
či informaci použijeme v rámci oslav či plánovaného 
zpracovávání oddílové historie. 

za kbelské oddíly organizace Junák - český skaut
Jan Hazlbauer

v sobotu 5. 9. 2016 oslavíme 25 let oD obnovení skautinGu 
ve kbelíchJunÁk - roDinný oDDíl PolJana

roDinný skautský 
tÁbor – vol.3
Už potřetí v řadě vyrazil oddíl rodinného 
skautingu Poljana na oblíbené tábořiště 
kbelských junáků poblíž Police nad Metují. 
Program se letos nesl v námořnickém duchu 
– a nikomu nevadilo, že námořníci bydleli 
v týpí a namísto moře se koupali v rybníku. 
Malí plavčíci se pod vedením kapitána lodi 
vydali na týdenní dobrodružnou plavbu – 
podle námořní mapy hledali poklad kapitána 
Whitea. Nejprve se plavčíci museli naučit jezdit 
na své lodi. Pojmenovali ji Proužek, procházeli 
s ní společně určenou trasu a nesměli přitom 
mluvit, aby unikli pozornosti zlých krabů. Co by 
to však bylo za loď bez vlajky? A tak si ji děti 
společně namalovaly. Další den pak bylo třeba doplnit 
zásoby, nalovit ryby a natrhat banány. O ty děti musely 
bojovat s obrovskými chlupatými opicemi, a vedly si 
statečně. Také v souboji s piráty se ukázalo, že mají pro 
strach uděláno – všechny pirátské lodě se podařilo potopit. 

Plavčíci si také vyrobili každý svůj dalekohled, aby na moři 
viděli pořádně daleko. Jednou ráno se děti probudily do 
mlhy: lodnímu kuchaři se v ní ztratilo všechno nádobí, ale 
děti mu je naštěstí pomohly najít. Čelit musely také bouři, 
která smetla z paluby všechny zásoby, navíc bylo třeba 
odčerpat vodu z paluby. Za překonání každé z nástrah 
plavčíci od kapitána dostávali jako odměnu diamanty. 
Na konci plavby dorazili námořníci k Ostrovu barevných 
papoušků, kde se jim zjevil duch kapitána Whitea a dovedl 
je k mapě ukazující cestu k pokladu. 
Kromě toho si děti vyzkoušely jízdu na koních, střelbu z luku, 
prošly noční stezkou odvahy, podívaly se na kroužkování 
ptáků, ve volných chvílích se koupaly v rybníce, sbíraly 
borůvky a houby nebo vyrážely alespoň chytat žáby a 
brouky. A velcí? Ti si odpočinuli od vymožeností civilizace 
a vrátili se na pár dní do dětství. Když už byl tábor sklizený 
a zůstala jen prázdná zelená louka, tamější počasí se 
Poljanou rozloučilo smrští s kroupami. 
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ZÁPisník JoseFa PerlinGera
květen  2015                                          
1. 5.  Svátek práce byl osudovým 
dnem pro muže ze sídliště II. ve 
Kbelích. Bývalá manželka bez ohledu 
na tento významný svátek mu odve-
zla z bytu kompletní vybavení (led-
nici, pračku, myčku nádobí a další 
vybavení). Po návratu domů se muž 
zděsil, jak kvalitně má ,,vyluxován“ 
svůj byt! 
2. 5.  U bankomatu v Katusické 
ulici se do sebe pustily dvě dámy 
(jedna ve věku 21 let a druhá 78 
let). Příčinou hádky, při které padala 
peprná slova bylo, že mladé slečně 
se zdálo, že ta starší ji sleduje při za-
dávání PIN kódu v bankomatu. Ještě 
po opuštění zmíněného prostoru na 
sebe výše zmíněné ženy vulgárně 
pokřikovaly. Celá věc nakonec vyzněla 
jako konflikt různých generací.
4. 5.  Na kbelské radnici se konalo 
další Letopisecké setkání kbelských 
pamětníků. Tentokrát se vzpomínalo  
na historii významných kbelských 
podniků PAL a Letecké opravny Kbely 
(LOK).
5. 5.  U pomníku padlých občanů 
na Mladoboleslavské ulici z 2. 
světové války se konalo vzpomínkové 
položení věnců k uctění jejich 
památky. Při tomto aktu, který také 
připomněl 70. výročí od konce 2. 
světové války nechyběli představitelé 
Městské části Praha 19 v čele se sta-
rostou Pavlem Žďárským, Armáda ČR, 
Sbor dobrovolných hasičů a skautů 
S. S. V. Skaut, kteří ve své klubovně 
ve srubu v Centrálním parku Kbely 

