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Koncem září obdržela městská část konečné rozhodnutí a 
registraci na dotaci z  Ministerstva školství na stavbu nové budovy 
naší základní školy ve výši 15 mil Kč. Nyní žádáme o uvolnění 
těchto prostředků, tak abychom mohli zahájit kroky ke splnění 
závazku resp. splacení půjčky od hl. m. Prahy.
Po opakovaných jednáních jsme obdrželi od majitele objektu, 
ve kterém je provozována pošta, souhlasné stanovisko s  
vybudováním bočního bezbariérového přístupu. Městská část 
hodlá tuto akci dle finančních možností zařadit k  realizaci v  roce 
2016.
Ve spolupráci s  firmou, která opravovala plynovod na 
Mladoboleslavské ulici, bylo provedeno zpevnění pěšiny podél 
nově vzniklého plotu firmy KB Blok vedle KNAUFu
Na naši žádost byl upraven jízdní řád železniční linky S34, tak aby 
spoje odjížděly ve stejnou dobu kvůli lepší zapamatovatelnosti 
pro cestující. Linka vždy odjíždí v X:30 ze Kbel a v X:17 z  
Masarykova nádraží.
Rada v srpnu rozhodla o vydání mimořádného čísla Kbeláku 
u příležitosti otevření nové budovy základní školy, jehož 
obsahem byla historie kbelského školství tj. od prvního 
vyučování v soukromých objektech, přes první obecnou 
školu, po několik budov sloužících základnímu školství až po 
dnešní stav. Zrekapitulovány byly také archeologické nálezy či 
zdokumentovány fotografie minulých žáků, tříd, učitelů, ředitelů, 
ředitelek nebo z kroniky vybrány zajímavosti. Toto číslo bylo 
rozdáváno na Dni otevřených dveří nové budovy ZŠ a setkalo 
se s velkým ohlasem. Pokud někdo z vás neobdržel a má zájem 
o toto zajímavé vydání, kontaktujte prosím sekretariát starosty 
nebo sekretariát tajemníka úřadu.
Rada navrhla a souhlasila s poskytnutím příspěvku na Lékařskou 
pohotovostní službu, kterou pro oblast naší lokality vykonává 
Poliklinika Prosek a je organizací zřízenou Městskou částí Praha 
9. Následné zářijové jednání Zastupitelstva naší MČ návrh Rady 
ve výši 51,2 tis Kč schválilo.
Rada provedla výběr firmy na opravu resp. výměnu deskového 
tepelného výměníku ve VS Toužimská za 260 tis. Kč.
Do dalšího druhého kola soutěže, tj. kdy se mohou účastnit i ne 
kbelští, o nájem bytu, poslala Rada byt č. 9 typu 2-1 v Luštěnické 
717. Termín otevírání obálek a podmínky soutěže bude jak vždy 
zveřejněn na vývěsce úřadu včetně té elektronické.
V souladu s proběhlou diskusí a projednáním s dotčenými 
sousedy bylo rozhodnuto o umístění cvičebního prvku tzv. Street 
Workout, a to do ohybu ulice Martinické u Centrálního parku, 
kde kdysi bylo volejbalové hřiště.
Rada městské části a Komise bezpečnostní byla seznámena s 
novým velitelem služebny Městské policie Kbely panem Ing. 

Janem Měchurou, který navázal okamžitě úzkou spolupráci s MČ 
a ujal se svých povinností.
Pro letošní školní rok 2015-2016  Rada schválila pokračování 
hudebních kurzů klavíru a kytary v učebnách LD, spolu s úhradou 
lektorů kurzů pořádaných v základní škole. MČ kryje náklady na 
tyto činnosti ve výši 50% z vlastního rozpočtu.
Rada schválila v rámci projednávání novely pražské vyhlášky 
o veřejných prostranstvích vymezení pozemků, kde mohou 
volně pobíhat psi. Jedná se o psí loučku - cvičební prostor v 
Centrálním parku a pás podél trati Pod Nouzovem a retenční 
nádrží v Herlíkovické ulici. O dalších plochách je možné uvažovat 
v souladu s podporou obyvatel. 
Rada odsouhlasila maximální možné navýšení počtu dětí v 
kbelských MŠ, které může zřizovatel uplatnit nad školským 
zákonem stanovenou hranici kapacit tříd v mateřských školách. 
Tím tak v maximální možné míře vychází vstříc poptávce a 
maximálně tak využívá možností kapacity ale i schopností 
pedagogického sboru tomuto požadavku vyhovět.
Rada se seznámila se zprávou kontrolního orgánu na úseku 
přenesené působnosti úřadu, a to na odboru živnostenském.
Kontrolní orgán konstatoval, že správní řízení bylo vykonáváno 
operativně, v souladu s právními předpisy a ve stanovených 
termínech a bez závad a nedostatků.
Rada upravila a odsouhlasila pravidla pro poskytování veřejné 
finanční výpomoci, čímž reagovala na stále se měnící legislativní 
úpravy v této oblasti. Podmínky pro žadatele finanční výpomoci - 
dotace z rozpočtu naší městské části pro rok 2016 byly následně 
umístěny na webové stránky MČ. Týká se zejména organizací 
provozující veřejně prospěšnou činnost či neziskové spolky 
vykonávající činnost pro mládež atp. 
Na základě ukončení smlouvy s firmou na údržbu a úklid 
veřejných ploch a zeleně ve Kbelích, bylo vypsáno výběrové 
řízení. Vítězem se staly Pražské služby za nejnižší podanou cenu 
za necelých 201 tis. měsíčně, přesto Rada rozhodla, že uzavře 
smlouvu po předchozích zkušenostech pouze na roční období 
na zkušenou
Počátek školního roku nebyl věnován pouze nové budově 
základní školy, ale také volbám do tzv. Rady školy. Po pečlivých 
přípravách a pilování způsobu volby byla školská rada úspěšně 
zvolena, a to v následujícím složení : zástupci rodičů jsou MUDr. 
M. Belejová, M. Beďová, P. Váňa, za pedagogy byli zvoleni 
učitelé J. Drhová, K. Škořepová, M. Korenčík a zástupci radnice I. 
Šestáková, M. Pavlátová, Mgr. J. Hazlbauer. 

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Po nesmělém startu svého salónu Bílá nota ve Kbelích, kde zákaznice a zákazníky upravíme od hlavy až k patě, jsem 
se rozhodla jít odvážnější a  profesionálnější cestou blíže k módě, líčení, česání a   tedy samozřejmě k zákazníkovi.
Šťastnou náhodou a milou shodou okolností se mi podařilo seznámit se s  vizážistkou a kosmetičkou paní Táňou 

Havlíčkovou, v jejíž rukou se ocitly takové osobnosti, jako 
je Vlaďka erbová, Petra Němcová, Hana Mašlíková, ale i z 
řad hereckých hvězd, Bolek Polívka nebo Dana Morávková. 
Má za sebou mnoho soutěží, v kterých excelovala na čelních 
místech, mimo jiné Creative image team 2010, Mistrovství 
ČR v make-upu 2009 nebo Czech Make-up Master Class 
2009, Fotomakeup 2009, 2010.....atd. Spolupracuje s 
fotografy a za všechny např. snad  Angelo Purgert. To je 
krátká představa talentované a pracovité dámy, v jejíchž 
rukou se můžete ocitnout i vy. Táňa bude v mém salónu 
Bílá nota pravidelně jeden den v týdnu. Můžete si objednat 
líčení, poradenství, účesy, připraví Vás na svatbu, ples  i na 
jiné společenské události, ale dokáže vyrobit i perfektní 
umělé řasy, které Vám skutečně vydrží....zkrátka stačí jen 

zavolat.
V zimních měsících provádím již známou 
Diamantovou mikrodermabrazi, která je šetrnou 
neinvazivní přístrojovou metodou hloubkového 
ošetření a omlazení pleti, a vysoce efektivně 
minimalizuje vrásky. Mou horkou  novinkou 
je Microneedling mezoterapie, velice účinná 
neinvazivní metoda,  při níž se pomocí dermálního 
pera aplikuje kosmetické sérum nebo koktejl z 
mezoterapeutických přípravků René D´essay do 
kůže do hloubky 0,25 mm. Mezoterapie stimuluje
pojivovou tkáň a řeší daný problém okamžitě. V 
posledních letech se microneedling mezoterapie 
stala ve světě velmi populární a dnes je skutečnou 
alternativou chirurgického zákroku.
Poslední  aktualitou je nová kolegyně Helenka 
Pauzerová, jenž vám vykouzlí za pouhou hodinu 
na nehtech i to, co se vám zdá téměř nemožné. Pracuje pouze s kvalitními profesionálními značkami a zákaznice od 
ní odchází spokojené, a rády se vrací nejen kvůli kvalitní práci, ale i pro její velmi příjemné vystupování. S  Helenkou 
přichází do mého salónu také další novinka, a tou je Airbrush tetování,  které vydrží cca 14 dní, podle místa vybrání a je 

prováděno zásadně kvalitními 
a protialergenními barvami.
To je pár nabídek ze salónu 
Bílá nota, kde je každý z vás 
srdečně zván a vítán.

 
Těšíme se na Vás.

Marie Kučerová
Salon Bílá nota

Svijanská 551/37
Praha 9-Kbely

tel: 604 194 169

  Salón Bílá nota

kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, masáže
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ve čtvrtek 15. 10. 2015 odpoledne se 
v kbelském lidovém domě uskutečnilo 
setkání starostů všech městských částí, 
ze kterých se naše matička Praha skládá            
a reprezentují tak všechny její občany tj. 
min. 1,2 mil. obyvatel. 

Setkání to bylo pracovní a tématem nebylo nic důležitějšího 
nežli finance. Konkrétněji tzv. dotační vztahy rozpočtu hl. 
m. Prahy vůči městským částem a příspěvek ze státního 
rozpočtu na výkon státní správy tj. na úřady, které 
vykonávají přenesenou působnost, tedy úřady, které mají 
např. matriky, stavební úřady, živnostenské úřady, sociální 
péči, školství, či životní prostředí atp. 

Jednání svolal a hostitelem byl náš pan starosta Pavel 
Žďárský, který ve spolupráci s místostarostou Prahy 
9 Tomášem Portlíkem připravili program a podklady 
k jednání. Toto setkání navazovalo na jednání starostů, 
uskutečněné v září na MČ Praha 11, kde si starostové 
odsouhlasili parametry dotačních vztahů, na základě 
kterých mělo vedení hl. Prahy vycházet pro sestavení 
rozpočtu na rok 2016 a dotačních vztahů pro městské 
části na příští rok. Jelikož v úterý 13. 10. 2015, tedy téměř 
v předvečer starostenského setkání Rada hl. m. Prahy 
schválila dotační vztahy, které jsou v naprostém rozporu 
s usneseními starostů a potažmo i s dohodou s paní radní 
Plamínkovou, která velmi podporovala zvýšení dotačních 
vztahů zejména pro tzv. malé městské části (tj. ty, které 
nejsou správními obvody a nevykonávají státní správu), 
starostové jednoznačně odmítli tento návrh. Tento 
nepřijatelný návrh navíc opět nese nešvar z minulosti, kdy 
se několika městským částem ubralo a jiným městským 
částem přidalo na základě jakéhosi kritéria – např. rozlohy 
zeleně, nebo počtu obyvatel, kilometrů silnic atp., kdy 
nakonec všichni měli málo a vždy byl někdo na někoho 
rozzlobený, cítil se poškozen a další pak trnul, zda v příštím 

roce nedopadne stejně s jiným kritériem. Z předloženého 
přehledu, který předložil Ing. Jiří Janků z Prahy 8 totiž jasně 
vyplynulo, objem dotací, které hl. m. Praha městským 
částem převádí, se již za desetiletí nezměnil, ačkoli hl. 
m. Praha zvýšila svůj vlastní objem příjmů o miliardy. 

Starostové napříč všemi konstatovali, že jediným řešením 
je přidat všem, a to  alespoň na minimální úroveň 2.900,- 
Kč na obyvatele s maximem 5.000,- Kč na obyvatele s tím, 
že žádná z městských částí nesmí obdržet dotaci nižší 
nežli byla v roce letošním.  Kritéria velikosti MČ, výnosu 
z daní či počtu obyvatel pak hraje roli pro stanovení onoho 
uvedeného rozmezí 2.900 až 5.000 „na hlavu“. Tento 
princip byl starosty opakovaně potvrzen, a to již v podobě 
vypracované tabulky, kde každá městská část již měla 

vyčísleno kolik by na příští rok měla obdržet z rozpočtu hl. 
m. Prahy v podobě dotace na provoz, péči a zvelebování 
své městské části. Tato tabulka označená jako návrh č. 13  
a byla odhlasována 42 hlasy ze 43 přítomných.

Další neméně důležitým tématem byla diskuse ohledně 
tzv. příspěvku na státní správu, ze které by měly správní 
obvody (městské části s číslem) hradit úřady a úředníky 
výše uvedených úřadů. Zde také přednesl zprávu pan 

starosta Pavel Žďárský, který se jako jeden z pěti (Praha 
2, Praha 4, Praha 9, Praha 15)  zástupců z celé Prahy 

zúčastnil jednání na Ministerstvu vnitra s paní náměstkyní 
a zástupci sekcí MV pro veřejnou správu a místopředsedou 
Svazu měst a obcí. Toto jednání bylo určeno pro primátory 
a starosty obcí, které jsou pověřeny výkonem přenesené 
působnosti, tzv. trojkové obce. Paní primátorka hl. m. 
Prahy se na jednání nedostavila. Paní náměstkyně ministra 
Mgr. Vildumetzová nás po několika dotazech na „tělo“ 
docela přesvědčila, že naší problematiku zná a rozumí ji. 
Vždyť byla také 7 let starostkou. Po konkrétním příspěvku 
našeho pana starosty rychle pochopila, že městské části by 
byly s financemi (dotacemi) na tom lépe, kdyby příspěvek 
ze státního rozpočtu byl vypočítáván na jednotlivé správní 
obvody a městské části Prahy, tak jako u trojkových obcí 
v republice nežli, jako v současné době, kdy je na hl. m. 
Prahu pohlíženo jako na jeden celek. Tento výpočet hl. m. 
Prahu ve výsledku poškozuje a doplácejí na to zejména 
správní obvody, které vykonávají státní správu pro další 
sousední městské části, avšak mají menší počet obyvatel. 
Vzorec – výpočet pro příspěvek totiž více zohledňuje 
obce s menším počtem obyvatel oproti obcím (městům) 
s větším počtem obyvatel a kopírujícím počet obyvatel 
správního obvodu. Na tomto principu, že Praha je jeden 
správní obvod, je hl. m. Praha, avšak zejména městské 

části významně znevýhodňuje a odčerpává zdroje. 
V případě naší městské části přicházíme v příspěvku o 
36% financí v náš neprospěch. Výsledkem našeho jednání 
na ministerstvu byl příslib, že budou vážně uvažovat o 
změně zmíněného vzorce – výpočtu pro městské části a 
správní obvody hl. m. Prahy, aby alespoň byla odstraněna 
tato nespravedlnost. O zvýšení příspěvku na státní správu 
obecně se jedná kontinuálně a zde je přístup ministerstva 
financí velmi striktní a zejména, pokud se mluví o Praze, 
tak má ministerstvo své představy o její bohatosti, avšak 
nedohlédne již na problematiku jednotlivých jejích částí. 
Zde bohužel velmi chybí opora právě ve vedení hl. m. 
Prahy, kterou tato problematika příliš netrápí neb se 
s ní nemusí se svými desítkami miliard potýkat. V tomto 
bodu bylo přijato usnesení starostů, kdy ukládá vedení 
hl. m. Prahy zjednat nápravu či dorovnat deficit příspěvku 
ze zdrojů rozpočtu hl. města. Dalším usnesením pak na 

návrh Prahy 9 bylo schváleno i podpůrné usnesení pro 
dofinancování naší městské části, která je tímto postupem 
velmi poškozena. 

