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ZPRÁVY Z RAdY MČ PRAHA 19 

Základní škola Praha – Kbely 

 

ZÁPIS  
  2016 

 

 

Slavnostní  zápis  do 1. třídy 
proběhne  ve  dnech 

  4.  února  (čtvrtek) od  14.00  do  18.00 hod. 

   5.  února   (pátek)  od  14.00  do  17.00  hod. 

v nové budově školy 
 (vchod od parkoviště u Leteckých opraven Kbely) 

 

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Na konci listopadu byla Rada informována, že dojde k 
realizaci našeho požadavku midibusové linky, která spojí 
železniční zastávku ve Kbelích se stejnou zastávkou v Ča-
kovicích. Zahájení provozu 13. 12. 2015. Podrobnosti při-
nášíme uvnitř čísla. 
Rada souhlasila s rozšířením prostor rehabilitace o část 
čekárny v prvním patře zdravotního střediska, resp. chod-
by před jejich ordinací. Slibujeme si od tohoto zlepšení 
podmínek na tomto tolik navštěvovaném pracovišti.
Rada se zabývala čtvrtletním seznamem dlužníků byto-
vých a nebytových jednotek, přičemž konstatovala zlep-
šení stavu ve smyslu snížení počtu a objemu.
Rada a pan starosta společně po jednání s paní ředitelkou 
MŠ Kbely završili úvahy o rozdělení příspěvkové organiza-
ce Mateřské školy Kbely na dva právní subjekty, a to dle 
sídla budov na MŠ Letců a MŠ Albrechtická. Vedení rad-
nice je přesvědčeno, že to u školek aplněných po střechu 
zaplněných povede ke zlepšení vedení, komunikace a prá-
ce učitelek. V tomto smyslu je předkládán materiál na 7. 
Zasedání Zastupitelstva MČ dne 16. 12. 2015.
Rada obdržela návrh aktualizované cenové mapy pozem-
ků pro rok 2016, jejímž zpracovatelem je hl. m. Praha, a 
tuto mapu zveřejňuje v elektronické podobě na webových 
stránkách a pod odkazem Mapy je také volně přístupná z 
našeho portálu www.praha19.cz, a slouží tak k orientaci 
cenové úrovně jednotlivých oblastí.
Společnost KNAUF Praha v rámci dobré spolupráce a 
vztahů poukázala kromě úhrady nákladů na kurzy výuky 
němčiny při ZŠ také dar v hodnotě 2.000 tis. Kč, a to na 
pokrytí nákladů spojených s výstavbou nové budovy zá-
kladní školy.

V souvislosti s dofinancováním dalších etap dosud nerea-
lizovaného vybavení tříd v nové ZŠ se Rada rozhodla po-
žádat jak ministerstvo školství, tak magistrát o přidělení 
dotace v hodnotě necelých 4,4 mil. na nákup nábytku a 
vybavení tříd interaktivními tabulemi s provedením v roce 
2016 resp. 2017.
Bylo úspěšně realizováno druhé kolo soutěže o pronájem 
bytu 2+1 v ulici Luštěnická a Rada schválila přidělení bytu 
nejvyšší nabídce, kterou podala žadatelka z Prahy 6.
Rada obdržela 17 žádostí o dotaci z rozpočtu městské čás-
ti v oblasti tzv. veřejné finanční podpory na rok 2016. Jed-
ná se zejména o společenské organizace či spolky, které 
provozují nevýdělečnou činnost pro děti, mládež či han-
dicapované a seniory. Celková hodnota požadavku pře-
sáhla 1,4 mil. Kč. Rada s ohledem na finanční možnosti 
a skutečnosti, že od ledna bude městská část hospodařit 
dle rozpočtového provizoria, nerozhodla o konkrétních 
částkách k jednotlivým akcím a organizacím, ale stanovila 
stejný objem k rozdělení jako v roce letošním, a to 1 mil. 
Kč. K návrhu se opět vrátí po schválení řádného rozpoč-
tu hl. m. Prahy a konkrétní částky pro jednotlivé žadatele 
budou součástí návrhu rozpočtu naší městské části, který 
předložíme během ledna až února 2016.
Rada vyhlásila první kolo soutěže o pronájem obecního 
bytu 2+1 v ulici Katusická a 3+1 v ulici Toužimská. Bližší 
informace naleznete na elektronické vývěsce úřadu.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Nová midibusová linka 159 propojí Čakovice 
a Kbely
K termínu celostátní změny jízdních řádů 13. 12. 2015 bude 
po dohodě s městskými částmi Praha 19 a Praha-Čakovice 
zavedena nová midibusová linka 159, která nově propojí 
Čakovice, Miškovice a Kbely. Ve Kbelích bude v zastávce 
Nádraží Kbely navazovat na vlaky linek S3 nebo S34 ve 
směru do centra. Nová linka, provozovaná Dopravním 
podnikem hl. m. Prahy, bude v provozu v pracovní dny 
cca od 5:00 do 20:00 v intervalu 30 minut ve špičkách a 
60 minut mimo špičky. Všechny spoje na této lince budou 
bezbariérově přístupné.
Ke stejnému termínu bude posílen také provoz vlakové 
linky S34 v trase Praha Masarykovo nádraží – Praha-
Čakovice, kdy budou na část vlaků ve špičkách nasazeny 
dvouvozové soupravy. Zároveň budou zavedeny zcela 
nové víkendové vlaky na lince S3 v trase Praha-Vršovice – 
Praha-Čakovice, které zkrátí dosavadní interval ze 120 na 
60 minut.