uspořádali výstavu k  sedmdesátému 
výročí Pražského povstání, která byla 
pro veřejnost přístupná do 8. května 
2015.
8. 5.  V letňanském lesoparku 
uspořádal Kbely Cycling team ve spo-
lupráci s firmou Knauf a MČ Praha 19 
a 18  závod horských kol, konkrétně 
4. ročník Knauf pahorek MTB. Cel-
ková délka závodu pro dospělé byla 
25,5 km.
10. 5.  Poprava nevinného hutníka. 
Tak by se dala nazvat akce vandalů, 
kteří shodili a rozbili sochu hutníka 
před hotelem Erko. Připomínám, že 
tato socha byla odhalena v roce 1975 
a jejím autorem je sochař – zasloužilý 
umělec Alois Sopr. Policie případ 
zdokumentovala a zbytky sochy byly 
odstraněny. 
11. 5.   Dopoledne v masně u super-
marketu Billa zjistila prodavačka, že 
má v pokladně padělanou bankovku 
v hodnotě 100 Kč. Ihned varovala 
okolní prodejny, aby u pokladen 
byly na pozoru, protože šlo o zdařilý 
padělek. Případ byl nahlášen policii. 
V Lidovém domě Kbely se konalo 
mimořádné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 19, jehož program byl 
monotematicky zaměřen na zajištění 
financí na dostavbu nové kbelské 
školy.
13. 5.  Začala dvoutýdenní 
nepřetržitá železniční výluka mezi 
Prahou a Neratovicemi. Důvodem 
této výluky byla oprava železniční 
trati.  V praxi to znamenalo, že přes 
Kbely nejezdily vlaky a bylo nutno 
použít autobusy MHD.

17. 5.  Jsem opět 
navštívil Letecký ar-
chiv v Praze 10 a získal 
jsem další údaje o 
událostech na letišti 
ve Kbelích. Tentokrát 
to byla fakta o jedné 
z prvních smrtelných 
havárií na kbelském 
letišti. Dne 6. června 
1922 probíhaly na 
letišti ve Kbelích vo-

jenské zkoušky stíhacích letadel. Pilot 
Bohumil Munzar zahájil akrobacii 
v nízkém letu, ve výšce 90 metrů se 
protrhl potah křídla a vzduch vnikl 
pod dýhu. Křídlo doslova vybuchlo 
a v blízkosti majáku narazil letoun 
plným plynem do země. Následky 
byly hrozné a zbytky letounu a pi-
lota byly rozsety po okolí. Čest jeho 
památce!
20. 5.  Místní organizace Svazu 
tělesně postižených Kbely uspořádala 
za podpory MČ Praha 19 zájezd na 
zámek Žleby a do města Čáslavi. 
Krásná příroda a památky účastníky 
zájezdu potěšily, ale tentokrát totálně 
zklamalo počasí – silně pršelo celý 
den. Nezbývá než doufat, že na 
dalších výletech MO STP Kbely se na 
ně usměje sluníčko!
25. 5.  V jedné kbelské hospodě 
obtěžoval významný kbelský intelek-
tuál hosty razantní výzvou: „Vsadˇ se, 
že Tě přeperu“. Protože nikdo z hostů 
na tuto výzvu nereagoval a ,,vyzyva-
tel“ byl v již značně podroušeném 
stavu, tak nakonec zvítězil sám nad 
sebou a u stolu spokojeně usnul.
28. 5.   V ranních hodinách na 
křižovatce v blízkosti železničního 
přejezdu na ulici Semilská došlo ke 
srážce osobních aut. Příčinou srážky 
bylo nedání přednosti v jízdě. Mimo 
škody na vozidlech naštěstí nedošlo 
ke zranění.
29. 5.   I ve Kbelích se konala Noc 
kostelů v kostele sv. Alžběty. Bohatý 
program nejen pro věřící zahájila mše 
svatá, nechyběl koncert duchovní 
hudby, prezentace o Ukrajině a vys-
toupení sboru Kbely.
 30. 5.   V Centrálním parku Kbely se 
konal Dětský den (aneb čím budu 
až vyrostu). Děti si mohly vyzkoušet 
jednoduché discipliny z různých pra-
covních pozic. Nechyběly soutěže a 
muzika. Asi nejzajímavější zaměstnání 
si přál malý chlapec, který suverénně 
prohlásil: „Až budu velký tak chci být 
kbelský starosta!“. 