Posledním bodem pak bylo pověření starostů, kteří jsou 
zastupiteli hl. m. Prahy, aby předložili a schválili úpravu 
jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy, která dává 
možnost vystoupení starostů na jednání Zastupitelstva 

hl. m. Prahy stejně tak, jako jsou 
interpelace občanů. Na této novele se 
již shodli na předchozím jednání a nyní 
uložili způsob realizace.

Na jednání starostů byla nejen 
deklaratorně ale i skutky protkána 
jednota a ačkoli každý ze starostů a 
jejich městských částí mají své vlastní 
bolístky, v tento den byla naprosto 
patrná jednota společné bolesti, 
tj. nedostatek financí a odmítavý 
přístup ze strany vedení hl. m. Prahy. 
Starostové či starostky se stali pro sebe 
a své městské části vzájemnou oporou 
pro věci příští.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Setkání StaroStů všech měStSkých 
čáStí hl. m. Prahy ve kbelích
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mateřSká škola letcůmateřSká škola albrechtická
mateřská škola albrechtická přispěla 
k oslavám slavného výročí    

V letošním roce 2015 oslavila obec kulaté výročí 885 let od 
svého vzniku.
Byla to oslava celodenní, pečlivě 
nachystaná, velkolepá. Centrální park, 
okolní prostory a ulice se zaplnily stánky, 
kolotoči a řadou dalších atrakcí 
pro velké, ale především malé diváky. 
Hlavní program probíhal na otevřené 
scéně parku.
A co my nejmenší, jak jsme se o tu slávu 
zasloužili? Děti ze třídy Žirafek MŠ k této 
významné události Albrechtická připravily 
vystoupení.
Času mnoho nebylo, ale děti činnost 
zaujala, byly ukázněné a každý den zkoušely 
pohybové vyjádření na hudbu Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře nazvanou 
Mateřinky a tanec ke skladbě Mamma 
Mia od skupiny ABBA. Obavy učitelek, 
že děti po prázdninách tak náročný 
program nezvládnou, se nepotvrdily. Děti 
spolupracovaly, byly skvělé, předvedly své 
vystoupení nejprve kamarádům ve školce 
a těšily se na slavnostní den.
A byla sobota 19.9. Po úvodu oficiálního 
programu a pěveckém vystoupení ZŠ přišla 
řada na nás. Již úvodní část, kultivovaně 
předvedená s textem a hudbou, si 
vysloužila zasloužený potlesk diváků. 
Vystoupení gradovalo dynamickým 
tancem k písni Mamma Mia, který 
přítomné diváky a rodiče mile překvapil, 
což ocenili bouřlivým potleskem.
Žirafkám poděkovali za jejich vystoupení 
zástupci vedení obce a děti odměnili 
pamětní medailí s vyobrazením knížete 

a pohlednicí k významnému výročí. Celé vystoupení pod 
širým nebem kolorovaly paprsky slunce babího léta, což 
umocňovalo příjemnou atmosféru.

Napsala: Renáta Kottová

výlet do lesa

ve středu 16. 9. 2015 přicházely děti z předškolních tříd 
Sluníčka a Kytičky do MŠ Letců s batůžkem na zádech. 
Čekal je totiž první společný výlet v tomto školním 
roce, na který se velice těšily. Slunečné ráno 
předznamenávalo, že pláštěnky z batůžků 
snad ani nebudeme potřebovat….
Kolem osmé hodiny na nás čekal před budovou 
školky autobus s usměvavým panem řidičem. 
Naštěstí nikdo nezaspal, takže jsme mohli včas 
vyjet. Téměř všichni rodiče vyčkali před školkou 
až do odjezdu a s úsměvem na tváři dětem 
zamávali.
Zanedlouho jsme se přiblížili k našemu cíli, do 
lesa za Starou Boleslaví, nedaleko Otradovic. 
Po chvilce hledání jsme nalezli naše místo – 
po pravé straně závora, po levé krásný zelený 
domeček.
Co nás čekalo jako první? No přeci svačina! 
Posilnili jsme se dobrým chlebem, jablkem a 
hurá do lesa! Hned za začátku cesty jsme si 
stanovili pravidla, jak se budeme v lese chovat 
– nekřičíme, nepostrkujeme se, vždy chodíme 
pospolu, atd. Brzy jsme zjistili, že nerostou 
žádné houby, ani ty nejedlé, takže jsme si o nich alespoň 
povídali a ukázali si je na obrázcích. Teď už všichni víme, že 
ta nejjedovatější je muchomůrka zelená. 
Čekala nás spousta her a činností – hod šiškou na cíl; 

zpívání lesních písní o zvířátkách; houbové cvičení; lesní 
pexeso; cesta mezi stromy se zavázanýma očima, kde 
nám k orientaci sloužil jen provázek, kresba uhlem na 
přírodninách a další… Také jsme si povídali o tom, co do 

lesa patří a nepatří a mile nás překvapilo, že jsme nalezli 
opravdu jen málo věcí, které být v lese nemají.
V jednu chvíli se zatáhla obloha a měli jsme obavy, aby 
nezačalo pršet. Proto jsme pohotově využili zaříkadla 
(z pohádky o dívence Kateřince, z knihy Neplač, 
muchomůrko) k přivolání sluníčka. Zaříkadlo fungovalo, za 

chvíli mraky ustoupily a sluníčko se nám ukázalo v celé své 
kráse.
Před odjezdem nás čekal ještě jeden důležitý úkol – postavit 
pro lesní skřítky a zvířátka domečky, ve kterých budou 
moci bydlet. Všechny děti se do práce naplno ponořily a 

výsledkem byly důmyslně postavené chaloupky. 
U některých děti zbudovaly bazén či zahrádku, 
v jiných pak byly mechové postýlky a křesla.
Nakonec nezbylo nic jiného, než se s lesem 
rozloučit. Nebylo to ale ledajaké loučení, 
pomohla nám s ním jedna kouzelná říkanka:
Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez.  
Ani kočka, ani pes.  
Vleze-li sem bába, ať je z ní žába,  
vleze-li sem dědek, ať je z něho dudek,  
vleze-li sem panna, ať je z ní srna,  
vleze-li sem mládenec, ať je z něho mravenec.
Tím jsme zvířátkům popřáli nerušený podzim 
a klidný zimní spánek, který potřebují pro 
načerpání nových sil.
Po klidné cestě domů nás čekal vydatný oběd, 
který jsme s chutí snědli. Děti už se nemohly 
dočkat svých maminek a tatínků, aby jim mohly 
vyprávět čerstvé zážitky z podzimního lesa…

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., zástupce ředitelky MŠ Letců    
Jana Branišová, učitelka MŠ Letců
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základní škola Praha - kbely
Skupinové bubnování v zš kbely

Ve dnech 20.- 23. 10. proběhla na naší škole 
akce skupinového bubnování pod vedením fa-
cilitátora Petra Šušora. Metoda Drum Circle je 
vlastně forma skupinové komunikace. Umož-
ňuje dětem nejen projevit se, ale zároveň na-
slouchat ostatním, tedy najít společnou řeč. 
Bubnování má také pozitivní vliv na zdraví člo-
věka, uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní 
tlak a propojuje pravou a levou hemisféru.
Především však hra na bubny naše žáky bavi-
la a všichni se na hodinu proměnili v nadšené 
muzikanty. I ten, kdo si snad na počátku akce 
myslel, že v sobě nemá rytmus, postupně zjis-
til, že tomu tak není. Na své si přišly i děti s vý-
tvarným cítěním, neboť bubny jsou vyzdobené 
zajímavými exotickými motivy.

Kruh lidí, kteří bubnují, měl a má velkou sílu. Děti odcházely do tříd rozesmáté a nabité pozitivní energií k další školní 
práci.

Mgr. Gabriela Miltáková

noc ve školní družině

Z pátku na sobotu 11. a 12. září prožily děti z II.C úžasné 
večerní dobrodružství ve ŠD.
Čekala na ně tajemná noční bojová hra. Děti procháze-
ly kolem blikajících svíček, hledaly listinu, na kterou se 
musely podepsat, s čelovkou pátraly po ztracených po-
hádkách a snažily se objevit všechny pohádkové bytosti, 
které se jim na školní zahradě poschovávaly.
Po zvládnutí bojovky se zavrtaly do spacáčků, které si 
samy nachystaly a nechaly si zdát krásné pohádkové sny. 
Druhý den snědly téměř všechny dobrotky, které dostaly 
s sebou ke snídani. Vyrobily si nádherné létající draky, 
kterými si později vyzdobily třídu. Nechyběly soutěže, 
hry, zábava, ale i odměny. Domů děti odcházely velmi 
spokojené, sice trošku unavené, ale šťastné.

Uč. Jana Březinová a Lenka Macáková

za  kbelSkými  Památkami

19. září 2015 si obyvatelé Kbel 
připomněli 885. výročí první zmínky 
o Kbelích. Žáci naší školy pro ně 
připravili netradiční seznámení 
s některými kbelskými památkami 
a památníky. V krátkých scénkách 
ožila nejen socha svatého Vojtěcha, 
aleo kostele nám vyprávěl poutník, 
potom také přišel i architekt, který 
stavbu navrhl.Nemohla chybět ani 
půvabná a obětavá svatá Alžběta 
Durynská, neboť jí je stavba 
zasvěcena. Kostýmy a kulisy po-
mohly přenést se do dob minulých.  
Žáci deváté třídy potom přiblížili 
historii památníku obětem 1. a 2. 
světové války.

Mgr. Marie Nováková

tisková zpráva ze dne 7. 9. 2015
 
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. upozorňuje 
spotřebitele, na nový pokus firem působících na trhu s energiemi 
o sankcionování spotřebitelů, kteří se rozhodnou odstoupit od 
smlouvy o dodávkách energií uzavřenou při podomním prodeji.
V posledních měsících řeší SOS MaS, z. s. ve svých poradnách 
poměrně mnoho případů se společností Comfort energy, která 
spotřebitelům rozdává žárovky, za které v případě, že spotřebitel 
odstoupí od smlouvy o dodávkách energií, účtuje spotřebitelům 
2000,- Kč. Jen tato kauza trošku utichla, objevila se taktika nová. 
Jde opět o dvě provázané smlouvy, obě uzavřené v jednom 
okamžiku podomním prodejcem. Na jedné smlouvě figuruje 
firma My energy - poskytovatel služeb v oblasti energetického 
poradenství, na druhé firma Stabil energy – dodavatel energií. 
Finta spočívá v tom, že spotřebitel uzavře s obchodním zástup-
cem společnosti Stabil energy nejen smlouvu o dodávkách 
energií, ale současně uzavře smlouvu o poskytování služeb v 
oblasti energetického poradenství. Zde nám obchodní zástupce 
vystupuje v postavení zprostředkovatele pro firmu My energy. 
Tato druhá firma se ve smlouvě zavazuje dohlédnout na hladký 
průběh změny dodavatele energií, řešit případné problémy s tím 
spojené, provézt optimalizaci distribučních sazeb… a to všechno 
bezúplatně. Na výše uvedeném by nebylo nic špatného, až na 
to, že zákazník - spotřebitel se v této smlouvě zavazuje k tomu, 
že nebude zasahovat do uzavřených smluv, měnit nastavení 
produktových řad či měnit dodavatele. Za porušení této povin-
nosti stanoví smlouva sankci 1200,- Kč. Cíl je jasný. Jednak má 
spotřebitele odradit od odstoupení od smlouvy, a pokud tak 

přesto učiní, sankcionovat jej.
Spotřebitel má podle Občanského zákoníku právo odstoupit od 
smlouvy o dodávkách energií, která byla uzavřena na dálku do 
14 dnů, u smlouvy, která  byla  uzavřena  při podomním prodeji 
až 5 dní do zahájení dodávek dle energetického zákona. V obou 
případech bez jakékoliv sankce.
To, že je sankce sjednána ve smlouvě s jinou firmou a ne přímo 
s dodavatelem energií, je jen trikem, jak obejít tato zákonná 
ustanovení. Podle názoru SOS MaS, z. s. nemá firma My energy 
s. r. o. právo spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy s do-
davatelem energií jakkoliv sankcionovat. Je to z toho důvodu, že 
podle § 1812 odst. 2 Občanského zákoníku se k ustanovení ve 
smlouvě, ve kterém se spotřebitel vzdal zvláštního práva, které 
mu zákon poskytuje, nepřihlíží. Takovým „zvláštním právem“ 
je i zákonné právo na odstoupení od smlouvy ve stanovených 
lhůtách. K ujednání, ve kterém se spotřebitel zavazuje nezasa-
hovat do uzavřených smluv, by se tedy podle názoru SOS MaS, 
z. s., nemělo přihlížet. Z logiky věci pak vyplývá,  že není možné 
spotřebitele za  porušení tohoto závazku ani sankcionovat. 
Spotřebitelům, kteří si nebudou vědět v komunikaci s firmou My 
energy s. r. o. rady, doporučujeme vyhledat pomoc a navštívit 
některou z našich osobních poraden. Poradní dny : Praha:  po 
předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280, e-mail 
pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

e-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz                                                                                                                                               
  Dana Žabová  

 Vedoucí živnostenského odboru

SoS maS, z. S. varuJe Před dalšími 
triky dodavatelů enerGií
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kbelské posvícení jsme společně s tisíci 
návštěvníků oslavili tradičně v centrálním 
parku kbely. 

Letošní rok byl něčím velmi speciální. Slavilo se totiž 885 

let od první písemné zmínky o kbelích a od toho se odvíjel 
celý program. Jak ožil Centrální park ten den?

Kbely uctily na posvícení 19. září velmi vzácného hosta 
z dávné historie. Byl jím kníže Soběslav I. Návštěvníci se 
mohli zúčastnit knížecího průvodu, který se prošel po 
Kbelích v celé své slávě, aby se vrátil zpět do Centrálního 
parku, kde již bylo připraveno pohoštění pro vladaře a 
začal zde slavnostní akt přivítání knížete panem starostou. 
Zde se při vystoupení hadí tanečnice a u soubojů knížecích 
biřiců konal hodokvas na počest knížete  Soběslava I. Zde 
se mimo jiné předal dekret o Kbelích panu starostovi Pavlu 
Žďárskému.

Programem prováděly dvě moderátorky-agentky 008 a 
009, které znaly tajemství cestování časem a za pomoci 
zvláštních technických vymožeností se vždy dostaly 
teleportací např. do dob pravěku či do časů a míst, kde za 
mnoho tisíc let později vznikly Kbely. Postupně se setkávaly 

s dalšími významnými osobnostmi - např. s Růženou 
Topinkovou či přelétly k prvnímu rozhlasovému vysílání 
(opět ve zde Kbelích). 