Trasa nové linky 159:
Nádraží Kbely – Bakovská – Sovenická – Zamašská – Kbelský 
hřbitov – Miškovice – Radonická – Čakovice – Oderská (jen 
v směru tam) – Náměstí Jiřího Berana.

Zdroj: PID

159 PROPOJÍ ČAKOVICE A KBELY

Městská část Praha 19 se neustále snaží zlepšovat pohyb 
chodců a cyklistů budováním cyklostezek a cyklotras 
na svém území a propojením se sousedními městskými 
částmi.  Proto jsme přistoupili k úpravě historické cesty 
od oplocení letiště ke komunikaci Panelová v Satalicích 
podél železniční trati. Úprava bude spočívat v odstranění 
travnatého povrchu a srovnání pláně a poté bude 
cesta vysypána recyklátem a zhutněna. Úprava bude 
dokončena ještě v průběhu prosince a bude sloužit 
cyklistům i chodcům. 
                                                                                                               

Vladimír Bílek,OŽPD

KBELSKé CESTY

do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) 
a průkazů mimořádných výhod možnost zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. 

V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu 
vyplývají. 
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako 
občanský nebo řidičský průkaz.  Tento typ průkazu je odolný proti 
poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny 
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už 
jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové 
průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se 
týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se 
s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom 
tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli, 
a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální 
fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na 
občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při 
každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat 
svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal 
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, 
aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných 
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce 
roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle 
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou 
podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim 
může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. 

Informace ÚP ČR - příspěvek na mobilitu po 31. 12. 2015
K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek na mobilitu:
osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 
2012 a 2013 na základě přechodných ustanovení § 38 
odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., tedy na základě držitelství 
průkazu mimořádných výhod typu ZTP a ZTP/P;
osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 
2012 a 2013 ve standardním správním řízení, jehož součástí 
bylo posouzení zdravotního stavu, dle legislativy účinné do 
31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).
O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou 
dotčení klienti informováni prostřednictvím informačního 
dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude 
i žádost o příspěvek na mobilitu. 
Novou žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději 
31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od 
ledna 2016. 
Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat osobně nebo 

zaslat prostřednictvím České pošty. Žádost nelze podat 
před 1. 1. 2016 – takto podaná žádost by musela být za-
mítnuta (v prosinci 2015 těmto klientům stále trvá již dříve 
přiznaný nárok). 
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, 
která má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, který byl přiznán 
podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, a opakovaně se 
v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopra-
vována.
Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žádost o příspěvek 
na mobilitu v roce 2013, ale řízení o přiznání příspěvku 
bylo dokončeno až v roce 2014 (podle čl. IV bodu 3. zákona 
č. 313/2013 Sb.). Uvedení klienti nemusí podávat žádost 
o příspěvek na mobilitu, neboť je ÚP ČR povinen zahájit 
před 31. 12. 2015 správní řízení z moci úřední. ÚP ČR proto 
těmto klientům zašle v prosinci 2015 oznámení o zahájení 
správního řízení o přiznání této dávky. 

PřÍSPěVEK NA MOBILITU

VýMěNA dOČASNýCH PRůKAZů OZP !
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Trvalo to čtyři roky
Před čtyřmi lety byla zadána studie zlepšení dopravní 
obslužnosti severní části Kbel, byla prověřována možnost  
zřízení midilinky. Následně po zrušení přímého spojení 
s Čakovicemi v roce 2012 se navíc objevil problém, kdy se 
cestujícím do Čakovic či Miškovic výrazně prodloužila doba 
cestování. I přestože nebyl  tento směr nikdy příliš vytížený, 
městská část neustále tlačila na ROPID, aby spojení obnovil 
aspoň v podobě méně nákladné midilinky.
Původně měla linka vést dál 
přes Satalice až do Vinoře, ale 
ROPID nakonec z provozních 
důvodů rozhodl, že budou 
zřízeny linky dvě. Nejprve na 
jaře 2015 byla zřízena linka 
386 z Přezletic do Satalic a na 
naši midilinku č. 159 přišla 
řada nyní v prosinci.