Červen 2015
  1. 6.  Kbelští pamětníci se opět set-
kali na Letopiseckém setkání na kbel-
ské radnici. Tentokrát byly na pro-
gramu dobové fotografie Kbel. Příští 
Letopisecké setkání se bude konat až 
po prázdninách.
  2. 6.  Městská část Praha 19 
upořádala v sále Lidového domu 
Kbely Závěrečný koncert dětí, které 
navštěvují zájmové hudební kurzy u 
příležitosti ukončení školního roku 
2014/2015. Bylo velmi potěšující 
slyšet na tomto koncertu, čemu se 
děti naučily.
  6. 6.  Jeden rodinný dům ve Kbelích 
navštívili exekutoři. Hledali mladého 
muže, který dlužil peníze za půjčku. 
Mladík, který peníze z půjčky prohýřil 
s kamarády v hracích automatech 
nebyl k zastižení, protože utekl 
z domova a údajně se pohybuje kdesi 
na Pardubicku. Nakonec dlužnou 
částku museli zaplatit jeho rodiče, 
protože kromě exekuce rodinného 
domku hrozila také veřejná ostuda! 
10. 6.  V supermarketu Billa ve 
Kbelích si dva mladíci přemístili plné 
pivní  láhve z pivní přepravky jinam a 
prázdné přepravky se pokusili vrátit 
jako zálohované. Měli však smůlu, 
protože byli sledováni pozorným 
detektivem, který je zadržel se 
slovy: „To jsou moje basy“. Jeden ze 
zadržených zlodějů se musel ve skla-
du obchodu legitimovat a bylo mu 
důrazně doporučeno, aby se příště 
tomuto obchodu raději vyhnul! Tato 
finta nevyšla. 
13. 6.  Po dvaceti letech se na letišti 
ve Kbelích opět konal Letecký den 
pod názvem Air Show s podtitulem 
Legendy nad Prahou. Tísíce diváků 
mohli obdivovat hlavně historické 
letouny hlavně stroje Supermarine 
Spitfire,        MIG – 15 a další. Na 
tuto Air Show navazovala Muzejní 
noc, která se konala také na letišti 
ve Kbelích. Výtěžek ze vstupného byl 
věnován Vojenskému fondu solidar-
ity a zčásti také na vybudování nové 
školy ve Kbelích. Pro pamětníky 
našeho letectví připomínám, že 
naše letectví bylo kdysi jedno 
z nejrespektovanějších na světě a 

platilo heslo: Vzduch je naše moře! 
I tak díky za tuto leteckou Air Show, 
která byla připravena také ve spolu-
práci s Městskou částí Praha 19!
15. 6.  Na houpačkách v parku 
slangově nazývaného ,,kbelský Sher-
wood“ v blízkosti Vrchlabské ulice 
ve Kbelích zlobil malý capart tak 
dlouho svoji maminku, že mu ukázala 
na blízko sedícího zarostlého bez-
domovce a zklidnila ho výchovnou 
větou: „Jestli nebudeš poslouchat, 
tak Tě dám tomu pánovi!“. Světe 
div se, klouček ihned přestal zlobit! 
Opravdu zajímavá a účinná výchovná 
metoda!
16. 6.  Začalo mistrovství Evropy 
v silovém trojboji a benchpressu v 
Lidovém domě Kbely, které trvalo do 
20. 6. 2015. Mohli jsme na vlastní 
oči vidět silné muže i ženy, kteří v Li-
dovém domě předváděli opravdu 
mistrovské výkony.
18. 6.  U autobusové zastávky MHD 
v Bakovské ulici byla už po několikáté 
rozbita skla na vývěskách. Tento druh 
vandalismu je opravdu primitivní 
neboť tyto vývěsky slouží k infor-
mování občanů o dění ve Kbelích.
20. 6.  Jsem navštívil Letecký archiv 
v Praze 10 a tentokrát jsem získal 
tyto historické údaje o kbelském 
letišti. Dne 13. října 1920 byl na 
letišti ve Kbelích připraven ke startu 
malý křehký letounek, v té době ne-
zvyklých tvarů. Byl to jednomístný 
dolnoplošníček s nápadně štíhlým 
křídlem  se vzpěrami k horní části 
trupu. Řadový motor Austro Daim-
ler (zkonstruoval dr. Porsche) o 40 
koních poháněl dřevěnou vrtuli. Toho 
dne byli u prvního letu také tvůrci 
letounu inženýři Pavel Beneš a Miro-
slav Hajn. Pilotem tohoto letounu 
typu BH- 1 Exp (Experimentální) byl 
bývalý válečný pilot Josef Novák. 
Letoun dosáhl výšky 50 metrů a 
celý let trval celkem 4 minuty. To 
byl jeden z prvních úspěchů našeho 
letectví.
23. 6.  Pasování prvňáčků na čtenáře 
proběhlo v termínu 23. 6. - 24. 6. 
2015 v gymnastickém sále ZŠ Kbely. 
Tuto již tradiční akci připravila Místní 
knihovna Kbely pod záštitou MČ Pra-
ha 19, pasování malých čtenářů pro-