Další z významných návštěv tohoto dne byl i Adam Smola 
– archeolog (Labrys o.p.s.), který přišel pohovořit o dalších 
zajímavostech a historických nálezech - vykopávkách zde 
ve Kbelích. Za jeho účasti byly slavnostně odhaleny čtyři 
informační tabule s názvem „Po stopách historie Kbel“ 
umístěné na kraji kbelského parku.

V programu se prolínaly historické scénky, středověké bitky 
a dobové taneční pro děti připravené uměleckou skupinou 
šermířů Aurinko Félag. V dalších vstupech jsme shlédli 

krásně připravená vystoupení dětí z MŠ i ZŠ, které si velmi 
pěkně připravily své hraní, zpívání, ale i působivé scénky 
z různých historických období. Zde děkujeme i učitelkám, 
které děti perfektně připravily.  Také překvapilo Divadlo 
Studna se svým chůdařským show a představením pro děti 
O zakleté princezně.

A aby měly kbelské oslavy ten správný „říz“ – pozvali 
jsme si hudební skupinu Těžká Pára, která zde rozproudila 
tancechtivé návštěvníky svými staročeskými písněmi až 

do setmění, kdy poté přišli na řadu „ohniváci“ 
z Aurinko Félag se svými ohnivými řetězy a svícny.

Třešničkou a zakončením celého slavnostního dne 
byl překrásně na míru ušitý ohňostroj spolu se 
středověkým hudebním podkresem.

A tak končí naše další historicky laděná kulturní akce 
a těšíme se opět na vás na všechny při podzimních 
a zimních připravovaných radovánkách.

Video a fotodokumentace:  https://www.youtube.
com/watch?v=-rez-zGeB0Q&feature=youtu.be

http://marel.praha19.cz/19_9_2015.html 
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kbelSké PoSvícení - 885 let

Koncem srpna jsme se po roce provizorního provozu ve 
značně stísněných podmínkách dočkali nové přístavby 
školy. Učitelé se s ní mohli důvěrně seznámit již v přípravném 
týdnu. Zvláště pak třídní učitelky prvních a druhých tříd, 
které zde měly od 1. září zahájit výuku.Že jsou kreativní 
se od nich vzhledem k jejich povolání očekává, ale jejich 
přístup k „zabydlení“ nové budovy veškerá očekávání 

předčil. Dostaly volný prostor a volnou ruku a začaly se dít 
neskutečné věci. Vozíky jezdily tam a zpět, výtahy nahoru 

a dolů a doslova v cuku letu byly kabinety plné materiálu 
a pomůcek pro výuku. Následovala výzdoba tříd, došlo i 
na stěhování již nastěhovaného nábytku. Paní učitelky  s 
podporou všech několika málo chlapů na škole posouvaly 
nábytek, někdy o pár centimetrů, jindy přes celou třídu 
tak, aby byl celek dokonalý a k obrazu jejich představ. Za 
necelý týden doznaly strohé prostory proměnu hodnou 
televizního pořadu „Jak se staví sen“. Přišel den „D“, tedy 
den otevřených dveří. Účast nás překvapila jak počtem, tak 
skladbou účastníků. Přišli se podívat nejen rodiče stáva-
jících žáků a budoucích prvňáčků, ale i žáci, kteří kbelskou 
školu již absolvovali, a to od  loňských deváťáků až po  se-
niory a nespočet dalších obyvatel obce. To byl jasný důkaz 
toho, že škola byla a je vnímána ve Kbelích jako jedna z 
hlavních priorit, a že nejen zřizovateli, učitelům, žákům a 
rodičům na ní záleží. Z ohlasů bylo patrné, že nová budo-
va se líbí a  mnozí by se do lavic takové školy rádi vrátili. 
Prvního září proběhlo slavnostní otevření a škola ožila  
všudypřítomnými hemžícími se nejmladšími žáčky. Ti již 
mají za sebou první dva měsíce v nové škole a věřím, že 
před sebou mnoho šťastných školních let a hezkých vz-
pomínek, kvůli kterým se budou do své školy rádi vracet.  

Tomáš Hušek

základní škola Praha - kbely 
SlavnoStní otevření
kbelská „křížová cesta“ završena
Čtyřleté martyrium bylo koncem srpna ukončeno ! 
Co je tím myšleno ? Mnozí z vás tuší, že se zmiňuji o 
dlouhodobém vyjednávání, shánění, přemlouvání, někdy 
i ponižování vůči tzv. nadřízeným orgánům a nekonečné 
neústupnosti, které konečně v letošním roce vyústilo 
v realizaci a dokončení výstavby nové budovy základní 
školy s kapacitou pro minimálně 430 žáků. Byl tak splněn 
slib daný panem starostou, že letošního 1. září nastoupí 
prvňáčci do nových tříd. Vedení radnice spolu s ředitelem 
školy si neskutečně oddechlo a za nějaký čas již snad 
budeme jen s nostalgií vzpomínat, co vše jsme museli 
od roku 2011 s panem starostou absolvovat, abychom 
se dnes mohli z nové budovy těšit. K tomuto potěšení 
všem jistě napomohl i v předvečer zahájení školního roku 
uskutečněný Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. 
Každou hodinu s polední přestávkou pan ředitel spolu se 
svými zástupci a vedením radnice prováděli návštěvníky po 
nové budově spolu s výkladem, co kde a kdo se bude učit 
či dělat. Nutno poznamenat, že učitelky se opravdu činily a 
třídy náležitě připravily. Velký zájem Kbeláků nás příjemně 
překvapil a podobné početné zastoupení bylo i druhý den 
na zahájení školního roku se slavnostním stříháním pásky 
a vysvěcením celé nové budovy. Do nové školy se nakonec 
kromě prvňáčků přestěhovali i druháci a zbylé volné třídy 

se využívají pro družinu a tzv. výchovné předměty např. 

pohybové. Tak ať se žáčkům a učitelkám v ní dobře učí a ať 
slouží ku prospěchu celé naší kbelské komunitě.
Na závěr chci jménem vedení radnice poděkovat řediteli 
školy a jeho pedagogickému sboru za trpělivost, kterou 
přestáli mezičas a provizorium, ve kterém museli učit. Dále 
pak i všem ostatním zaměstnancům školy, kteří učitelům 
pomáhali se zprovozněním a vtisknutím nové budově 
život a půvab.

Ivana Šestáková

https://www.youtube.com/watch?v=-rEz-zGeB0Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-rEz-zGeB0Q&feature=youtu.be
http://marel.praha19.cz/19_9_2015.html
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naše motta jsou 
klubík Fittime  
„ Sportem proti obezitě a drogám“
Fittime 
„ Sportem pro lepší náladu“

Veškeré naše dětské aktivity popíši v jednotlivých bodech

1. hlídání dětí na recepci
Již 7 let maminky mohou využívat dopolední hlídání dětí. 
Maminky přijdou na recepci, kde odevzdají své děti re-
cepční a jdou si na 55 min zacvičit (odreagovat se), děti 
hlídáme již od jejich narození. Maminky za tuto službu za-
platí 30 Kč, tuto možnost využívají více a více, odpadne jim 
starost s hlídáním dětí a mohou tyto chvíle bezstarostně 
věnovat sobě. Dost často se nám stává, že máme na recep-
ci i 7 dětí.  Tuto možnost na žádost maminek jsme rozšířili 
i na odpolední lekce. 

Kbelských klientek co využívají tuto službu máme asi ko-
lem 45.

2. cvičení s těhotnými ženami
Pokud nám zákaznice otěhotní, nemusí se bát a nadále 
mohou chodit dál cvičit. Doporučujeme ženám, jaké cvi-
čení je pro ně v daném trimestru vhodné. Po  porodu se 
k nám maminky vracejí se svými dětmi.

Pravidelně máme kolem 5 kbelských těhotných klientek

3. Jumping pro děti (skákání na trampolínkách)
Na lekce jumpingu mohou chodit děti již od 2,5 let, jelikož 
jsou většinou dost malé, tak se ze začátku učí jen při skáká-
ní udržet rovnováhu. Měli byste vidět, jak se strašně rychle 
zlepšují. Trénujeme jejich stabilizační systém a učí se, jak 
správně zapojovat a využívat svá bříška. Pro zpestření je 
hodina prokládána různými hrami, děti by nevydržely ce-
lou hodinu jen správně skákat. Dětem musíte lekci udělat 
velice zajímavou a jako trenér se  nimi vrátit do dětských 
let. Jumping pro děti provozuji již 7 let a začali jsme tak, že 
jsem si děti osobně vyzvedávala ve školkách, jelikož rodiče 
v tento čas byli ještě v zaměstnání. Kolikrát jsem si vedla i 
6 dětí.
Pokud by byl ze strany rodičů zájem o tuto službu, je v na-
šich možnostech děti ve školkách opět vyzvedávat a dovést 
je na lekci
 
Během měsíce máme většinou 25 – 30 kbelských dětí.

4. škola aerobicu pro děti (kategorie starší a mladší)
Celé léto 2014 jsme dávali dohromady plán lekcí aerobicu 
na školní rok 2014/2015. V září jsme úspěšně odstartovali 

první rok aerobicu ve Kbelích. Sama jsem ze začátku školu 
brala je tak, že si děti chodí zacvičit a alespoň tak nesedí u 
počítačů, po půlročním trénování jsem zjistila, že děti jsou 
velice šikovné a můžeme se s nimi zúčastnit závodů. 

Tímto bych se s vámi chtěla podělit o výsledcích našeho 
úsilí. Píši Vám to jako matka jednoho dítě, které vystupuje 
v týmu mladších dětí.

Před rokem a půl vznikala myšlenka, že bychom chtěli pra-
covat více a více s dětmi v odvětví dětský aerobik (taneční 
aerobik, street dance, funky, atd.). Vše by bylo pod záštitou 
asociace: Děti fitness, aneb sportem proti drogám. Nejdří-
ve se mi myšlenka moc líbila a byla jsem pro, ale posléze 

jsem zjistila, že budeme chodit i na závody a to samozřej-
mě o víkendech. Dorazil mě můj malý syn, který chtěl na 
lekce chodit také. Představa, že já budu o víkendu chodit 
na závody, vždyť já o víkendu pracuji, mám přece lekce ve 
fitku, jezdíme na chalupu, no co budu povídat, vůbec se 
mi nechtělo. Vymlouvala jsem se, nic jiného mi nezbýva-
lo, než synovi kývnout. Kuba byl z prvních hodin opravdu 
nadšený, kurz ho opravdu baví, a tak své víkendy musím 
obětovat. 
Na první závody jsem šla sama se synem a kamerou. Měli 
jsme s dětmi sraz až na místě. Závodily mladší i starší a 
to ve více skupinách. Musím říct, že jsem byla z atmosféry 
v hale nadšená. Když začaly naše děti vystupovat, tak jsem 
nevěděla, zda se mám koukat či natáčet, tleskat, nebo na-
hlas fandit. Z dětí jsem byla paf. Když bylo vyhlašování a 
obě party dětí obdržely medaile a poháry, tak se mi chtělo 
radostí křičet, vlastě jsem křičela, ne řvala. Rodiče i děti 
byly opravdu šťastní
Na druhé závody 25.3. 2015 jsem šla již s manželem. To 
už bylo semifinále mia FeStiaval a obě skupiny dětí 
se zúčastnily.  Vystupovali jsme ve veliké hale, kde bylo 
opravdu plné hlediště lidí. Pro děti už to bylo daleko horší, 
byly více nervózní, ale zvládly to výborně. Při obdržování 
pohárů a medailí je hlavně zajímalo, zda postoupily do 
finále.  ANO – postoupily.

23.05. 2015 jsme vystupovali na finále mia FeStival in-

ternational chamPionShiP, které se konalo v lurec-
ně.
Tyto závody už byly úplně o něčem jiném, najednou se děti 
měly ukázat na velikém pódiu a před tolika lidmi. Měly vel-
ký strach, ale na druhou stranu se těšily. Bylo vidět, jak se 
vše v dětech pere, i můj syn, který vždy jel, jak motorek, 
měl najednou výpadek, byl z toho nešťastný. 
Hned, jak se dostaly na pódium, tak z nich vše spadlo a 
opravdu vystupovaly na jedničku. Jsem na ně opravdu moc 
pyšná. Umístily se obojí na třetím místě. Super máme zase 
medaile a poháry.

V září budeme otevírat nové hodiny pro děti, lekce by měly 
být v úterý a ve čtvrtek. Pokud byste chtěli také něco tak 
hezkého zažít s vašimi dětmi, jsou pro Vás a Vaše děti dve-
ře FIT TIMe otevřeny, moc se na Vaše děti těšíme.
Školní rok  2014/2015 jsme měli 5 dětí ze Kbel u mlad-
ších dětí a 4 u starších.

5. Příměstský tábor
Letos poprvé otevíráme příměstský tábor, napadlo nás 
to z důvodu toho, že spousta maminek neměla možnost 
opatřit si hlídání dětí. V pondělí 3.8.2015 jsme začali s  
prvním den tábora s tématem „Z pohádky do pohádky“. 
Pro děti jsme měli připraveno mnoho zajímavých her, 
výtvarných dílniček, lekce dětského aerobiku, bosu, jum-
pingu, protahování, vše doprovázeno dětskou a teen-
agerovskou hudbou. Chodili jsme samozřejmě i ven, byť 
bylo tak strašné vedro. Děti byly rozděleny do více týmů 
a mezi sebou soutěžily. Jelikož jsme měli děti  od  3 do 12 
let, tak jsme museli vymýšlet program jak malým, tak vel-
kým dětem. Na obědy jsme chodili do lidového domu, kde 
nám skvěle vařili. Musím kuchaře pochválit a obsluha byla 
velice vstřícná. Celý týden jsme završili maškarní diskoté-
kou, kterou si děti po celý týden vytvářely samy ve svém 
týmu.  

Největší zásluha pro mě byla, když se mě rodiče v pátek 

ptali, zda budeme příměstský tábor pořádat i příští rok. 
Že prý děti byly spokojené a hlavně nebyly vůbec hlado-
vé :o)). Rodiče měli radost z deníku, který děti vytvářely 
– „Deník příměstského tábora.“

I když jsem byla po celém týdnu dost vyřízená, tak určitě 
budeme dělat minimálně dva turnusy.

Celkem jsme měli 29 dětí a z toho bylo 19 dětí ze kbel.

Plán Fittime na školní rok 2015/2016

dětský aerobic v tomto roce bude opět probíhat pod aso-
ciací: Děti fitnes aneb sportem proti drogám. V září pro-
běhne nábor dětí na lekce, kterých chceme zařadit do roz-
vrhu více. Zatím jsme měli dětský aerobic pouze ve čtvrtek 
pro obě věkové kategorie. V tuto chvíli víme, že lekce bu-
dou určitě probíhat každé úterý a čtvrtek, hodiny budeme 
mít otevřeny pro úplně nové děti ale i pro ty, které k nám 
už chodily. S dětmi budeme pracovat na choreografiích, 
se kterými půjdeme bojovat na závody. Určitě nás čekají 

soutěže:
Jaro
Děti fitnes aneb sportem proti drogám
Březen / duben – semifinále
Květen – finále

Léto
mia festival – pokud děti postoupí, je to již velké finále

Během roku jsou další soutěže:
Taneční skupina roku
Velký CDO – czech dance organization

Vše záleží jen na rodičích, do jakých soutěží se s dětmi 
vrhneme.