Proč tahle trasa 
midilinky?
Midilinka je v současné době 
vymyšlena - z časových i 
finančních důvodů - tak, aby 
na celodenní provoz stačil 
jeden autobus, proto nemůže 
zastavovat na zastávkách 
v Bakovské ulici, ale jede 
ze Semilské přímo vlevo do 
Toužimské. Do budoucna, 
v případě dostačujícího 
množství cestujících, se bude 
městská část snažit, aby byla 

linka prodloužena dál do Čakovic a zlepšil se přestup na 
zastávce Bakovská.
Dalším dlouhodobým problémem je, že kbelské nádraží 
jako jediné na lince S34 nemá napojení na další spoje MHD. 
To se díky midilince podařilo rovněž vyřešit. Obyvatelé ze 
severní části Kbel, kterým se cesta vlakem časově vyplatí 
nejvíce, nebudou muset chodit pěšky.

OŽPD

Městská část věnuje velkou pozornost železniční trati č. 070, která ji přetíná. Ostatně 
neexistuje rychlejší spojení do centra města. Během posledních sedmi let se podařilo v 
úzké spolupráci s organizací ROPID několikanásobně navýšit počet spojů a od letošního 
prosince dochází k dalšímu navýšení. Linka S34 bude mít ve špičkách dva vozy a víkendový 
interval se zkrátí na jednu hodinu. Víc spojů už se zřejmě na tuto trať ani nevejde. Navíc 
ve všední den bude na většinu vlaků navazovat nový midibus č. 159.

Nyní se nabízejí další možnosti, jak vlakovým pasažérům zpříjemnit cestu. Městská 
část zaslala na ROPID požadavek na instalaci informační tabule na nádraží, aby cestující 
byli informováni o případném zpoždění. Například minulý měsíc kvůli sebevrahovi celé 
dopoledne nejezdily vlaky a na vlakové zastávce o tom nebyla žádná zpráva.

Další možností je zřízení druhé zastávky vlaku ve Kbelích. V územně plánovacích 
podkladech hlavního města se pravidelně objevuje zastávka u křižovatky ulic Jilemnická 
a Pod Nouzovem, která by výrazně zrychlila cestování do centra zhruba pro dva tisíce lidí. 
Užitečnost zastávky potvrdila i studie, kterou si městská část nechala zadat v roce 2014. 
Během roku 2015 pak Správa železniční dopravní cesty, která o naši železnici pečuje, 
požádala o další doplnění podkladů pro zřízení zastávky: Nejprve bylo třeba doložit, 
že se „vejde“ do jízdního řádu, tedy že se při dalším zastavování na jednokolejné trati 
stihnou vlaky minout, následně městská část musela prokázat, že zastávka neohrozí 
plánované investice do velkých železničních staveb, o kterých se dosud ani neví, kudy 
povedou (železniční koridor do Liberce a vysokorychlostní trať do Ústí nad Labem). 
Nyní by měla SŽDC zařadit zastávku do seznamu akcí na příští roky. Naši občané už 
vícekrát psali do návštěvní knihy, kdy asi tak zastávka bude, ale jakákoliv odpověď by 
byla věštění z křišťálové koule. SŽDC je složitá státní organizace s vedením závislým na 
okamžitých názorech ministerstva dopravy. Postupy dohodnuté v loňském roce už letos 
neplatí a nejinak to bude do budoucna. Šance je ve spolupráci s velkou Prahou, která 
letos vybudovala novou zastávku v Běchovicích. Snad už se situace ustálí aspoň tam. Co 
je zatím jisté: Organizace ROPID počítá s rozvojem naší trati v požadavcích na budoucí 
investice do městské železnice. Vždyť hlavně v Čakovicích, Letňanech a Satalicích rostou 
kolem trati nové domy jako houby po dešti a do budoucna můžou Pražáci na této trati 
tvořit velkou většinu cestujících po vzoru německých městských rychlodrah, takzvaného 
S-Bahnu.

OŽPD
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ZÁKLAdNÍ šKOLA PRAHA - KBELY
CENTRA   AKTIVIT

Na konci listopadu si žáci 3. D vyzkoušeli centra aktivit, 
se kterými se pravidelně setkávají žáci 1. D a 2. D v rámci 
programu „Začít spolu“. Cílem center je podpořit žáky ve 
skupinové spolupráci, neboť jen tak lze úspěšně zvládnout 
zadané úkoly. Tématem, které celý týden žáci zpracovávali, 
a kterým je provázeli Mach, Šebestová a Jonatán, byla 
„Naše vlast“.
V centru čtení děti zjistily, podle čeho se propast 
v Moravském krasu jmenuje Macocha. Vcentru psaní 
si vyzkoušely napsat pozvánku pro kamaráda tak, aby 
jej přesvědčili k návštěvě jimi vybraného místa v České 
republice. Objevy měly za úkol seznámit žáky s různými 
typy map a získané informace pak dle zadání zakreslit 
do slepé mapy. Posledním centrem byl ateliér, jehož 
výstupem bylo vytvoření prvních lapbooků. Co to je? 
Lapbook je něco mezi knihou a sešitem shrnující na 
jednom místě mezipředmětové informace týkající se 
společného tématu. Z připravených materiálů (státní 
symboly, fotografie prezidentů, informace o významných 

osobnostech, map a další) si tak každý dle své fantazie a 
kreativity vytvořil vlastní lapbook. 
Ze závěrečného hodnocení, na kterém se podíleli sami žáci, 
vyplynulo, že centra aktivit jsou příjemnýcm zpestřením 
výuky a že se těší na jejich pokračování. 