vedla v roli královny místostarostka 
Ivana Šestáková za vydatné podpory 
ředitele ZŠ Tomáše Huška v posta-
vě krále. 
24. 6.  V sále Lidového domu Kbely 
se konalo zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 19. Nejdůležitějším 
bodem programu bylo schválení 
závěrečného účtu hospodaření za rok 
2014, který byl zastupiteli schválen. 
Příští zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 19 se bude konat po prázdninách 
v září 2015.
26. 6.  Tento den byl poslední ve 
školním roce 2014/2015 pro děti ze 
Základní školy v Albrechtické ulici 
ve Kbelích. Vysvědčení jistě drtivé 
většině rodičů udělalo radost a 
dětem začaly prázdniny.

27. 6.  Na zahradě Lidového domu 
Kbely se odpoledne uspořádalo 
Kulturní a rodinné centrum CoBy-
Dup ve spolupráci s MČ Praha 19 a 
dalšími organizacemi akci pod náz-
vem Rozloučení se školním rokem 
aneb Bezpečné prázdniny. Bohatý 
program pro děti obsahoval soutěže, 
testy, ukázky práce hasičů, policistů. 
Nechyběly odměny a diskotéka pro 
děti.
30. 6.  V pozdních večerních 
hodinách se v parku u herny U 
Marešů stala zvláštní událost. Když 
odcházeli dva poslední štamgasti, 
kteří byli náležitě posilněni alko-
holem, tak jeden z nich hlučně si 
prozpěvoval a odcházel směrem 
domů. Druhý muž si sedl na lavičku, 
aby nabral sílu na cestu domů, když 
náhle k němu přistoupili muž a 
žena, kteří mu ukázali jakýsi průkaz 
jakoby byli policisté a upozornili 
ho, že zde budí veřejné pohoršení, 
ruší noční klid a chtěli mu udělit 
pokutu. Odpočívající muž na to 
nereagoval, tak dvojice zavolala na 
toto místo policii. Strážníci Městské 
policie nakonec odpočívajícího 
muže neshledali podezřelým, ale 
naopak zjistili totožnost dvojice úda-
jných kolegů, kteří byli preventivně 
zadrženi. V tomto kbelském nočním 
galimatyáši by se zřejmě nevyznal ani 
proslulý poručík Colombo!!!
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Aerosalon a letecká show v Praze-Kbelích 

 

Ve dnech 11. až 13. ervna se na letišti v Praze-Kbelích 

uskutení mezinárodní letecká výstava European Festival of 

Aviation, EFA Prague 2015, kterou v sobotu 13. ervna zakoní 

letecký den AIRSHOW PRAHA.  

V programu leteckého dne se vedle vystavovatel pedstaví také 

originální historické letouny, vojenská letecká technika a 

špikoví letetí akrobaté.  

Výtžek ze vstupného bude vnován do nov zízeného Vojenského 

fondu solidarity a z ásti také na vybudování nové školy ve 

Kbelích. 

Letecký den je pipravován ve spolupráci s Mstkou ástí Praha 

19 – Kbely. 