Také v tomto roce plánujeme otevření kurzu angličtiny 
pro předškoláky, první a druhou třídu, vše pod záštitou 
společnosti JIPKA – vaše jazyková intenzivní péče

V létě máme chuť jít opět do příměstských táborů, na 
základě úspěšnosti roku 2015 jsme ochotni otevřít více 

turnusů. Vše se odvíjí jen od chuti dětí a jejich rodičů.

Více a více zpřístupňujeme Fittime dětem a jejich matkám, 
takže nadále platí hlídání dětí v dopoledních, ale i od 
poledních časech.

klubík Fittime
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krc cobyduP
budeme tvořit, bát se i soutěžit aneb co jsme pro vás do konce roku ještě připravili? 

Kromě zajímavých seminářů v rámci projektu „Co dělat, když…?“ se můžete 
těšit na kurz adventních věnců, tvořivé dílničky pro šikovné ručičky s 
vánoční a mikulášskou tematikou, focení rodičů s dětmi a nebudou chybět 
ani již tradiční akce jako je vyřezávání dýní s lampionovým průvodem 
nebo mikulášská nadílka pro nejmenší.  Vyřezávání dýní s lampionovým 
průvodem se uskuteční 7. listopadu od 14:00 hodin v Centrálním parku 
Kbely. Během odpoledne si mohou děti i dospělí vydlabat dýni, která 
bude na místě k dispozici, a své dílo si odnést domů. Děti se mohou 
těšit na halloweenské  
soutěže, odpoledne 
plné písniček, pohádku 

v provedení Divadélka Romaneta a samozřejmě na tajemný strašidelný 
les a jeho obyvatele. Napětím a dětskou zvědavostí se 4. 12. naplní 
Lidový dům ve Kbelích, který navštíví Mikuláš se svými pomocníky.  
Děti dostanou nejen drobné dárečky, ale také se naučí básničku 
pro Mikuláše a pohádka jim navodí příjemnou předvánoční náladu. 
Informace o akcích naleznete na našem webu www.krc-cobydup.cz 
nebo na facebooku.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Mgr. Lenka Baťková

kroužky a kurzy organizované krc cobydup 

Tým Kulturního a rodinného centra CoByDup, z. s. pořádá kroužky a kurzy nejen pro děti, ale také pro dospělé. V případě zájmu je 
možné se do nich přihlásit i v průběhu roku. Cena Vám bude přepočítána.  
Podrobné informace o kroužkách, kurzech a aktivitách KRC CoByDup naleznete na našich webových stránkách www.krc-cobydup.cz 
nebo na Facebooku https://www.facebook.com/CoByDup

kurzy pro děti s rodiči
Po  8:30 – 11:15    hudebka yamaha rob, kkk i a kkk ii, lektor: Zita Dubová
Út 16:00 – 17:00   Poznáváme svět monteSori (1 – 3 roky), lektor: Pavlína Kapalová
St 9:00 – 10:30      cvičení batolat + batole klub (začátek lezení – 1,5 roku), lektor: Lenka Kadlecová
St 13:00 – 14:00    mimi klub (4 měsíce – začátek lezení), lektor: Lenka Kadlecová
Čt 9:00 – 11:40     cvičení děti i., ii., iii., lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová

kurzy pro děti bez rodičů
Po 15:30 – 16:30   Dětský atletický klub CoByDup, (3 – 4 roky), lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová
čt 15:00 – 16:00    dětský atletický klub cobydup, (5 – 7 let), lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová
Po 15:30 – 16:30    kouzelná keramika / výtvarka (3 – 6 let), lektor: Iveta Piková
St 15:20 – 16:05   muzikálová přípravka- začátečníci – hS Čmelda (3 – 6 let)
St 16:15 – 17:00  muzikálová přípravka- pokročilí  – hS Čmelda (4 – 7 let)
Pá 15:00 – 16:00   dětský atletický klub cobydup, (3 – 7 let), Sokol kbely, lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová

kurzy pro dospělé
Po 19:00 – 20:00    Powerjóga pro začátečníky s Markétou Kučerovou
Út 18:30 – 20:00   Jóga pro ženy s Radhou Třešňákovou
Čt 18:00 – 19:00    cvičení pro ženy Fitmami  s Livií Čadovou 

JeŽkův klubík úterý, čtvrtek a pátek od 9:00 do 12:00 hodin - přípravný kurz před nástupem do mš
pro děti ve věku od 2,5 roku do 5let, bez doprovodu rodičů, lektor: Iveta Piková a Lenka Kadlecová 
Možnost příchodu do JK úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 hodin  
Odpolední klubíky úterý a čtvrtek od 12:15 do 15:00 hodin

Těšíme se na Vás 
Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup, z. s. 

Projekt “co dělat, když…?” vám nabízí:

individuální a elektronické poradny - zdarma 
V rámci projektu “Co dělat, když…?” pro Vás umíme zcela 
zdarma zprostředkovat odborné poradenství. Život nám 
někdy připraví nelehké situace a problémy, se kterými si 
nevíme rady nebo nemáme dostatek finančních prostřed-
ků např. na právníka.
Máme pro Vás dobrou zprávu - nejste v tom sami! Naše 
poradny probíhají buď anonymně elektronicky nebo zpro-
středkujeme individuální schůzku. S čím Vám můžeme po-
moci?

Právní a pracovně-právní poradna
S čím jsme Vám pomohli v minulosti? Rozvodové řízení, 
majetkové vypořádání, komplikovaný návrat z rodičovské 
do práce (práva zaměstnance vs. povinnosti zaměstnava-
tele), pracovní úraz a propuštění ze zaměstnání atd.

2.  Rodinná poradna - pomoc při řešení problémů v rodi-
nách
Uměla poradit a vyřešit různorodé problémy z oblasti ro-
dičovství a výchovy dětí, například: problémy s řečí - zpro-
středkování na logopeda, šikana ve škole, týrání či zneuží-
vání dětí, užívání návykových látek atd.

3. Finanční poradna
Finanční specialistka zajistila poradenství rodinných finan-
cí, zanalyzovala finanční situaci rodin a našla návrhy řešení. 
Potřebujete pomoc či radu? Napište nám na email: 
codelatkdyz@krc-cobydup.cz. 

Kromě právě představených poraden organizujeme wor-
skshopy a semináře. V říjnu přijďte na speciální dvouho-
dinové diskusní fórum s lektorem Martinem Práškem. 
Věnovat se budeme syndromu vyhoření (na mateřské do-
volené) a jeho předcházení. Poradíme, jak skloubit mateř-
ství s prací, protože: je možné být dobrá matka a zároveň 
být úspěšná v práci. Nejen o nalezení rovnováhy a zbavení 
se výčitek vůči dětem budeme diskutovat 7. října od 17:30 
hodin (tentokrát v Mateřské škole Letců).
Do konce roku připravujeme další zajímavé přednášky na-
příklad “extrovert-Introvert”, “Jak vybrat botičku pro dět-
skou nožičku” nebo “Dítě a PC hry - co je moc a co málo?”.
Aktuální pozvánky najdete na www.krc-cobydup.cz a na 
facebookových stránkách. Přihlaste se, přijďte…

Dáša Zbínová, koordinátor projetku “Co dělat, když...?”
codelatkdyz@krc-dobydup.cz

čeSký boxer tomáš šPičák
24. ročník mezinárodního turnaje memorial Julia tormy se konal ve dnech 
16. - 18. 10. 2015 v Praze.
Tento turnaj se koná na počest Juliuse 
Torma, který se stal prvním československým 
olympijským vítězem v boxu. (Narodil se v 
Budapešti, ale celý život byl čechoslovákem. 
Velkou většinu života prožil v Praze. Boxovat 
začal u legendárního maďarského trenéra 
Adlera. Po válce se rodiče i s mladým Julou 
odstěhovali do Partizánského, a okamžitě 
se stal československým reprezentantem). 
Turnaje se zúčastnilo 8 evropských států. Za 
Českou republiku startoval v lehké váze (do 60 
kg) i český boxer Tomáš Špičák, který trénuje 
ve kbelské tělocvičně „Spejbl Gym Praha“. 
Probojoval si cestu až do finále, kde se utkal s 
polským reprezentantem.  Bohužel po velkém 
boji prohrál a tím získal 2. místo na turnaji. I 
když nedosáhl na zlatou medaili, tak je to pro 
nás velký úspěch a obrovská zkušenost. Tomáš 
bude dále trénovat a věříme, že příště získá 
cenu nejvyšší. 

Michal Marel

Zleva - trenér Karel Vrtiška, boxer Tomáš Špičák, trenér Michal 
Soukup a reprezentační trenér Vasil Larionov

http://www.krc-cobydup.cz
https://www.facebook.com/CoByDup
mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
mailto:codelatkdyz@krc-dobydup.cz
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Skaut - S.S.v.
Skauti-S.S.v. (Skaut - Skauti a Skautky 
vpřed) vycházejí při své činnosti z původních 
skautských principů a ideálů dle lorda 
roberta baden-Powella. 

Současně se však snaží „držet krok s dobou“, rozšiřují 
si kulturní povědomí i schopnosti ovládat moderní 
vybavení, které mají možnost využívat. Snaží se 
o získávání poznatků z historie formou hry a jistě 
na dobrodružných výpravách vznikají přátelská 
pouta na celý život. Vše vyžaduje určitou míru 
disciplíny a zodpovědnosti. Možná je ta pravá 
chvíle jejich oddíl poznat.
Výše uvedený oddíl založený v sousedních 
Satalicích, již funguje 25 let a z malých skautů 
a skautek jsou dnes již skauti dospělí, protože 
skautem člověk obvykle zůstává navždy.
Současně i kbelský skautský oddíl Junáků dále 
pokračuje v jejich mnohaleté činnosti a náš 
skautský oddíl je rád přivítá na našich veřejných 
akcích. Do spolku Skauti-S.S.V. chodí zejména 
děti ze Kbel, a tak nás místní historie skautů 
samozřejmě velmi zajímá. 
Náš skautský oddíl je samostatně fungující spolek. 
Za svůj znak jsme si zvolili červeně olemovaný 
trojúhelník s červeným nápisem „Vpřed“, umístěným na 
zlaté lilii. Název Vpřed je parafráze titulu poválečného 

časopisu pro mládež  - Vpřed, který byl tehdejší mládeží 
velmi oblíben a skutečně ji vedl „vpřed“. 
Tento nepolitický a nezávislý spolek vychází ze zásad 
světového skautingu stanovených lordem Robertem 
Baden-Powellem, z myšlenek ernsta Thompsona Setona 
a ze zásad zakladatele skautského hnutí u nás - Antonína 
Benjamina Svojsíka.
V Městské části Praha 19 Kbely působí náš spolek již 5 
let. Každý rok pořádáme pro veřejnost mnoho akcí např.: 
Skautský den (úklid Centrálního parku), Zborovský závod 

(připomínku na naše legionáře), 
Kuličkiádu, úklid studánky ve 
Vinořské oboře, Oslavy vzniku 
republiky, připomínku Osvobození republiky atd.
Pro veřejnost pořádáme i různé výstavy: Pražské povstání, 
17. listopad, Indiánská dioramata, Winnetou náčelník 
Apačů, 75. výročí Rychlých šípů, Vzpomínka na Operaci 
Anthropoid, Den válečných veteránů.

Také každoročně iniciujeme vánoční sbírku pro děti z 
Dětského domova v Dolních Počernicích. Ve vánočním 
období přivážíme již tradičně do Kbel Betlémské světlo.
Naši městskou část současně reprezentujeme při 
Vzpomínkové akci v Resslově ulici (Operace Anthropoid), 
dále v Lidicích, Plzni a zavítali jsme i do Bruselu (kde jsme s 
oddílem navštívili sídlo NATO)…
1. září 2014 jsme slavnostně otevřeli naši novou skautskou 
klubovnu umístěnou do srubu v Centrálním kbelském 
parku. 
V současné době má náš spolek 4 dětské oddíly, které 
jsou dle věku a zájmů rozčleněny na oddíly pěší a vodní. 
Aktuální počet dětí je 56.

Pravidelné schůzky: 
úterý - 15:00 - 17:00 Vodní skauti
středa - 15:00 - 17:00 ml. Pěší vlčata (7 - 10 let)
středa -  17:00 - 19:00 Skauti (10 - 15 let)
čtvrtek - 15:00 - 17:00 Bobříci (přípravka 5 - 6 let)
pátek - 15:00 - 17:00 Klubové pátky

Na příští rok připravujeme akci k 80. výročí  skautingu ve 
Kbelích. Již nyní plánujeme uspořádání důstojné výstavy, 
vydání Historického almanachu (první vyšel v roce 2011 
k 75. výročí - k vidění na našich webových stránkách), 
pamětní dopisnice, pamětní razítka, vzpomínkové odznaky, 
atd. 
Pokud máte jakýkoli materiál, který se týká skautingu 

(dokumenty, fotografie, knihy, příručky, krojové součástky, 
odznaky…), máme veliký zájem!
O našich plánech, akcích, výpravách atd., 
se můžete více dočíst na našich webových 
stránkách: www.skaut-ssv.cz

Veliké poděkování patří zastupitelům UMČ 
Praha 19, kteří naše oddíly podporují a 
pomáhají nám ze všech sil. Za podporu také 
děkujeme SDH Kbely.
Naše oddíly by se jistě neobešly, ani bez 
podpory obětavých rodičů.
Všem jmenovaným patří veliký dík.
Pokud vás naše činnost zaujala, srdečně vás 
zveme do svých řad.