Mgr. Kateřina Škořepová

ZPRÁVY Z HISTORICKéHO SEMINÁřE
     
Kroužek historického semináře začal pracovat na počátku 
října. Nejdříve jsme se vypravili do míst, kde stávalo 
v 11. století, ale možná i dříve, slovanské hradiště ve 
Vinoři. Objevili jsme zbytky obranných valů a příkopy.
Představovali jsme si život na hradišti. Při povrchovém 
sběru se nám podařilo najít i střep slovanské keramiky.
Objevili jsme také pramen vody, který byl pro obyvatele 
hradiště životně důležitý. Na zpáteční cestě jsme si 
odpočinuli v pískovcových sedáliích.
   Na dalším semináři jsme podnikli výpravu do Muzea 
hlavního města Prahy. Šli jsme po stopách středověkého 
města a pečlivě si zaznamenávali do pracovních listů 
odpovědi na všetečné otázky k vystaveným exponátům. V 
oddělení pravěku jsme objevili nálezy ze Kbel.

Příště se vypravíme do Veletržního paláce, kde na nás čeká 
Muchova Slovanská epopej.

Mgr. Marie Nováková

PřÍPRAVA NA JARMARK VE šKOLNÍ 
dRUžINě A dÁREK dO MOTOLSKé 
NEMOCNICE.

Všichni už se těšíme..., ale děti možná ještě víc...
Blíží se nejkrásnější svátky v roce - Vánoce!
Poslední týdny děti z družiny na základní škole žily přípravou 
na vánoční jarmark. Stříhalo se, lepilo a z keramické hlíny se 
vyráběly dárečky, které potěší oko i duši. Všichni se připravují 
na besídky, kde se bude ochutnávat cukroví a zpívat koledy. 

Jsou však děti, které nemají to štěstí, aby si rozbalily dárečky 
doma pod stromečkem. Část svých výrobků na stromek a 
výzdoby děti z druhých tříd věnovaly nemocným dětem do 
Motolské nemocnice. Sestřičky a paní doktorky tak budou 
moci malým pacientům alespoň trošičku to odloučení od 
rodiny zpříjemnit barevnými řetězy a obrázky od našich dětí. 
Přejeme všem krásné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví.           

Eva Jiskrová

MUZEUM   ČERTů

V úterý 1.12. se vydali naši prvňáčci se 
školní družinou na výlet do muzea čertů 
v Úštěku. Děti sice měly pro rohaté 
pekelníky připraveny básničky a koledy, 
to když by si je náhodou chtěli nechat 
v pekle, ale přesto u muzea  už část jich 
znejistěla a mnozí začali popotahovat a 
chytat se za ruku paní vychovatelky.
V muzeu byl čertí pohyblivý betlém, 
krásné dřevěné sochy čertíků, čertů 
a rarachů. V podzemí pak  čekal čert 
Kleofáš,který dětem přiblížil život v pekle 
a poradil jim,jak z pekla vyváznout celé a 
s dušičkou v pořádku. Děti  celou cestu 
peklem doprovázela krásná čertice a 
přijala je dokonce  i paní Luciferka, která 
seděla na čertím vajíčku. Byla na všechny 
moc hodná a děti jí rády přednesly 
připravné básničky a byly za ně moc pochváleny. Výlet se všem velmi líbil a nakonec se slzičky proměnily ve smích. 

Jitka Sajfrtová – školní družina

Sběr papíru - podzim 2015
V rámci akce „Sběr papíru“, která se konala v říjnu 2015, bylo vybráno 8120 kg papíru, za 

což škola obdržela 18 676 Kč. Všem zúčastněným děkujeme. Finanční prostředky získané z 
minulého sběru papíru byly použity především na vybavení školní knihovny.
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ZÁKLAdNÍ šKOLA PRAHA - KBELY

FESTIVAL PEdAGOGICKé INSPIRACE

Stovky pedagogů ze základních škol z celé republiky se 
setkaly na akci, kterou v Praze hostila Základní škola 
Kunratice. Festival byl přehlídkou inspirativních příkladů 
dobré učitelské práce a příležitostí pro sdílení zkušeností. 

Během víkendu každý učitel navštívil čtyři dílny podle 
vlastního výběru. Součástí programu byly i doprovodné 
kulturní akce. Mezi pozvanými nechyběla ani naše škola. 
Šestičlennou delegaci tvořili zástupci vedení a učitelé 
prvního i druhého stupně.