 

Informace o letecké výstav a leteckém dnu je možné sledovat 
na stránkách www.efaprague.com a www.airshowpraha.cz 

 

 

Na tuto akci srden zveme všechny Kbeláky! 

 

Za organizátora, 

Ing. Petr Schwarz  

Letový editel EFA Prague 
 

Letošním prvním ročníkem se Pražanům předvedla vzdušná 
show s příznačným označením „Legendy nad Prahou“, 
která zakončovala mezinárodní leteckou výstavu EFA 
Prague 2015 . V sobotu 13.6.2015 se po více než dvaceti 
letech otevřelo kbelské nebe nejen pro armádní letouny, 
ty zde mají v rámci 24. základny dopravního letectva svou 
domovinu, ale vidět jsme mohli také historické skvosty 
v čele s charismatickým letounem Spitfire, který se stal 
ústředním motivem celého dne. Nejen zmíněný anglický 
stíhač, ale i další předvedli obdivuhodné výkony. Tiger 
Moth, Christen Eagle, T 28 Trojan, Bücker 131 a dalších 
celkem 25 letadel předvedlo doslova dech beroucí vzdušné 
manévry v rámci 3 hodinového programu. Zvláštní ocenění 
za zásluhy v letectví - zprovoznění proudového Mig-15 UTI, 
převzali piloti letounu Josef Miřácký a Roman Svoboda 
z rukou plk. Oldřicha Pelčáka. Mig-15 UTI je součástí 
programu Czech Flying legends a je jedním z pouhých 
dvou provozuschopných exemplářů v Evropě. Komu se 
nezamotala hlava z parného dne, musela se nepochybně 

roztočit při výkrutech akrobatů Martina Šonky a Petra 
Kopfsteina, kteří v kokpitu svých speciálů EXTRA popírají 
nejeden fyzikální zákon. Na své si přišli i milovníci akce 
jako z dramatického filmu – pořadatelé ukázali veřejnosti, 
jaké je vyprošťování osob nebo přeprava břemene pomocí 
helikoptéry a lana.  Kromě pohledu na nebe mohli diváci 
obdivovat i pozemní statickou výstavu techniky nejen 
vojenské, ale i civilní pro vzdušnou přepravu osob. 
Rozhodnutí uspořádat výstavu a navazující airshow v 
Praze bylo správné, počet návštěvníků byl v řádu tisíců. 
„Leteckou výstavu EFA pořádáme již roky, minulé ročníky 
se odehrávaly na menším civilním letišti v Hradci Králové. 
Letos se pouze výstavy účastnilo kolem 80 vystavovatelů z 
různých koutů světa. Přesunout EFU do Prahy a zakončit ji 
leteckým dnem nás lákalo již dlouho, ale až letos jsme mohli 
díky spolupráci s Armádou České republiky a Městskou 
částí Praha 19 tento plán realizovat. Organizaci jsme zvládli 
dobře i přes to, že jsme v druhé polovině programu museli 
přerušit letové ukázky kvůli bouřce, která byla naštěstí spíš 

jen „osvěžením vzduchu“ v parném dni. Kapacita 
plochy ve Kbelích byla víc než dostatečná, stejně 
tak místa pro parkování vozů. Vzhledem k posílení 
MHD z přilehlých oblastí se nikdo nemusel mačkat 
v přeplněných autobusech. Díky těmto faktům i 
velmi pozitivním reakcím účastníků z řad diváků i 
vystavovatelů vkládáme naději na pořádání akce i 
v dalších letech s ještě větším počtem návštěvníků. 
Pokud mám shrnout své pocity - víkendová airshow 
dopadla dobře. Protože dobré je to vždy, když ti, 
co se vznesou do oblak, zase šťastně přistanou.“, 
komentuje Legendy nad Prahou ředitel leteckého 
dne Petr Schwarz. 
www.airshowpraha.cz  https://www.facebook.com/
airshowprahakbely 

První ročník airshow „legendy nad Prahou“ úspěšně za námi

Dne 5.5.2015 schválila Rada hl.m. Prahy pravidla podpory 
projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných 
zdrojů energie v rámci Programu Čistá energie Praha 2015.

Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých 
nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a 
využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy 
slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob 
k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých 
paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) 
v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných 
k podnikání.