Se skautským pozdravem, Kamil Podlaha

mobilní  obchodní  kancelář  
Pražské plynárenské, a.s.    
termíny přistavení :
 

- 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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Vážení spoluobčané Kbel, abyste měli všichni příležitost seznámit se podrobně s texty na informačních 
panelech, které byly slavnostně odhaleny při kbelském 
Posvícení v Centrálním parku Kbely (naproti cvičím 
strojům), postupně vám zde tyto panely představíme.

ceStička, spolek
O letních prázdninách proběhlo v Cestičce 5 týdenních 
příměstských táborů. Dny s námi strávilo 59 dětí ve věku 
3-7let, některé z nich i na více turnusech.
Děkujeme jim za společný čas :-)

Hráli jsme si na indiány, pravěké lidi, hodně jsme cestovali 
– polem a loukami, lesem, za vodou, zkoušeli jsme, co 
všechno umí barvy, zda svedeme získat mouku z obilí, 
rozdělat oheň, vyrobit lapač snů, indiánskou čelenku nebo 
masku, sledovali jsme zvířata v přírodě, zoo koutku, na 
statku a ve velké zoologické zahradě.
Počasí se vydařilo a bylo nám spolu báječně, posuďte sami 
:-)

ohlédnutí za PříměStSkými letními tábory S ceStičkou

kdo Je ceStička?
Cestička je spolek, který provozuje ve Kbelích a blízkém 
okolí lesní a montessori klub pro děti od 3 let. Věříme, 
že bezprostřední kontakt s přírodou děti obohatí, že 
je to pro ně nezaměnitelná a v dnešní době jedinečná 
zkušenost, která pozitivně ovlivňuje jejich vývoj. Zásadní 
je pro nás citlivý přístup k dětem a jejich sociální komfort.

nízkoprahové centrum aktivit mč Praha 19
     Začala nová šachová sezóna 2015/2016 a pro Kbelskou 
šachovou reprezentaci, Šachový oddíl SK Kbely je už třetí 
v její historii. Do soutěží Přeboru Prahy, který se uskuteční 
od ledna do dubna 2016, nastoupí v této sezóně už tři týmy 
– A, B, C – Kbelské šachové reprezentace. V porovnání 
s historicky první soutěžní sezónou Kbelské šachové 
reprezentace, kdy její jediný tým začal hrát nejnižší III. třídu 
Přeboru Prahy, je patrné, že se soutěžní šachy ve Kbelích 
uchytily. Navazují tak na slavnou tradici kbelského šachu, 
která byla na dlouhá léta přerušena.
     Vzrůst počtu týmů v každé sezóně o jeden byl ovšem 
podmíněn úspěchy Kbelské šachové reprezentace. V 
sezóně 2013/2014 nový tým KŠR suverénně vyhrál svou 
skupinu a postoupil ze třetí do druhé třídy Přeboru Prahy. 
V minulé sezóně 2014/2015 postoupila KŠR A z druhé do 
první třídy a KŠR B ze třetí do druhé třídy Přeboru Prahy, oba 
týmy z druhých míst svých skupin. V současném ročníku 
Přeboru Prahy bude mít Kbelská šachová reprezentace v 
jeho každé třídě svého zástupce. áčko bude hrát první, 

béčko druhou a vznikající céčko opět nejnižší třetí třídu. 
Zbývá tedy dobýt nejvyšší přeborovou skupinu Přeboru 
Prahy. To je však meta  velmi vzdálená a těžko dosažitelný 
cíl. Reálnější bude snažit se týmy KŠR A a B udržet v první 
a druhé třídě a bojovat o co nejlepší umístění, což platí i 
pro KŠR C, i když třetí třída je vždy jistá, neboť není kam 
sestoupit.
     Do zahájení soutěží Přeboru Prahy zbývá sice ještě 
poměrně dlouhá doba. Nicméně kbelští šachisté ani v 
tomto mezidobí nazahálejí. Již po skončení minulé sezóny 
se uskutečnil jarní oddílový přebor, následně také letní 
oddílový přebor a na konci září byl zahájen podzimní přebor 
šachistů Kbelské šachové reprezentace. Ta se pochopitelně 
snaží i posílit a dopnit týmy o nové kmenové hráče, ale i o 
šachisty, co budou za KŠR bojovat coby hosté. Za Kbelskou 
šachovou reprezentaci bude nadále hrát i JIM Josef Pribyl, 
nejúspěšnější šachista kbelské šachové historie. Své 
domácí zápasy budou hrát šachisté KŠR samozřejmě opět 
v prostorách NCA Městské části Praha 19.

kbelští šachisté jdou do soutěží se třemi týmy

     Stiga hokej klub, jehož členové se pravidelně scházejí 
v Nízkoprahovém centru aktivit MČ Praha 19 každý pátek 
odpoledne ke vzájemným kláním v tomto stolním hokeji, 
rozběhl s novým školním rokem úspěšnou Kbelskou ligu 
juniorů. V září se odehrála tři kola této juniorské ligy a 
jejich výsledky jsou k dispozici na webových stránkách 
http://stiga.trefik.cz/ithf/ranking/serial.aspx?id=70046, 
světovém žebříčku stolního hokeje a tabulka se objeví i na 
nástěnce NCA. 
     Na konec října připravuje kbelský Stiga hokej klub turnaj 
s účastí předních českých hráčů stiga hokeje, který se má 
uskutečnit v protorách Základní školy Praha 19 – Kbely.

Nízkoprahové centrum aktivit nabízí vyžití v klubech
     Řadu klubů, v kterých mají zejména školní děti a mládež, 

ale i dospělí možnost rozvíjet různorodé aktivity, nabízí 
opět v nové školním roce Nízkoprahové centrum aktivit 
MČ Prha 19. V průběhu celého září měl každý možnost do 
jednotlivých klubů se přihlásit, ale ani po tomto termínu 
nejsou kluby pro zájemce uzavřeny. Nyní přinášíme jejich 
přehled: Klub JeHLIČKA, Klub malé kopané, Šachový 
klub, Žurnalistický klub, Střelecký klub a paintball, Klub 
přátel filmu, Klub finanční gramotnosti, Stiga hokej klub 
a Fotografický klub; nově pak kluby her, jako jsou Dáma, 
Šipky a Stolní tenis.
     Bližší informace o obsahu činnosti jednotlivých klubů 
s uvedenými pravidelnými termíny schůzek a s kontakty 
na jejich lektory naleznou zájemci buď na nástěnce 
Nízkoprahového cenra aktivit v Bakovské ulici, nebo na 
webových stránkách NCA www.coolkbely.cz

Stiga hokejisté chystají turnaj

www.spolekcesticka.cz                  tel.: 603 849 047
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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.

V území mezi městskou částí Praha 19 (Kbely) a městskou 
částí Praha – Vinoř se od června tohoto roku začaly pohybovat 
stavební stroje a původně zemědělské plochy se začaly 
proměňovat. Vzhledem k tomu, že se mnozí z vás dotazují, 
„co se tam děje“, obrátili se na nás zástupci Vaší městské části 
Praha 19 (Kbely) se žádostí o stručnou informaci pro časopis 
Kbelák. Vězte tedy, že pro vás budujeme sportovní a rekreační 
areál GOLF VINOŘ. 

PoPiS ProJektu
Areál je umístěn do nezastavěné části obce, v souladu s 
územním plánem hlavního města Prahy jsou plochy S02 
vymezeny pro funkční využití golf a zeleň s  doprovodnými 
stavbami. Celková plocha areálu je cca 95 hektarů. Většina 
území cca 90% se nachází v k. ú. Vinoř, částečně v k.ú. Kbely.
Projekt GOLF VINOŘ dle vydaných pravomocných územních 
rozhodnutí a stavebních povolení zahrnuje: terénní úpravy 
na 27-ti jamkové golfové hřiště, vodní plochy, golfovou 
akademii - driving range, SPA, klubový dům, ubytování 
v bungalovech, technické zázemí, parkoviště u klubovny a 
bungalovů, inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci z ulice 
Bohdanečská, připojení na ĆOV Kbely.
Golfové hřiště GOLF VINOŘ v detailu zahrnuje 18-ti 
jamkové mistrovské hřiště (PAR 72 o délce 6300 metrů), 
9-ti jamkové veřejné hřiště tzv. public (PAR 34 o délce 2600 
metrů) a tréninkové plochy. 18-ti jamkové hřiště bude mít 
parametry normovaného závodního hřiště a bude určeno 
pro profesionální i rekreační hráče. 9-ti jamkové hřiště bude 
určeno především pro rekreační hráče, děti a mládež a k 
výuce golfu. Tréninkové zázemí budou tvořit cvičná odpaliště 
pro dlouhou hru - driving range o délce 300 metrů, chipping a 
putting green pro krátkou hru.
Projektantem hřiště je Jonathan Gaunt, významný golfový 
architekt, jenž vystudoval krajinářskou architekturu (1987) 
a v roce 1993 absolvoval architekturu golfových hřišť u 
British Institute of Golf Course Architects. Od roku 1997 
je Senior Member u european Institute of Golf Course 
Architects. Má za sebou řadu realizací v různých zemích 
světa: ve Velké Británii, Irsku, Skotsku, USA, Maroku i v České 
republice (Kaskáda, Jinačovice u Brna). http://www.qaunt-
qolf-desiqn.com

PřínoSy ProJektu
Pro obyvatele Vinoře a Kbel, stejně jako dalších městských 
částí hl. m. Prahy a obcí bude hlavním přínosem změna 
stávajícího prašného prostředí zemědělsky využívaných 
ploch na rekreační a sportovní areál pro širokou veřejnost. 
Celkový přínos bude mít následující základní aspekty:

možnost hraní golfu pro veřejnost a další rekreační a 

sportovní vyžití 
Obliba golfu jako sportu pro všechny věkové skupiny nejen 
ve světě, ale i u nás stále roste. V ČR je registrováno téměř 

60 000 hráčů, z toho jen v Praze cca 30 000. Golfové hřiště 
s rozsáhlým tréninkovým zázemím v takto dostupné poloze 
bude počítat s možností hry pro širokou veřejnost, velký 
důraz bude kladen na aktivní využití volného času pro děti a 
mládež, stejně jako pro rodiny s dětmi a seniory. 
Pro (zatímní) nehráče golfu může být areál atraktivním 
výletním místem pro pozorování golfové hry díky napojení 
propojovacích cest golfového areálu pro pěší na okolní 
infrastrukturu. V zimní období může být golfové hřiště 
využíváno pro běžecké dráhy.

Společenský život v klubovém domě
Klubový dům bude sloužit nejen hráčům golfu, ale bude 
mít velký význam jako místo společenských setkání. Jeho 
zázemí s restaurací, barem, klubovými místnostmi a 
letními terasami bude příjemným místem k odpočinku. U 
klubového domu bude instalováno dětské hřiště pro nejmenší 
děti, Kids golf a stojany pro cyklisty.

ekologický projekt
Při přípravě projektu a jeho realizaci klademe velký důraz 
na ekologii a životní prostředí. Byl zvolen ekologický zdroj 
vody pro závlahu golfového areálu a zeleně, a to přečištěná 
odpadní voda z nedaleké čistírny odpadních vod (ČOV 
Kbely). Součástí projektu je také výsadba dřevin s úkryty 
pro zvěř, vybudování vodních ploch s dobrým přístupem pro 
obojživelníky, mokřadních ploch a další, čímž dojde ke zvýšení 
biodiverzity v území.

celkový rozvoj území
S realizací záměru se dá předpokládat další rozvoj 
navazujících podnikatelských aktivit v oblasti služeb např. v 
oblasti ubytování, gastronomii apod. a vytvoření nových 

SPortovní a rekreační areál   
GolF vinoř

pracovních míst pro obyvatele v místě a okolí nejen 
sezónního typu. K celkovému oživení a zatraktivnění v oblasti 
přispěje také plánované vybudování pěšin v okolí areálu a 
vybudování cyklostezky dle projektu městské části Praha 19 
(Kbely) a městské části Praha - Vinoř.

Závěrem mi dovolte poděkovat za vstřícnost samosprávám 
městských částí Praha 19 (Kbely), Praha – Vinoř a Praha 
– Čakovice, bez jejichž podpory by projekt nemohl být 
realizován, vám občanům za krátkodobé strpení omezení 
provozu na ul. Mladoboleslavská, kudy je vedena staveništní 
doprava, a zároveň požádat všechny obyvatele, aby 
respektovali stávající značení „zákaz vjezdu“ a „zákaz vstupu“ 

do areálu z důvodu probíhající výstavby, neboť pohyb 
po staveništi může být z důvodu pohybu těžkých strojů a 
hlubokých výkopů velmi nebezpečný jak pro vás, tak vaše 
děti i pejsky.

Mgr. Monika Bažantová, prokurista
KONTAKT

GOLF VINOR a.s.
Sídlo: Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha 

E-mail: golf@golfvinor.cz
www.golfvinor.cz  

(webové stránky budou v provozu od ledna 2016)

Probíhající výstavba golfového hřiště Golf Vinoř (foto: MB, 8/2015)

Klubový dům – studie (arch. Sadílek, arch. Cífka, 
5/2015)

http://www.qaunt-qolf-desiqn.com
http://www.qaunt-qolf-desiqn.com
mailto:golf@golfvinor.cz
http://www.golfvinor.cz
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kříŽovka o ceny 
Správné znění tajenky z čísla 56: „JIŽ DeVěT LeT S VáMI“. Sponzor vinotéka „u Soudku“.  výherci kteří 
obdrží víno z rodinného Vinařství Sedlák z Velkých Bílovic: Pažout Vladimír, Jitka Melkusová, Michal Tomsa.

Svaz těleSně PoStiŽených mo kbely
V závěru léta se Svaz tělesně postižených, místní 
organizace Kbely, sešel po prázdninách již 26. 8. 2015. Šlo 
spíše o schůzku, kde se řešil program na druhé pololetí 
a organizační pokyny související s výletem na zámek 
Ploskovice a do Polska. I když na této schůzce nebyla žádná 
přednáška ani jiný poutavý program, všichni přítomní byli 
očividně potěšení skutečností, že se opět po prázdninové 
pauze budeme pravidelně scházet. Mnohým schůzky 
chyběly.

Zástupci naší organizace se rovněž, na pozvání pana 
starosty, zúčastnili dne 1. 9. 2015 slavnostního otevření 
nové základní školy. Bylo velice dojemné sledovat rozpačité 
prvňáčky plné očekávání, co je v této nové budově čeká. 
Prostorami nové budovy nás provedl a poskytl výklad pan 
ředitel školy. Prostory působí velice moderně a třídy jsou 
zcela jiné, než jsme zvyklí. V každé třídě je za posledními 
lavicemi dost prostoru pro aktivity, kdy žáčci nemusí sedět 
v lavicích a mohou se uvolnit. V posledním poschodí, 
kde dosud nejsou učebny, bylo pro hosty připraveno 

pohoštění. Zde jsme setrvali v příjemných rozhovorech. 
Akce na nás všechny působila velice příjemně a skutečně 
neformálně. A musíme poděkovat za pozvání na tuto pro 
obec ojedinělou a významnou akci. 

Dne 23. 9. 2015 jsme poprvé po prázdninách vyrazili na 
výlet a byla to skutečně rekordní akce, které se zúčastnilo 
49 našich členů doplněných o kbelské seniory. Šlo o rekord 
nejen co do počtu účastníků, ale i co se týče obsahu. 
Navštívili jsme filmaři oblíbený zámek Ploskovice. Počasí 
sice z počátku trochu zlobilo, ale pak se umoudřilo a 
bylo příjemně. V 10.00 jsme měli objednanou prohlídku 

s průvodcem. Vzhledem k počtu výletníků jsme byli 
rozděleni na dvě skupiny. Prohlídka byla velice zajímavá. 
Stěžejní částí expozice jsou prostory, které využíval jako 
letní sídlo Ferdinand I. Habsburský, jinak Ferdinand 
V. Dobrotivý, poslední korunovaný český král a jeho 
manželka. Významná je rovněž výzdoba interiérů převážně 
realizovaná Josefem Navrátilem, jedním z předních 
představitelů romantismu v českém malířství. Druhou 

částí prohlídky byly grotty. Jde o umělé vodní 
jeskyně a kašny situované pod zámkem, které 
sloužily k ochlazení obyvatel zámku a hostů. 
Po objednaném obědě v restauraci U Zámku 
jsme se opět vrátili. Část nás navštívila výstavu 
obrazů malířů poloviny 19. století instalovanou 
ve druhém poschodí zámku. Zde jsou vystaveny 
skutečné lahůdky. Nejčastěji jsou zde zastoupena 
díla Josefa Navrátila. Součástí expozice jsou i 
obrazy Mánesa, Havránka, Hynaise, Mařáka a 
dalších. Byl to skutečně krásný zážitek. Návštěvu 
jsme zakončili příjemnou procházkou v zámecké 
oboře.  V 15.00 jsme autobusem vyrazili do 
Litoměřic na posezení v cukrárně, kde jsme se 
občerstvili. Celý program objednala a zajistila 
naše předsedkyně paní Jitka Pelikánová a bylo to 
skutečně fantastické. 