Mgr. Martin Korenčík

šKOLENÍ „PRVNÍ POMOCI“

V listopadu uspořádal Místní úřad Kbely (pan Hrubčík) 
pro pracovníky základní školy a zájemce z řad úřadu 
školení „První pomoci“, které vedl člen záchranné služby. 
Zúčastnění se seznámili zajímavou formou s pomocí při 
tepenném a žilním krvácení, s ošetřením při popáleninách 
a zlomeninách, při bezvědomí, zástavě dechu a srdce 
apod. Vše velmi fundovaně a názorně. Řadu „zásahů“ si 
mohli vyzkoušet i prakticky na modelových situacích. 
Mnozí konstatovali, že podobnými školením již prošli, ale 
současná medicína se vyvíjí, a tak mohli poznat i moderní 
způsoby záchrany lidského života. Všechno bylo dokládáno 
i příklady z náročné práce záchranné služby. 
Školení bylo velmi zajímavé. Děkujeme.

Mgr. Jarmila Stejskalová

SCHOLA PRAGENSIS 2015

Žáci devátých tříd navštívili v pátek 27. listopadu veletrh 
Schola Pragensis. Tato přehlídka a nabídka oborů vzdělání 
pražských středních škol proběhla v Kongresovém centru 
Praha již po dvacáté.
Střední školy se neprezentovaly pouze informacemi a 
letáky, ale zaujaly především doprovodnými programy, 
aktivitami a ukázkami studentských prací. A tak si 

návštěvníci, včetně našich žáků, mohli vyzkoušet grafické 
programy, ochutnat drobné občerstvení a míchané nápoje 
nebo si orientačně určit krevní skupinu.  
Rozhovor se studentkami střední zdravotnické školy oboru 
nutriční asistent nebo budoucími geodety pomohl žákům 
seznámit se studijními obory, pod jejichž názvy si ne zcela 
všichni uměli představit konkrétní povolání.

Pavlína Hrdličková

PřEdVÁNOČNÍ TVOřENÍ NA ZÁKLAdNÍ 
šKOLE VE KBELÍCH

Na naší základní škole máme úžasně nadané děti! Během 
předvánočních dílen vytvoří neobyčejné množství různých 
vánočních dekorací, přáníček a dárečků! Za pomoci paních 
učitelek a tvořivých rodičů mají možnost  vyzkoušet si 
klasické i docela neznámé výtvarné techniky.  Pojďte se 
s námi podívat, jak při jedné takové výtvarné výchově ve 
2.D  děti vytvořily úžasné ubrusy s geometrickými vzory, 
které pro ně dopředu připravila jedna z maminek - paní 
Kozová.  Stačilo k tomu bílé prostěradlo, barvy na textil, 
maskovací papírové pásky a malířské válečky. 
Jak takový ubrus vzniká? Prostěradlo položíme na 
igelitovou fólii a přichytíme k zemi maskovací páskou. 
Pak za pomoci té samé pásky vytvoříme libovolné 
geometrické vzory. Vybarvíme malířským válečkem a 
necháme zaschnout. Nakonec přijde odměna v podobě 

sloupávání pásky, kdy se nám ubrus objevuje v celé 
své kráse! Pokud rádi tvoříte, zkuste to také! Děti byly 
opravdu šikovné a na své výtvory mohou být právem 
pyšné!

MgA. Anna Kozová

PROFESÍM POd POKLIČKU

Projekt Profesím pod pokličku probíhá na naší škole již 
druhým rokem a je určen pro žáky osmých a devátých tříd 
v rámci volby profesní orientace. Děti se na pravidelných 
besedách setkávají se zástupci různých povolání. S nápadem 
přišel Spolek rodičů a přátel školy Praha – Kbely, organizace 
projektu se ujala paní Vladimíra Kolaříková, která zve 
hosty z řad samotných rodičů. Nabídka je opravdu pestrá, 
pozvání přijali například meteorolog, letecký záchranář 
a instruktor, disžokej, designérka, tisková mluvčí nebo 
učitelka hudby. Pravidelná setkání jsou obohacením pro 
obě strany. Žákům mohou pomoci při výběru střední školy 
a budoucího povolání, rodiče si zase na chvíli vyzkouší roli 
učitelů. Hodinové vystoupení před plnou třídou je i pro ně 
zajímavou zkušeností.

Mgr. Martin Korenčík

Vážení občané, rodiče, milé děti,
dovolte mi, abych v adventním čase poděkoval touto cestou těm, kteří se starají o naše děti v čase, kdy vyučování 
skončilo, ale my, rodiče a prarodiče, si naše ratolesti ještě nemůžeme z pracovních důvodů vyzvednout. Myslím tím 
paní učitelky školní družiny. 
Věřte, že vím, jaké je starat se o děti hned poté, co jim skončí výuka a ony mají pocit, že se hlavně musí vyřádit. Byl 
jsem na mnoha výletech s dětmi. Staršími i mladšími. Pokaždé jsem ale viděl konec akce, na kterém čekal nějaký 
odpočinek. Paní učitelky se však dětem věnují každý den, každé odpoledne, poctivě si připravují činnost, kterou 
s dětmi odpoledne dělají.  Často jsou s dětmi i během dopoledne, když zaskakují za případné nepřítomné paní učitelky 
ze školy. Vždy, když s nimi mluvím, jsou plné nápadů, elánu a mají dobrou náladu. Jezdí s dětmi na výlety, organizují 
kroužky. Jejich program se dětem natolik libí, že kolikrát ani z družiny domů nechtějí. To si vždy řeknu, všechna čest 
paním učitelkám. V návaznosti na mé zkušenosti i z jiných škol, musím říci, že naše kbelská družina patří mezi špičky 
ve své práci. 
Přeji za sebe a věřím, že i za vás, všem pedagogickým pracovníkům naší školy a obzvláště paním družinářkám krásné 
Vánoce a vše nejlepší v roce 2016!