Dotace se vztahuje na:

•	 přeměnu neekologického topného systému ve 
prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně 
přechod na centrální zásobování teplem

•	 náhradu neekologického topného systému ve 
prospěch OZE (např. tepelná čerpadla)

•	 náhradu ekologického topného systému topným 
systémem využívajícím OZE (s vyjímkou dřeva 
a dřevních palivových produktů), pokud na 
původní zdroj nebyla v předchozích deseti letech 
poskytnuta dotace

•	 náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, 
plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním 
centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel 
nebo CZT), pokud na původní topidla nebyla v 
předchozích deseti letech poskytnuta dotace

•	 rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch 
zdrojů s vyšší účinností - výměna původního 
plynového kotle za nový (plynový či elektrický), 
pokud na původní kotel nebyla v předchozích 
deseti letech poskytnuta dotace

•	 ohřev vody a přitápění solárními kolektory

•	 využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na 
dřevo a dřevní palivové produkty)

Dotace se nevztahuje na:

•	 topný systém využívající topný plyn, elektřinu 
nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný 
v novostavbě a nové půdní vestavbě

•	 přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na 
jakoukoliv jinou formu vytápění

•	 topný systém, který konstrukčně umožňuje 
spalovat i neekologická paliva

•	 mobilní klimatizační jednotky
•	 ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z 

jiného dotačního titulu

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s 
občanstvím členského státu EU a právnických osob se 
sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají 
na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní 
ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci z Programu Čistá 
energie Praha 2015 je vymezena termínem 8. 6 . – 30. 
9. 2015. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou 
vráceny žadateli.

Další informace o pravidlech programu, formulář pro 
podání žádosti a vzorová smlouva o poskytnutí dotace, 
jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.
eu v sekci Energetika. Upřesňující informace k nezbytným 
dokladům pro konkrétní žádost je možné získat na tel.č. 
236004314 nebo na emailové adrese dotace.topeni@
praha.eu.

Zdroj: www.portalzp.praha.eu

ProGram ČistÁ enerGie Praha 2015

PraGa e 114 air baby se Změní v PošťÁka 
Nejstarší letuschopný letoun československé konstrukce 
Praga E. 114 Air Baby se změní v pošťáka a přiletí se speci-
álními dopisnicemi vydanými k této příležitosti.
Letošní Den Letiště Letňany proběhne v sobotu 5. září. 

Vstup na akci bude zdarma a jako již tradičně bude na ná-
vštěvníky od 10 do 16 hodin čekat pestrý program ve vzdu-
chu i na zemi. 
Jak poslat speciální dopisnici leteckou poštou?
1. Dopisnici v ceně 18 Kč kupte předem na prodejně Znám-
kové tvorby v hale hlavní pošty na Praze 1 v Jindřišské ulici 
(otvírací hodiny pondělí až pátek, 10:00 – 13:00 a 13:30 – 
16:00) nebo v prodejně Postfila.
2. Napište na dopisnici adresou toho, komu ji chcete po-
slat. Pak ji vložte do obálky a nejpozději do pondělí 31. 
srpna 2015 zašlete na adresu: Česká pošta, s.p., Známková 
tvorba, Poštovní přihrádka 13, 111 21 Praha 1.
Zásilky lze předat do téhož dne i osobně na stejné adrese.
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místní knihovna kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – Iveta Novotná
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba: 
Po, St   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.
Čt, Pá  9.00-11.45 hod.  

Pro dospělé:
Camilla Läckberg – Krotitel (Motto)
Jan Bauer – Vražedná mše (Moba)
Helena Soukupová – Svatá Anežka Česká. Život a legenda 
(Vyšehrad)
Alena Jakoubková – Prodám manžela…zn. Spěchá (Moba)
Henning Mankell – Pátá žena (Host)
C.D.Payne – Nestydaté plavky (Jota)
Zdeněk Hanka – Severně od šedesáté páté (Triton)
Tullio Simoncini – Rakovina je houba. Revoluce v léčení 
nádorů (New Technologies)
Terry Pratchett – Pod parou (Talpress)
Roman Cílek – Slepá kolej dějin/holocaust (Moba)