Anna Zborníková, STP MO Kbely

klub kvítek na miStrovStví  
rePubliky v Paradrezúře
S mezinárodní účastí a za finanční podpory 
naší městské části.

V krásném prostředí jezdeckého areálu equus Kinský 
v Hradišťku u Sadské proběhlo 3. a 4. října 2015  již 16. 
mistrovství  republiky v paradrezúře s mezinárodní účastí 
a za finanční podpory naší městské části, které pořádá náš 
Klub Kvítek každým rokem v říjnu.
Počasí nám přálo, jezdecké výkony českých jezdců 
byly  srovnatelné se dvěma německými účastnicemi. Naše 
dlouholetá reprezentantka, kbelačka Helena Kratochvílová 
byla letos ze zdravotních důvodů jen v roli zapisovatelky 
rozhodčí, ale příští rok jí na obdélníku určitě opět uvidíme. 
Místo ní startoval velmi nadějný Petr Novák. Za náš 
jezdecký klub bych chtěla poděkovat úřadu městské části 
Praha 19 Kbely za dlouholetou velmi příjemnou spolupráci. 
Jezdectví tělesně postižených sponzory zrovna neláká, o to 
víc si vážíme přístupu kbelské radnice.  

Jana Zenklová, 
předsedkyně Klubu Kvítek a hlavní pořadatelka 

Pátek – slunečný den – 4. Září 2015, 
rodiče s dětmi vyšli do pohádkového světa ven. 
V krásném parku čekají, vesele děti vítají živé postavičky 
z pohádek.
Princezny, královna, Rumcajs, Manka i ošklivé-ale milé 
čarodějky a další.
Čekají zde soutěže i krásné odměny. 
Hudba hraje, děti tančí, očka jejich krásně září. 
Rodiče se také bavili, nechyběla klobáska, pivečko a 
dobré kafíčko. 

Hudba dlouho hrála, všichni tančili, zpívali a díky 
obecnímu úřadu se vesele bavili, 
domů se nechtělo. 
Tak to je a má být, aby se dalo ve Kbelích spokojeně a 
radostně žít. 

Poděkování mé patří všem, kteří se podíleli na tak 
krásném, pohodovém, pohádkovém odpoledni.

Kbelské seniorka

veselo ve kbelském parku
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klub Seniorů kbely 
Senioři v horním bradle 

 Zúčastnili jsme se s manželem týdenního seniorského 
pobytu v termínu od 5.9. do 12.9.2015 v rekreačním a 

školícím zařízení, které nese od 1.7.2014 název «OáZA 
SRDCe» jinak ŠARZ VRŠOV spol.s.r.o.  v obci HORNí 
BRADLO v oblasti Železných hor v povodí řeky Chrudimky. 
Je to vyhledávaná rekreační oblast pro její malebné údolí a 
okolní lesnatou krajinu.
Ubytováni jsme byli ve dvou lůžkovém pokoji se sprchou 
a WC ve  3.patře nové části. S ubytováním i s celodenní 
stravou jsme byli velmi spokojeni a za to si personál hotelu 
zaslouží poděkování a pochvalu.
Velké poděkování patří také celému vedení klubu seniorů 
za dobrou organizaci celého pobytu a programu, který pro 
nás připravili.
Program byl následující:
- návštěva Sečské přehrady a města Seč. Stavba 
přehrady byla započata v r.1924 a dokončena v r.1935. 
Jezero je dlouhé 6,5 km , zděná 
  hráz je 42m vysoká a 165m dlouhá. Prohlédli 
jsme si i chodby pod hrází přehrady. Dominantou 
malého náměstí města Seče je kostel sv. Vavřince ze 
14.století.
- exkurze v místní provozovně skláren, kde se vyrábí 
vánoční skleněné ozdoby, které se vyvážejí do celého 
světa.  Viděli jsme práci sklářů a mohli jsme si v 
podnikové prodejně vyrobené ozdoby zakoupit.
- zájezd do města Slatiňany-prohlídka zámku 
a hřebčína, který je od r.1992 součástí národního 
hřebčína Kladruby nad Labem.Chová se zde 
nejstarší české plemeno starokladrubského vraníka. 
Renezanční zámek stojí na návrší nad řekou 
Chrudimkou, majitelem byla rodina Auerspergů. K zámku 
přiléhá zámecký park s miniaturou «Kočičího hrádku». 
Dominantou města je i kostel sv.Martina.      
- celodenní výlet do města Chrudimi. Cestou jsme se 

zastavili v obci Kočí, kde jsme si prohlédli překrásné 
památky -  kostel sv.Bartoloměje, dřevěnou zvonici a most. 
Chrudim je pěkné a čisté město s mnoha historickými 
budovami..
- hudební večírek - při kterém jsme se dobře bavili 
Odjížděli jsme v sobotu domů plni zážitků z velmi 
pěkného pobytu v krajině  Železných hor.   

Marie Žďárková

Po uplynutí roku mohu opět velice dobře hodnotit ozdrav-
ný pobyt pro seniory uskutečněný v letošním roce v Hor-
ním Bradle. Personál hotelu se nám s velkou pečlivostí 
věnoval po celou dobu našeho pobytu. Všichni jsme si po-
chvalovali velice chutná jídla i příjemnou obsluhu. I když 
nám zpočátku v odpoledních hodinách počasí nepřálo a 
docela hustě pršelo, většina z nás si tuto nepohodu zpes-
třila zpěvem našich krásných písní. V dalších dnech jsme 
každou volnou chvíli trávili procházkami v okolních lesích. 
Kromě naplánovaných výletů jsme se vyrovnali i s celo-
denním přerušením dodávky elektrického proudu do celé 
obce dne 10.září tak, že vedoucí klubu zajistila návštěvu 
barokního kostelíka s dřevěnou zvonicí v obci Kočí nedale-
ko Chrudimi a velmi krásného královského města Chrudim, 
kde jsme strávili prohlídkami i občerstvením zbytek dne. 
S akcí jsme byli spokojeni. S pobytem jsme se neradi loučili 
v pátek večer. Dobře, že mezi nás přijel náš známý hudeb-
ník, který nám celý večer hrál ke zpěvu i k tanci. J.M.

Ještě nedávno mne ani nenapadlo, že zařízení, jako je Klub 
seniorů, budu někdy navštěvovat. Všechno je jinak. Ne-
mohlo mne potkat nic lepšího. Výlety i dovolené jsou bez-

vadné a dobře připravené. Například dovolená v Horním 
Bradle – září 2015 – je toho dokladem. Byli jsme skvělá 
parta a moc jsme si to užili, včetně zpívánek a tance. 

Díky za to. Milada Šafránková

rekreace seniorů

Tradiční poznávací a relaxační pobyt se uskutečnil od 5. do 
12. září roku 2015.
Co tomu předcházelo? Více jak půl roku předem bylo po-
třeba získat nabídku rekreačních zařízení a hotelů, které by 
přicházely v úvahu. Výbor Klubu seniorů z těchto návrhů 
vybral 4, které předložil do výběrového řízení. V něm na-
konec zvítězilo Rekreační a školící zařízení v Horním Bradle 
– Vršově. Z jednání s vedením objektu byl stanoven termín 
pobytu. Nic už tedy nestálo v cestě, abychom mohli vyra-
zit.
V soboru 5. září v dopoledních hodinách jsme pohodlným 
autobusem dorazili do nádherného kraje lesů a podzimní 
přírody Železných hor. Vystoupili jsme z autobusu a před 
námi stála třípatrová budova s názvem „Oáza srdce“.  Pro-
gram pobytu byl zaměřen především na poznávání regio-
nu, ale i odpočinku a upevnění společenských vztahů.
První společnou akcí byla návštěva města Seč a údol-
ní přehrady, která se nachází na řece Chrudimce a slou-
ží k národohospodářským, energetickým a v neposlední 
řadě k rekreačním účelům. Provedl nás zde sám pan hráz-
ný. Přestože byla prohlídka velmi náročná, všichni jsme ji 
úspěšně zvládli.

Druhou společnou akcí byla exkurze do výroby vánočních 
ozdob přímo v místě našeho pobytu. Seznámili jsme se 
s výrobou a nakonec jsme skončili v podnikové prodejně. 
Při pohledu na sortiment výrobků nám až přecházel zrak. 
Nikdo nemohl odolat, aby si některé ozdoby nekoupil a 
pak neodvezl domů.
Třetí společnou akcí byl zájezd do Slatiňan. Navštívili jsme 
státní zámek – rodinné sídlo knížecího rodu Auerspergů. 
Kromě reprezentačních pokojů v patře jsou k vidění uni-
kátní prostory kuchyně, umývárny a kotelny v suterénu. 
Areál dotváří vzorně udržovaný anglický park. Přes půl sto-
letí se zde uchovává vzácná hipologická sbírka seznamující 
s historií, významem a využitím koně v lidské společnosti. 
Po prohlídce jsme se odebrali do areálu hřebčína. Od roku 
1992 je součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem. 
Středisko chovu tvoří stáj plemenných hřebců a tři stáje 

plemenných klisen. Ve výcvikovém středisku se provádí vý-
cvik černých kladrubáků.
Čtvrtý společný výlet mířil do Chrudimi. Cestou jsme 
se zastavili u kostela svatého Bartoloměje. Nachází se 
uprostřed vesnice Kočí. Spolu s dřevěnou zvonicí a krytým 
mostem tvoří památkově chráněný objekt. Je na vyvýšeném 
místě, které je kolem dokola obehnáno mokřinami. Kostel 
byl založen v roce 1397 a představuje dílo vrcholné gotiky. 

Na něj navazuje dřevěná zvonice se dvěma zvony. Barokní 
dřevěný most slouží k překlenutí mokřiny. Majitelem je 
Římskokatolická církev. S historií a současností objektu 
nás seznámil přímo zdejší farář. Většinu času jsme pak 
ale věnovali okresnímu městu Chrudim. Dominantou 
náměstí Josefa Ressela je kostel Nanebevzetí Panny 
Marie a městská radnice. Naším cílem bylo však Muzeum 
loutek, které se nachází v Mydlářovském domě. Tématem 
stálé expozice „Magický svět loutek“ je historie českého 
loutkového divadla od jeho počátku spojených s činností 
kočovných lidových loutkářů až po současnou profesionální 
a amatérskou loutkářskou tvorbu. Po prohlídce muzea 
jsme přešli na Žižkovo náměstí, kde se nachází muzeum 
barokních soch v bývalém kostele svatého Josefa. Unavení 
chůzí jsme se pak vrátili do Vršova. 
Na závěr pobytu se jako obvykle konalo rozlučkové pose-
zení. Přijel za námi náš hudebník pan Bureš se svou apa-
raturou a množstvím písniček různého žánru. Vzhledem 
k tomu, že písně patří převážně k našemu mládí, ihned se 
všichni zapojili zpěvem i tancem. Nejaktivnějšími na par-
ketu byly naše nejstarší členky. Po připomenutí zítřejšího 
termínu odjezdu a poděkování za krásně strávený večer 
jsme se všichni rozešli do svých pokojů.
Ráno 12. září jsme sbalili své věci a po snídani čekali na 
autobus, který nás odvezl domů. Poděkování za tento od-
počinkový týden patří kolektivu rekreačního zařízení v čele 
s vedoucí paní Pospíšilovou. Velice si vážíme zájmu MÚ 
Praha – Kbely, který podporuje naši činnost a podílí se na 
financování našeho týdenního pobytu. Patří mu náš dík.

Milan Šeliga

http://5.9.do/
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Cestička, Cestička, spolekspolek
Myšlenkou našeho spolku je umožnit dětem bezprostřední kontakt 
s přírodou, skrze který se mohou přirozeně a harmonicky rozvíjet 

po stránce tělesné i duševní. Důležitý je pro nás citlivý, individuální 
a respektující přístup k dětem. Pokud se cítíte osloveni, přivítáme 

rádi Vás i Vaše děti u některé z našich aktivit. 

PidicestičkaPidicestička

Lesní klub Lesní klub 

Montessori klubMontessori klub

Přírodní skupinaPřírodní skupina

Pro rodiče s dětmi do 3 letPro rodiče s dětmi do 3 let

Pro děti 3 - 6 letPro děti 3 - 6 let

Pro děti 3 – 6 letPro děti 3 – 6 let

Pro děti od 6 letPro děti od 6 let

Další informace najdete na našem webu:

www.spolekcesticka.cz 
Kontakt: cesticka@spolekcesticka.cz       tel.: 603 849 047

Montessori dílnyMontessori dílny
Pro rodiče s dětmi od 1,5 – 3 letPro rodiče s dětmi od 1,5 – 3 let

Pro předškoláky od 5 – 6 letPro předškoláky od 5 – 6 let

Ve školním roce 2015-2016 nabízíme:

Příměstské letní táboryPříměstské letní tábory

Junák kbely
Příměstský tábor benjamínků
Pro děti z oddílu benjamínků a jejich sourozence jsme 
na poslední srpnový týden připravili příměstský tábor. 
Moderní forma tábora, kdy rodiče přivedou děti vedoucím 
ráno a večer po skončení programu si je opět vyzvednou, je 
sice ochuzena o některé významné části klasických letních 
táborů (spaní ve stanech, vaření v polní kuchyni, 
delší odloučení od rodičů a přátel ve městě), ale 
nemusí mu chybět dobrodružství a zážitky. A 
těch měly „naše“ děti mnoho.
Celým táborem se prolínalo téma starých 
českých pověstí. Hry inspirované těmito 
příběhy probíhaly v etapách několikrát denně. 
Odstartovali je osobně Praotec Čech se svým  
bratrem Lechem, kteří nás krátkou scénkou 
vtáhli do své doby. Děti rybařily, stavěly obydlí, 
zakládaly pole, lovily zvěř a rozeznávaly rostliny, 
které by mohly sníst a neotrávit se. Odpoledne 
jsme dětem pomohli vyrobit táborové deníky, do 
nichž si lepily odměny za každou absolvovanou 
etapu. Na poslední straně deníků poctivě 
vyplňovaly foglarovský Modrý život. Maličko 
jsme jej upravili, aby přesně odpovídal našim 
dětem a jejich aktuálním výzvám.
Hned v úterý jsme se vydali na Vyšehrad. Tato 
cesta prověřila, jak moc jsme nepromokaví a neúnavní. A 
všichni jsme obstáli na jedničku!
Středeční dopoledne patřilo orientačnímu závodu v 
satalické oboře, kde děti sbíraly zlato a za své poklady 
dostávaly díly do skládačky. Všechny si pak puzzle s 
kompletním obrázkem Horymíra a jeho věrného koně 
Šemíka nalepily do deníků. 
Výprava na Karlův most, kterou jsme podnikli ve čtvrtek, 

byla ve znamení pověstí o Karlově mostě a o 
sochách na něm. Centrum Prahy dětem učarovalo tak, 
že pěší trasu z Malostranského náměstí až na Náměstí 
Republiky zvládly bez řečí i ty nejmenší. Bylo celou dobu 
na co koukat a o čem si povídat.
Pátek. To byl dlouhý den. Dopoledne jsme se prošli 

klánovickým lesem a zahráli si v něm třeba přírodní bingo. 
Odpoledne jsme si hráli na naší skautské zahradě a ukončili 
etapovou hru. Večer jsme si vytvořili v klubovně kino. 
Společné nocování v klubovně proběhlo v poklidu, děti 
byly pořádně unavené. Ráno ale nikdo nevyspával, už v 
8:30 jsme byli nasnídaní a měli sbalené všechny spacáky a 
jiné potřebnosti na přenocování.
Sobotní den byl věnovaný oslavě ukončení tábora a 
ročního fungování oddílu benjamínků. Připravili jsme 

dětem dopoledne plné drobných zkoušek tak, 
aby si ověřily, co si z našeho společného času 
zapamatovaly a jak jsou zdatné. Tyto hry zakončilo 
slavnostní blahopřání všem dětem. Oběd jsme si 
uvařili na ohni v kotlíku a poobědový čas věnovali 
přímo dětem pro jejich vlastní nápady. Stavěla 
se „šnekária“, ministavby z dříví a společně se 
pobývalo ve stanech i na dekách na zahradě. Celý 
den pak uzavřel příchod rodičů dětí a společné 
posezení u ohně.