                                                                                  Petr Blažek, rodič, zastupitel MČ Praha 19

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ Praha - Kbely, Albrechtická 732, Praha 9

27. 1. 2016
STŘEDA

16.00 - 18.00 

Srdečně zveme 
veřejnost, 

budoucí prvňáčky
a jejich rodiče

na den otevřených 
dveří v naší škole.
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MATEřSKÁ šKOLA LETCůMATEřSKÁ šKOLA ALBRECHTICKÁ
Mateřská škola Albrechtická a její podzimní 
akce

Se začátkem nového školního roku naše učitelky v MŠ 
Albrechtická připravily pro děti mimo šesti různých 
kroužků spoustu dalších aktivit. V sobotu 19. září naši 
předškoláci ze třídy Žirafek vystoupili na kbelském 
posvícení k výročí 885 let založení Kbel v místním 
parku.
Koncem října jsme na naší zahradě pořádali slavnost 
„Skřítek Podzimníček“ se soutěžemi. Děti zábavním 
dopolednem provázeli různí skřítci – Mlhovníček, 

Kaštanovníček a Šikovníček, kteří všem zadávali úkoly. 
Nakonec všechny děti našly poklad – sladkosti od 
rodičů. Včeličky jely na koloběžkách na výlet do 
letňanského lesoparku, předškoláci navštívili ZOO  
a IQ park, děti ze třídy Berušek a Včeliček vyjely na 
celodenní výlet na Staré Hrady. Děti se tu seznámily 
s různými nadpřirozenými bytostmi a v další části 
hradu s některými méně známými domácími zvířaty, 
které se tu chovají. I přesto, že počasí nám moc 
nepřálo, výlet se vydařil.
Druhé oddělení Kuřátka se zase vypravilo do 
ctěnického parku, kde děti pozorovaly podzimní 

přírodu. Naši nejmenší, Medvíďata, by 
cestu do Ctěnic ještě nezvládly, a proto 
chodí na menší „výlety“ do kbelského 
parku, kde si vždycky nasbírají různé 
přírodniny.
Ve středu 4. listopadu se sešly děti 
z celé školky na zahradě, kde probíhala 
naše první Michaelská slavnost – 
pohádkové dobrodružství s drakem. 
Tato slavnost je spojena s podzimem 
a posiluje odvahu překonáváním 
překážek. 
Všichni si společně zazpívali a zatančili 
s vlastnoručně vyrobenými dráčky. 
Pak se rozeběhli plnit různé disciplíny 
– střílet z luku, vylézt na pohyblivý 
žebřík, podbíhat lano, házet oštěpem a 
další. Vyzkoušeli si zde svou odvahu, 
obratnost a sílu a takto posíleni mohli 
vstoupit do dračí sluje, kde na každého 
odvážlivce čekal drak. Na posilu si každý 
dobrovolník oblékl královský plášť a do 
ruky vzal zlatý meč. Komu se podařilo 
přinést z dračí sluje červené jablíčko 
– rozzářil se jako sluníčko, protože 
se o něj mohl podělit doma se svými 
nejbližšími. Tím předal odvahu, sílu 
pomáhat druhým a lépe překonávat 
překážky. Všem se slavnost moc líbila. 
Těšíme se na svátek svatého Martina, 
který je dalším posilujícím momentem 
podzimu. 

Lada Leiblová, zástupkyně ředitelky

STRAšIdELNý TýdEN V Mš LETCů

TřÍdA MOTýLCI
V naší třídě máme rádi tvoření a čas strávený trochu jinak 
než obvykle – proto jsme přípravám na 
„Bubudiskotéku“ věnovali celý týden. 
Četba před odpočinkem byla o Bílé paní, 
duchovi, čarodějnicích, děti z papíru 
vyráběly duchy, netopýry, ozdobily si 
krabičku na odměnu, sešítek na razítka 
pro plnění úkolů. Ve středu ráno děti 
málem nepoznaly třídu! Po oknech 
létali duchové a netopýři, houpali se i 
mezi černými balónky u stropu. Dýně od 
Evičky, čarodějnice ve vázách... děkujeme, 
p. uč. Gábino :-) Čtvrteční ráno přivedlo 
do třídy čaroděje a čarodějky, Bílou paní, 
kostlivce i hejkala. Diskotéka se povedla, 
hry a soutěže děti prokládaly mlsáním, co 
připravili rodiče (i jim patří velký dík). Cesta 
za pokladem ukončila báječné dopoledne 
– děti si ve své ozdobené krabičce nesly 
perník, medaili s namalovaným duchem a 
spoustu zážitků. Že na náš týden plynule 
navázalo sobotní odpoledne v parku 
s maskami, dýněmi a lampionovým 
průvodem, to byl bonus – ale taky jiné 
vyprávění.