Pro děti a mládež:
Michael Ende – Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema 
(Albatros)
Petra Braunová – 3333 km k Jakubovi (Albatros)
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky. Výlet za všechny 
peníze (CooBoo)
Ivana Peroutková – Anička a divadlo (Albatros)
Sue Mongredien – Zachráněná sovička (Fragment)
Zdeněk K. Slabý – Tři banány (MF)

květen – Červen  2015

neJZaJímavěJší knižní PřírŮstky

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

PasovÁní PrvňÁČkŮ na ČtenÁře

ProJekt metroPolitní knihovna
upozorňujeme všechny čtenáře, že v rámci projektu metropolitní knihovna, kterého je naše knihovna 
součástí, se podařilo spustit novou službu pro naše čtenáře.
Jsme velice rádi, že vám můžeme nabídnout možnost vracení našich knih z kbelské knihovny na jakékoliv 
pobočce městské knihovny v Praze (mkP)!!!
Znamená to tedy další rozšíření  nabídky služeb o možnost pohodlného vrácení knihy kdekoliv na pobočce 
mkP. nadále platí i služba navracení titulů z fondu mkP v naší kbelské knihovně!!! 

Pasování prvňáčků na čtenáře - již tradičně každoročně konaná akce, kterou ve spolupráci se ZŠ Kbely pořádá Úřad 
MČ P-19 a Místní knihovna Kbely-  pod záštitou místostarostky Ivany Šestákové. Znovu se i v letošním roce setkala 
s velkým zájmen veřejnosti, hlavně rodičů našich prvňáčků, kteří svoje ratolesti přišli podpořit při zdolávání čtenářské 
zkoušky. V té všechny děti zdatně obstály a mohly tak být pasovány paní královnou v doprovodu nově i pana krále – 
ředitele ZŠ na Rytíře a Rytířky čtení. Celkem bylo letos pasováno 107 dětí, které následně očekávalo ocenění knižní 
odměnou, šerpou a diplomem. Pohádkový příběh o Království abecedy, který celý program vesele a hravě  doplnil,  
si pro děti připravil divadelní spolek Prima den.  Akce proběhla ve dvou termínech -  v úterý 23. 6. a ve středu 24. 6. 
2015. 
Fotografie z této události jsou ke zhlédnutí na webových stránkách www.praha19.cz  

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


inZeruJte ve kbelÁku Za skvělé ceny
levněJší JinDe nenaJDete!

ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

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

1/8 strany A4         790,- Kč s DPH
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel, 
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení 
na 3 čísla je sleva 5%.

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

- Čištění komínŮ
- reviZe komínŮ
- oPravy
kontakt: martin němec 775 132 921

kominictví němec

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 

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,

3534

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

žaluZie, rolety, sítě, markýZy,

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 

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

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 nového kolegu/
kolegyni na pozici obchodní asistent prodeje v e-shopu. 
možnost i pro důchodce. 
Pracoviště Praha kbely
telefon: 604141614

mÁte ZÁJem Pracovat v stabilní obchoDní Firmě

 hledáme velmi pečlivou a spolehlivou paní na úklid 
domácností. Zkušenosti vítány.
kontakt: tel. 739 612 406 
nebo e-mail alena@beladona.cz

hleDÁme Paní na ÚkliD DomÁcností

Priority

VAŠE REALITNÍ
SPECIALISTKA
PRO TUTO
OBLAST

602 624 841

Ing. Klára
Bergerová
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TANČETE  

S DENISOU 

Salsa, Bachata, Merengue,  

Reggeaton, Cumbia…

Každé pondělí  

od 20:00 do 21:00 

od 7. 9. 2015

KDY

V tělocvičně  

ZŠ Kbely  

(Albrechtická 732)

KDE

Taneční zkušenosti nejsou potřeba,  

Zumba roztančí každého! 
Přijďte se uvolnit, spálit tuky  

a zpevnit svou postavu. 

Cena za lekci od 70 Kč! 

Na setkání se těší Denisa, 732 498 120
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Hledáme herce  
a herečky 

 

Nové kbelské ochotnické divadlo jménem: 

 

„Mezinárodní dámský divadelní 
soubor s muži“  

(MDD SSM) 

hledá více či méně dospělé herce a herečky. 

Zkoušky každý čtvrtek večer ve Kbelích. 

 

Nestyďte se, nebojte se, nejsme normální. 

 mail: mddssm.tyjatr@gmail.com tel: 739 500 007 
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