Zuzana Šornová

činnost koedukovaného oddílu vlčat
Z benjamínků nám děti už vyrostly a začaly v 
drtivé většině chodit do školy, proto bylo načase, 
aby přestoupily ke starším. Jak to bývá u skautů 
obvyklé, klukům mladšího školního věku se 

říká vlčata a holkám světlušky. U nás jsme dali přednost 
koedukaci - tedy smíšenému oddílu kluků i holek - a jelikož 

i holky milují příběhy o Mauglím z Knihy džunglí, máme 
u nás dvacetičlennou vlčí smečku, kam chodí kluci i holky 
společně. 
Za první měsíc činnosti jsme toho stihli už mnoho. Kromě 

zahajovací schůzky, na které jsme na tajném místě zakopali 
zahajovací listinu společně s časovou schránkou, jsme už 
stihli další tři schůzky a jednu celodenní výpravu s první 
poradní skálou. Hrajeme si v přírodě i uvnitř, trénujeme 
svou sílu, obratnost a šikovnost a snažíme se zaměstnávat i 
svou hlavu luštěním různých logických zapeklitostí. Kromě 
toho se už docela dobře známe a pracujeme i na tom, 
abychom uměli táhnout za jeden provaz a byli dobrou 
partou. 

Jan Hazlbauer – vedoucí vlčat

výstava betlémů ve skautské klubovně
Třetí ročník výstavy betlémů chystáme na druhou adventní 
neděli 6. prosince a úterý 8.prosince v podvečer. Kromě 
toho, tak jako v uplynulých letech, nabídneme shlédnutí 
výstavy v dopoledních hodinách i mateřské a základní 
škole. Rádi všechny uvidíme ve skautské klubovně v 
Bakovské ulici (zadní část Lidového domu).
Máte-li doma betlémy k zapůjčení, nebo dokonce nějaký 
plánujete pro výstavu vyrobit, exponáty od Vás ráda přijme 
vedoucí rodinného oddílu Poljana a koordinátorka výstavy 
Katka Škořepová – katerina.skorepova@skaut.cz, telefon 
603 533 646.

Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha z.s.
http://kbely.athabaska.org
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Průvodce malého chovatele aneb Jak Se SPrávně Starat o PSa

Jak zavázat psí tlapku?

Lidé jsou různí a dost často nepořádní. Různé odpadky odhazují, 
kde je napadne, a tak se často stane, že na ulici, v parku, ale i v lese 
nebo na louce se povalují ostré předměty. Jedná se např. o rozbité 
láhve, otevřené konzervy, dráty a celou řadu dalších, v podstatě 
nebezpečných věcí. My lidé máme boty, ale pes nic takového nenosí, 
a jeho tlapky jsou tedy ohroženy. Lecčemu se sice instinktivně vyhne, 
ale ostré předměty skryté ve sněhu nebo trávě nevidí. Velmi často 
pak dochází k poranění. To může být malé a pak stačí běžné ošetření, 
může být také velké a ránu je třeba zašít. V prvním i druhém případě 
je většinou třeba tlapku zavázat. Hojící se poranění totiž potřebuje 
klid a čistotu. Kontakt se špinavou zemí by mohl způsobit, že místo 
uzdravení se rána zanítí a psa by pak čekaly dlouhodobé nepříjemně 
bolestivé problémy.
Nejprve je třeba se rozhodnout, zda problém zvládneme sami, nebo 
zda musíme navštívit veterináře. Za panem doktorem bychom měli 
jít vždy, když je rána větší než 1 cm nebo když silně krvácí. Malou 
ranku stačí vyčistit kysličníkem nebo jakýmkoliv dezinfekčním 
prostředkem, osušit gázou a buď zasypat léčebným zásypem, který 
je asi v každé lékárničce, nebo ji potřít hojivou mastí. Pak se na ranku 
přiloží kus gázy. Kdybychom na ni dali vatu, chloupky z ní by vnikly do 
rány a znemožňovaly by hojení. Tlapku je třeba zavázat celou. Malá 

náplast na psí noze prostě nevydrží. Hrozí ale nebezpečí, že se kůže 
pod obvazem v tak zvaném meziprstí zapaří, a ač máme snahu psovi 
pomoci, naopak mu ublížíme. Proto je třeba mezi jednotlivé prsty 
vložit chomáče vaty. Ranka je ošetřena, oblast mezi prsty vyložena 
vatou a my můžeme pomalu namotávat obvaz. Mělo by ho být 
tolik, aby byla rána krytá, a naopak ne tak moc, aby pes měl z nohy 
bambuli. 
Až psa přestane poranění bolet, bude na tlapku normálně došlapovat. 
Obvaz se pak snadno protrhne. Proto je dobře oblepit spodní část 
několika proužky leukoplasti. Pozor je třeba dávat, když jde pes 
ven. Obvaz se snadno namočí a k ráně se pak dostanou nečistoty, 
před kterými ji chceme ochránit. Rozumné tedy je před venčením 
obalit obvaz např. igelitovým pytlíkem. Po návratu domů je třeba jej 
ale sundat, jinak se vše pod obvazem zapaří. Takový igelitový pytlík 
funguje jako pařník. Největším problémem ale bývá samotný pes. 
Chce svoje poranění ošetřovat sám svým jazykem a snaží se obvaz 
odstranit. Někdy pomůže napomenutí, jsou ale případy, kdy pes musí 
mít po dobu hojení na mordě košík.

                                   Vladimíra Tichá
Zdroj: MALÁ MYSLIVOST
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SmS inFormace, 
aneb radnice “do kaPSy“ 

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

registrační SMS v tarifu svého operátora, a pak už nic. Přihlaste se k odběru zpráv obecního rozhlasu ještě dnes! Napište na 
svém mobilním telefonu kód IK KBeLy ReG a zašlete na telefonní číslo 605 733 680  

Službu je možno kdykoliv odhlásit, a to zasláním odregistračního kódu IK KBeLy ODReG na telefon 605 733 680.

záPiSník JoSeFa PerlinGera
Srpen 2015   

 1. 8.    V supermarketu Billa ve 
Kbelích jedna kbelská seniorka 
po zaplacení zboží u pokladny 
tak dlouho kontrolovala účtenku, 
že zapomněla na pultu svoji 
peněženku. Když to po příchodu 
domů zjistila ihned spěchala 
zpátky, ale marně. Peněženka  
s tisícovkou a platební kartou už 
tam nebyla. 
  3. 8.   V herně U Marešů ve 
Vrchlabské ulici jsem byl fyzicky 
napaden  mladíkem, který byl 
podle názoru spolustolovníků 
zfetován nebo totálně zpitý. 
Naštěstí  jeden z hostů ve 
spolupráci s výčepním tohoto 
agresivního burana zpacifikovali 
a byl vyhozen z podniku. Utrpěl 
jsem pouze odřeniny a naražené 
rameno. Mladík byl zařazen do 
databáze problémových osob na 
území Kbel a příště už budou  jeho 
,,aktivity“ nahlášeny policii. Na 
tomto případu vidíte, že práce 
novináře je značně riziková!                                                             
  7. 8.   Po horké letní noci pod 
stromem zjistil ráno kbelský 
bezdomovec, že na jeho těle 
jsou přisátá tři klíštˇata. K lékaři 
samozřejmě nešel a podle vlastních 
slov se rozhodl případnou infekci 
léčit nadměrným požíváním rumu. 
Třeba objevil novou léčebnou 
metodu v boji proti klíšt´atům!
 8. 8.   Neznámí vandalové 
v Toužimské ulici ve Kbelích v noci 
rozházeli na komunikaci reklamní 
letáky. Nebylo to poprvé, protože 
stejný svinčík zde způsobili už 
v červenci.

 11. 8.   V brzkých ranních hodinách 
honil v Bakovské ulici rozzuřený 
muž s klackem v ruce zloděje, který 
mu vlezl oknem do vily a chtěl tam 
odcizit umělecká díla. Stačil však 
odcizit pouze jeden obraz protože 
majitele probudil a ten ho zahnal 
na útěk.
 14. 8.   Poctivec od kosti. Tak by se 
dal nazvat čin invalidního důchodce 
z Kbel, který ráno navštívil 
Hypermarket Globus v Čakovicích. 
Při nákupu našel peněženku. Kolem 
nikdo, tak se podíval dovnitř a 
zjistil, že tam je zhruba 15000 Kč 
a fotka muže s dítětem. Neváhal 
a přestože měl u sebe hotovost 
pouze 50 korun, tak nalezenou 
peněženku odevzdal obchodním 
detektivům, kteří rozhlasem 
vyvolávali majitele. Tomu se říká 
poctivost!
 16. 8.   Že se nevyplácí 
konzumovat alkohol na veřejnosti 
se přesvědčil  ráno po noční směně 
muž u bývalé hasičské zbrojnice 
v Toužimské ulici ve Kbelích. 
S místními bezdomovci tam popíjel 
lahvové pivo a náhle se objevili 
strážníci Městské policie. Místní 
bezdomovci znalí poměrů zmizeli 
jako pára nad hrncem a muž, který 
tam zůstal sám ,,vyfasoval“ pokutu 
300 Kč.
 20. 8.    Na Úřadě MČ Praha 19 
jsem nahlásil zvýšený výskyt holubů 
v okolí Novákova náměstí. Během 
několika dní  byli holubi z tamější 
lokality zlikvidováni, za což patří 
kbelskému úřadu dík. Připomínám, 
že holubi ničí historické památky a 
jsou zdrojem nákazy.
 23. 8.    V odpadovém kontejneru 

v Katusické ulici nalezl hledač sběru 
kompletní sbírku dokumentů z dob 
totality (Průkazy, noviny atd.). 
Tyto dokumenty patřily zesnulému 
kbelskému občanovi.
 25. 8.   Jeden kbelský podnikatel, 
který má obchod v centru Prahy 
se nestačil divit, když ho navštívili 
pracovníci Magistrátu hl. m. 
Prahy a udělili mu pokutu 1000 
Kč za to, že na skleněné výloze 
svého obchodu má nalepenou 
průhlednou folii s internetovou 
adresou. Když se jich zeptal, co 
je to za vyhlášku, tak mu bylo 
sděleno, když reklamní folie 
bude nalepena zevnitř tak je to 
v pořádku. To je povoleno! Tomu 
fakt nerozumím.
 28. 8.   V Toužimské ulici ve 
Kbelích se dopoledne stala zvláštní 
událost. Strážníci Městské policie 
kontrolovali podivnou skupinu 
lidí, která nabízela kbelských 
domácnostem levnější plyn. Jeden 
z  těchto ,,obchodníků“ vypadal 
poněkud exoticky a to inspirovalo 
jednu kbelskou občanku, která 
okamžitě po okolí roznášela 
,,zaručenou“ zprávu, že tam byli 
zadrženi utečenci ze Středního 
východu. Na místo přijela 
přivolaná Policie ČR a také nejvyšší 
představitelé Úřadu MČ Praha 19, 
kteří dali jasně najevo, že se ve 
Kbelích žádné podivné obchodní 
aktivity a akce tzv. šmejdů trpět 
nebudou!
 31. 8.  Za velkého zájmu veřejnos-
ti se po celý den konal Den otevře-
ných dveří v budově nové základní 
školy  školy ve Kbelích.

září  2015     

  1. 9.   Nejvýznamnější událostí roku 
2015 ve Kbelích bylo bezesporu 
slavnostní otevření nové Základní 
školy. Připomnělo mi to událost 
před 54 lety, kdy jako žák Základní 
školy ve Kbelích  jsem se zúčastnil 
slavnostního otevření Základní 
experimentální školy ve Kbelích 
v roce 1961. 
  3. 9.   Při vyklízení sklepa v bytovém 
domě ve Kbelích nalezli manželé 
staré lampové rádio  zn.Tesla z 50. let 
minulého století. Líbilo se jim tak, že 
si ho chtěli dát do bytu. Když  rádio 
oprášili, tak ho zapojili do zásuvky. 
Rádio se sice rozsvítilo, ale po chvíli 
se ze zadní části začal valit černý 
kouř. Duchapřítomný muž okamžitě 
rádio odpojil ze zásuvky. Naštěstí bylo 
nutno pouze pořádně vyvětrat byt.                                                          
  4. 9.   V Centrálním parku Kbely se 
konala akce pro děti pod názvem 
Pohádkový park s mnoha soutěžemi 
a hudbou skupiny Holokrci. Děti se 
opravdu dobře pobavily. Jak vypadá  
souboj o krásnou ženu předvedli 
v herně U Marešů ve Vrchlabské 
ulici dva sokové v lásce. Po slovním 
souboji se do sebe pustili i fyzicky a 
váleli se po podlaze jako malí kluci. 
Pro kterého udatného bojovníka 
se krásná žena rozhodla zatím není 

známo!
 7. 9.    Po prázdninové pauze se 
opět konalo na kbelské radnici další 
Letopisecké setkání. Pamětníci 
tentokrát opět skládali střípky 
z kbelské historie z období let 1955 – 
1965.   
10. 9.   Hledač sběru našel 
v odpadovém kontejneru v Toužimské 
ulici ve Kbelích historické dokumenty 
a doklady, týkající se kbelských 
občanů z doby 1. Republiky.
12. 9.   V Centrálním parku Kbely se 
opět po roce konala akce Pražské 
cyklozvonění, což je takový malý 
svátek cyklistů všech věkových 
kategorií. 
15. 9.   Jsem opět navštívil Letecký 
archiv v Praze 10. a získal zajímavé 
dokumenty o tom, jak před 50 lety 
na základě článku v časopise Letectví 
+ kosmonautika vznikla polemika 
o zachování historických letounů a 
následně vedla ke vzniku Leteckého 
muzea ve Kbelích.
17. 9.   U usedlosti v Semilské ulici ve 
Kbelích byli na poli majitelem objektu 
přistiženi dva asi desetiletí chlapci, 
jak si z objektu ,,půjčují“ nářadí a 
blbnou s ním. Majitel, který je přistihl 
celou záležitost vyřešil domluvou.
19.  9.   V Centrálním parku Kbely 
se konalo Kbelské posvícení a také 
oslava 885 let od první písemné 

zmínky o Kbelích. K tomuto výročí 
připravil Úřad MČ Praha 19 pěkné 
upomínkové předměty.
20. 9.    Odvrácená strana zábavy. 
Tak by se dal nazvat vandalský čin  - 
poškozené a převrácené koše před 
bývalou hasičárnou v Toužimské 
ulici. Pod rouškou noci si tam 
neznámí siláci zřejmě dokazovali svoji 
mužnost!
23. 9.   V sále Lidového domu 
Kbely se konalo Veřejné zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 19. 
Z programu jednání asi přítomné 
nejvíce zaujala zpráva o výstavbě 
budovy nové základní školy. Svaz 
tělesně postižených Kbely uspořádal 
výlet na zámek Ploskovice, který se 
vydařil a kbelští výletníci si prohlédli 
zámek, Grotty umělé vodní jeskyně a 
zašli i na kafíčko.
26. 9.   Večer se v sále Lidového 
domu Kbely konalo vystoupení 
skupiny Alkehol. Týž den oslavila 55 
let existence Mateřská škola Letců.
29. 9.   V Sídlišti II. ve Kbelích si jeden 
majitel vyloupeného auta vymyslel 
zajímavý způsob zajištění svého vozi-
dla proti zlodějům. Na boční okénko 
auta přilepil papír s tímto nápisem: 
Ty zloději, až příjdeš příště, tak na 
Tebe bude uvnitř čekat můj velký pes 
a ten Ti to ukáže!!! 

z kalendáře akcí klubu seniorů kbely:

4.2.2015 – promítání s tématem „pražské mosty“ – 
vedoucí klubu promluvila o historii jednotlivých mostů 
v Praze z historie po současnost. Akce měla pozitivní 
ohlasy všech členů.

4.3.2015 – oslavili jsme společně MDŽ, rozdali jsme 
kytičky jménem radnice všem ženám-členkám a zároveň 
oslavili významné životní jubileum – 90tiny jedné naší 
členky.

18.3.2015 – při pravidelném setkání jsme si opět 
společně procvičovali mozek za pomoci barevných 
testíků, obrázků a připravených podkladů, abychom tak 
předešli onemocnění Alzheimerovou chorobou.

29.4.2015 – sešli jsme se tentokráte tématicky „v 
klobouku“ společně s promenádou v rozkvetlé zahradě 
domu seniorů. Foto: 1392 (umístěno na V:))

13.5.2015 – jsme oslavili svátek všech matek. Přišel 

mezi nás pan hudebník Schovánek se zpěvačkou paní 
Řehákovou a herečky z Prima divadla – Bára Marysková 
a Markéta Kilingerová, které nám připravily zábavný 
program plný májového rozjímání, lásky a dalších 
podobných jarních tématech. Na závěr jsme společně 
luštili i májovou tajenku. Děkujeme!
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35. letoPiSecké   Setkání
V měsíci září jsme se sešli již po třicáté páté na Letopiseck-
ém setkání a stále je na co vzpomínat, doplňovat některá 
dřívější témata i události. Na tomto setkání jsme si povídali 
o Kbelích v letech 1955 – 1965.
Obchody: V kronice jsem se dočetla, že v roce 1955 byly 
obchody a výroba rozděleny na 
národní, komunální, družstevní 
a soukromé živnostníky. Ko-
munálních podniků bylo 5 s 12 
zaměstnanci. Družstevní byly 
čtyři s 25 zaměstnanci. Obchodů 
s potravinami bylo osm, textil a 
oděvy dva, mlékárny tři, masny 
čtyři, obuv jedna, hračky a papír-
nictví jedno, zelinářství jedno, 
sběrač kožek jeden. Soukromých 
živnostníků bylo třináct – dva 
krejčí, dva zámečníci, čtyři truhláři, 
dva čalouníci, jeden obuvník, dva 
zahradníci a jeden kotlář. Musíme 
ještě upřesnit, kde všechny ob-
chody byly a kdo v nich prodával 
nebo pracoval.
Sběrna surovin byla přemístěna ze 
dvora (v místech dnešního obchodu BILLA) do domu na 
křižovatce čp. 5 (směrem do Krnské ulice), kde byla stodo-
la. Sběrnu vedl několik let pan Vlasák.
Při stavbě 2. sídliště kolem Toužimské ulice se již počítalo s 
obchody. Byla postavena samoobsluha potravin, mlékárna, 
masna a byla sem také přestěhována spořitelna. Na konci 
Katusické ulice se postavil hotel „erko“, který se otevřel v 
roce 1963. V témže roce se místo nevyhovující prodejny 
potravin u Slanců (roh Nymburské a Mladějovské ulice) 
upravily další prostory a vznikla nová samoobsluha. Ko-

munální podnik měl v roce 1965 dvacet devět provozoven 
s 57 zaměstnanci. O sídlištní domy se starala Domovní 
správa, která měla 8 údržbářů, 7 topičů (v některých do-
mech byly kotelny na uhlí a na koks) a 6 administrativních 
pracovníků.
Zdravotnictví: Zdravotní středisko bylo v té době v domě 

na Mladoboleslavské ulici, kde je nyní stále lékárna. 
O zdraví kbelských lidí pečovali lékaři Čistín, Došek a 
Krhounek. Zubním lékařem byl Dr. Mach. Dětská poradna 
je umístěna v domě Dr. Husy, dlouholetého lékaře v obci 
(na Hornopočernické ulici vedle Sokolovny). Dětskými 
lékaři byli Dr. Dostřel, později Dr. Vobořilová a sestra paní 
Nováčková. Byla rovněž zřízena lékařská služba v nočním 
čase. O tuto službu byla požádána paní Doubková, která 
bydlela v domě vedle MNV. Byl jí zřízen telefon do bytu. 
Např. od března do prosince roku 1956 vyřídila celkem 276 

případů volání pomoci a převozu do 
nemocnice. Za první republiky a až 
do roku 1950 zajišťovaly zdravotní a 
sociální služby sestry „Klárinky“. By-
dlely v domě, který stával na místě 
dnešní zahrady Klubu Mašinka vedle 
kostela. Pokud by někdo doma našel 
fotografii tohoto místa a mohl nám jí 
zapůjčit, bylo by to úžasné. 
Doprava: Do Kbel jezdil pražský au-
tobus označen písmenem F. Změna 
nastala 31. prosince 1951, kdy byly 
autobusy označeny čísly. K nám jez-
dil autobus č. 119, který v té době 
končil v Hloubětíně u konečné tram-
vají č. 15 a 19. Dnes je tam světelná 
křižovatka ulic Kbelská a Kolbenova.  
Státní autobus z Vysočan do Brandý-

sa nad Labem měl zastávku před továrnou Pal (zavřená 
továrna proti benzinové stanici na Mladoboleslavské uli-
ci) a proti lékárně, kde je dnes zastávka autobusu č. 375. 
Nádražní budova s čekárnou byla v místě, kde je dnes nový 
obytný dům a před ním dřevěná vlaková zastávka.
Výstavba: Na počátku roku 1955 bylo rozhodnuto o výstavbě 
dalšího sídliště mezi silnicí Ctěnickou a ulicí Nádražní 
(dnes Toužimskou). V té době se již stavělo 1. sídliště na 
nynější Mladoboleslavské ulici. Z historických pramenů se 
dovídáme, že v místech 1. sídliště se měl kolem roku 1930 
postavit veliký kostel. Před stavbou 2. sídliště byl proveden 
průzkum o dostatku pitné vody z obou studen u rybníka. 
Vypustily se oba rybníky a nechala se přitékat nová voda. 
Při průzkumu bylo zjištěno, že je pod obcí vodní průrva a 
zatím i dostatek vody. Negativní bylo, že při čerpání vody se 
ztratila několika lidem na Letňanské a Čakovické ulici voda 
ze studní. Po skončení průzkumu se voda lidem vrátila zpět 
do studní. V roce 1955 má obec 597 čísel popisných. V roce 
1956 se prováděl výkop pro uložení vodovodního potrubí 
pro nové sídliště. V roce 1957 se začal zavážet odvodněný 
menší rybník hlínou vykopanou při stavbě 2. sídliště.  V 
témže roce se rozšířilo osvětlení ulic o další lampy a do 
ulic byly dány odpadkové koše. Před dokončením dostav-
by 2. sídliště vypukl 13. ledna 1961 požár skladiště, kde 
bylo uloženo kuchyňské zařízení pro dva bloky domů. 
Požár zavinil noční hlídač, kdy odešel od přetopených ka-
men.  Pamětníci vyprávěli, že většinou ve Kbelích hořelo 
v therovně, původně Továrna na výrobu krycí lepenky 
založená stavitelem Nekvasilem. Dnes na tom místě stojí 
pošta. Také si vzpomněli na nebezpečí, když v Satalicích 
hořela plnírna plynových bomb. A na konci Kbel směrem 
na Vinoř stával Hanušův statek, který vyhořel asi v roce 
1955.  Stavbou sídliště nastala nutnost a potřeba nové 
školy. Základní kámen byl položen v roce 1959 a otevření 
školy bylo v roce 1961. V roce 1958 se započalo se stav-
bou 6 bytových jednotek v nynější Železnobrodské ulici. V 
lednu 1962 se za pomoci vojenské posádky začíná bourat 
pivovar. V témže roce se také započalo se stavbou zdravot-
ního střediska v místech, kde kdysi stával poplužní dvůr. V 
roce 1964 byla dokončena stavba požární zbrojnice vedle 
Lidového domu. V roce 1965 bylo otevřeno nové zdravotní 
středisko v nynější Železnobrodské ulici. Rovněž v tomto 
roce byla vyasfaltována řada ulic a vydlážděny chodníky.
Různé: V roce 1955 se přes obec přehnala dvakrát vichřice. 
Jednou 19. ledna a podruhé 19. července. Na hlavní silnici 
z Prahy na Vinoř, před tehdejším zdravotním střediskem, 
byla vyvrácena lípa, která zpřetrhala elektrické vedení. 
Bylo poškozeno mnoho střech a stromů na silnici do 
Vinoře. V roce 1956 vybudovala místní vojenská posádka 
chodník od vrat kasáren až k Palu. V lednu roku 1957 se 
objevil na obloze krásný přírodní úkaz „ polární záře“ mezi 
22. a 23. hodinou. K ránu se strhla velká sněhová bouře. 
Ke Dni dětí v červnu 1957 byl na letišti připraven pro-
gram. Pro špatné počasí se neuskutečnily vyhlídkové lety. 
Skoro celou hodinou trval velký ohňostroj a vodní fontána. 

Slavnost pokračovala druhý den na hřišti Sokolovny za již 
krásného počasí.
V roce 1961 (1. března) proběhlo v republice sčítání lidu. 
Obec má celkem
6 742 obyvatel, z toho 3 300 mužů, 3442 žen a 1792 dětí 
do 14 let.
rodinných domků - 565
zemědělských usedlostí – 9
bytových domů – 130
léčebných zařízení – 2
nebytových budov – 17
provizorních (nouzových) staveb – 88                                                                                
Pro srovnání – v roce 1785 bylo ve Kbelích 57 domů a 475 
obyvatel.
V roce 1965 rozvodněný Dunaj zatopil na Slovensku ce-
lou oblast a byla organizována pomoc zatopeným krajům. 
Peněžitá pomoc zaměstnanců podniků a sbírka po obci 
vynesla několik tisíc korun. Také byla z rybníka vytažena 
nevybuchlá bomba z náletu na Kbely. Byla zneškodněna 
vojenským pyrotechnikem.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nám pomáhají 
doplňovat kbelskou historii svými vzpomínkami i fotografi-
emi.

Kronikářka Kbel Ivana Engelová

Vás zve na 

INFORMAČNÍ DEN UK
Představení všech 17 fakult a nabídky studijních oborů 
na jednom místě + zajímavý doprovodný program

sobota 21. 11. 2015, 9:00 – 16:00
Albertov 4, Praha 2

Přijďte si poslechnout, jak se nám studuje na UK!

www.informacniden.cuni.cz



31373036

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:
Natálie Kocábová – Tohle byl můj pokoj (Argo)
eva Hauserová – Noc v mejdlovarně Argo)
M. Rakušanová – Josef Váchal Napsal, vyryl, vytiskl a 
svázal (Západočeská galerie v Plzni)
Mary Kubica – Hodná holka (Beta)
Peter Tremayne – Vykoupení krví (Vyšehrad)
erik Axl Sund – Pýthiiny rady -závěr trilogie Vraní dívka 
(KK)
Stephen King – Revival (Beta)
Hana Whitton – Hrdost do vínku (Alpress)

Pro děti a mládež:
Vojtěch Steklač – Dobrodružství mořských vlků (Albatros)
Pavel Žiška – O botě, která si šlapala na jazyk (Albatros)
Miloš Kratochvíl – Duchaři. Pachatelé dobrých skutků 2 
(MF)
Miloš Kratochvíl – Puntíkáři Pachatelé dobrých skutků 1 
(MF)
Cathryn Constableová – Vlčí princezna (MF)
Holly Webb – Moje nezbedné štěně. Lumpíkova noční 
zábava (Nava)

září  2015

neJzaJímavěJší kniŽní PřírůStky

literární programy pro mš kbely:
3. 11. 2015    MŠ Letců, tř. Sluníčka - Jak se zvířátka chystají na zimu
10. 11. 2015   MŠ Albrechtická, tř. Berušky – Když padá listí

vernisáž aleny vitákové v knihovně:

ve středu 23. 9. 2015 proběhla v kbelské knihovně vernisáž 
výstavy malířky Aleny Vitákové  - Kbely a okolí. Autorka 
se ve své rozmanité tvorbě věnuje často nejen krajinářské 
malbě, kdy náměty 
čerpá ze svého 
nejbližšího okolí, ale 
i tvorbě portrétů 
a nekončící tvůrčí 
inspirací se pro ni 
stala kultura starého 
egypta. Ukázky všech 
jmenovaných témat 
najdete na této 
autorské výstavě, která je ke zhlédnutí v Místní knihovně 
Kbely až do konce října 2015. 
http://alenavitakova.cz 

Místní knihovna Kbely bude v průběhu vánočních 
prázdnin uzavřena v termínu od 21. 12. 2015 
do 3. 1. 2016. Nabízíme však našim čtenářům, v 
rámci spolupráce s MKP – projekt Metropolitní 
knihovna, službu, v jejímž rámci je možno vrátit 
naše tituly na kterékoliv pobočce MKP. Provozní 
dobu všech poboček naleznete na stránkách www.
mlp.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,

3938

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 

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

 

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 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Alžběty Praha - Kbely srdečně zve na 

 

Vánoční koncert 
 

Neděle 20. prosince 2015 v 17 hodin 

Kostel sv. Alžběty ve Kbelích 
 

Účinkují 
 

J*A*M*M  KVARTET 

CANTABUNDUS  
a sólisté 

Andrea Čančarová Houfková – mezzosoprán Martina Pavlíčková – mezzosoprán 

Magdaléna Hochmanová – alt  
 

Na programu  

díla J. J. Ryby, úpravy českých i evropských vánočních koled  a spirituály 

 

Vstupné dobrovolné 

 

885 let od první písemné zmínky o Kbelích.
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