Lenka Srbová, učitelka

TřÍdA SLUNÍČKA A KYTIČKY    
+ Mš ČAKOVICE I

Druhé setkání mateřských škol (MŠ Letců 
Kbely a MŠ Čakovice I)
V pořadí již druhé setkání mateřských škol 
se uskutečnilo 26. 10. 2015. Tentokrát se 
konalo v rámci halloweenských oslav. Děti 
ze třídy Sluníček a Kytiček byly rozděleny 
do několika skupin společně s dětmi 
z Čakovic. Nejprve všem přítomným 
v jednotlivých třídách paní učitelky 
přečetly „čarovné“ dopisy a poté se všichni 
společně pustili do plnění úkolů, které 
pro žáčky připravily čarodějnice. Soutěžící 
vše zvládli, a tak, jak sliboval „čarovný“ dopis,  objevily se 
zlaté dýně plné dukátů a lampiónů. Klání bylo ukončeno 
pořadem Halloweenská show fešáka Píny. I během druhého 
setkání se bavili nejen děti, ale i dospělí a všichni se shodli 
na tom, že tato akce zdaleka není poslední, neboť během 
těchto aktivit předškoláci vše mnohem lépe pochopí, 

co je spolupráce, pomoc, kamarádství, respektování 
kamaráda a pravidel, než během sezení ve třídě, kdy jim 
paní učitelky tyto pojmy vysvětlují. Velký dík patří všem, 
kteří se na těchto akcích podílejí, a které jsou zcela určitě 

„nad rámec“ svých povinností. O to více si vážíme jeden 
druhého a máme obrovskou radost z dětského nadšení a 
zdravé soutěživosti. Zvláštní poděkování patří panu Janu 
Spilkovi za jeho podařené video z celé akce.

Jiřina Hamplová, ředitelka
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Centrum sociálních služeb Praha nabízí bezplatné právní a sociální 
poradenství 

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

KRC COBYdUP
CO VÁS (NÁS) ČEKÁ A NEMINE ANEB PřÍPRAVY NA KBELSKý MASOPUST JSOU 
V PLNéM PROUdU
 
Kulturní a rodinné centrum CoByDup bude již po šesté ve spolupráci s MČ Praha 19 a za podpory hl. m. Prahy pořádat 
kbelský masopust. V roce 2016 se s naším masopustem podíváme až na samotné dno. Ne nadarmo se totiž říká, že 
„řemeslo má zlaté dno“. Ale pozor! Najdeme tam společně nejen devatero řemesel, ale také desátou bídu. Přijďte se 
podívat, kterak pan Masopust a jeho devět přátel s paní Bídou jak se patří zatočí! Nový masopust bude opět bohatý na 
zábavu a prostě na všechno, co člověka pohladí nejen na duši, ale také na těle. Během odpoledne se již tradičně můžete 
těšit na soutěže o nejlepší buchtu, o královnu a krále masopustu, nejzdařilejší skupinovou masku či nejoriginálnější 
masopustní povoz. 

Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup 
KONEC ROKU SE BLÍžÍ… 

a tak bych měla, jako vždy, zhodnotit naši činnost. Slibuji, že jen krátce. V roce 2015 se našemu centru dařilo, a to nejen po 
stránce návštěvnosti kroužků a kurzů, ale také návštěvnosti akcí pro veřejnost, které CoByDup pořádá. Za úspěchy děkujeme 
nejen našim dobrovolnicím, ale také podporujícím organizacím, výborným lektorkám, a zejména Vám všem, kteří nám 
zachováváte přízeň.  Nebudeme se ale jen chválit a přiznáváme, že najít nové prostory, abychom mohli rozšířit centrum nejen 
k většímu pohodlí pro Vás a Vaše děti, ale také k rozšíření služeb, se nám zatím nedaří. My se však nevzdáváme a slibujeme, 
že budeme hledat i nadále.  A rok 2016? Ten bude opět nabitý akcemi a v programu se určitě objeví i nějaká novinka. 
Těšíme se na Vás v novém roce a přejeme Vám všem, aby Vaše plány pro rok 2016 neměly žádnou bodlinku. 

Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup
 
STRAšIdLA, dýNě A SKVěLÁ ATMOSFéRA V KBELSKéM PARKU
 
V sobotu 7. 11. 2015 se již po páté shromáždily v Centrálním 
parku strašidýlka, čarodějnice a jiné halloweenské bytosti, 
které si přišly nejen vyřezat dýni, ale také zasoutěžit a podívat 
se na pohádku divadélka Romaneta nebo na jiné příšerky do 
strašidelného lesa. Díky jejich čarovné moci se odpoledne 
v parku vydařilo, doslova totiž vyčarovaly slunečné počasí. 
Děkujeme nejen všem strašidlům, která do Kbel zavítala, 
ale taky všem návštěvníkům za skvělou atmosféru.   
                  

Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

PROJEKT “CO děLAT, KdYž...?” 
V ROCE 2015

Máme za sebou další rok tohoto oblíbeného projektu, 
který má jednoduchý, ale zasloužilý cíl: pomoc rodinám 
v několika oblastech, a to rodinám nejen s malými dětmi. 
Naše pomocná ruka příchází prostřednictvím diskusních 
workshopů na zajímavá témata a formou individuálních 
nebo elektronických poraden. 

Diskusní fóra jsou vedena vždy na určité téma a je zde 
prostor také pro Vaše individuální dotazy. Letos jsme se 
věnovali například těmto okruhům: logopedie, adaptace 
na škol(k)u, návrat z mateřské do pracovního procesu 
nebo děti a peníze, kdy se z tohoto semináře stala série na 
sebe navazujících besed. Maminky vítají, že je možné na 
přednášky chodit i se svými dětmi a že si od nás odnášejí 
cenné informace a pohled odborných lektorů.

Velmi využívaná je zmiňovaná poradna, která je zcela 
zdarma. Jsme rádi, že jsme i letos mohli pomoci skoro 
70 klientům. Obracejí se na nás rodiče, kteří si neví rady 
s výchovou, ale také ti, kteří řeší problémy týkající se 
pracovně-právní oblasti nebo potřebují poradit se svou 
finanční situací. 

Tento projekt je spolufinancovaný z Ministerstva práce a 
sociálních věcí. V září letošního roku jsme podali žádost 
o grant na příští rok. Budeme rádi, pokud tento grant 
dostaneme, a i v roce 2016 Vám budeme moci nadále 
podávat pomocnou ruku. 
Protože je přece fajn vědět, že: na to nejste sami... :-)

Krásné Vánoce a v novém roce 2016 jen to dobré Vám 
přeje

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

Ať Vás Ježkovy bodlinky v novém roce 
popíchnou jen k dobrému! 

PF2016
KRC CoByDup 
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SKAUT - S.S.V.
SKAUTI - S.S.V.   NEZAPOMÍNAJÍ!
V předešlém vydání Kbeláku jsme veřejnost seznámili s 
činností naší organizace.
V rámci skautingu dětem přibližujeme i naši historii. Náš 
oddíl byl oceněm Československou obcí legionářskou za 
zásluhy  o  obnovu a šíření legionářských tradic. Každoročně 
tak ve spolupráci s UMČ Praha 19 Kbely pořádáme pro 
veřejnost vzpomínkové vlastenecké akce. V říjnu jsme si 
opět připomněli nejdůležitější svátek, vznik republiky. 
Každý rok se scházíme v Sojovické ulici u pomníčku mistra 

Jana Husa, kde si v krátkosti připomeneme historii vzniku 
naší vlasti. Uvažujeme i o vytvoření dřevořezby mistra 
Jana Husa v životní velikosti. K uskutečnění tohoto plánu 
potřebujeme kulatinu o průměru cca 1m a délky 3 metrů. 
Nevíte o něčem vhodném?

11. listopadu si připomínáme 
Den válečných veteránů. 
11. listopadu 1918 v 11:00 
oficiálně skončila I. sv. válka. Scházíme se na kbelském 
hřbitově u pamětní desky obětem I. sv. války, kde začínáme 
pietní vzpomínku. Před naší skautskou klubovnou 

pořádáme výstavy. Letos jsme opět pozvali kluby vojenské 
historie. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout 
kompletní výstroj pilota amerického bombardéru, radiovůz 
Dodge s kompletní výbavou, Čs. četníka z I. republiky, 
policejního strážmistra z roku 1945, britské vojáky Čs. 
obrněné brigády, aj.
Na našich akcích je možnost zakoupení vlčího máku, 
symbolu válečných veteránů. 
Veliké poděkování patří opět UMČ Praha 19 Kbely a p. 
Tomáši Haniakovi z restaurace Zastávka u srubu.

Radnice Městské části Praha 19 nově 
vybudovala tento venkovní tréninkový park 
a jak už název napovídá, jedná se o cvičení 
výhradně ve venkovním prostředí pomocí 
různých cviků - kalisteniky, v překladu se 
jedná o cvičení s vlastní tělesnou vahou. 
Tento styl tréninku je známý tisíce let a 
jeho základy najdeme už v řecko-římské 
gymnastice. Jedná se o populární a trendy 
sport především mladší generace a rovněž 
o ojedinělý koncept venkovního cvičení bez 
mechanických částí (ložisek a kloubních 
spojů), který plně nahradí a překoná 
klasickou posilovnu.

Hlavní pozitiva přináší zejména v tom, že 
samotné cvičení v přírodě má na lidský organismus 
pozitivní vliv a také poskytuje možnost seznámení se 

s lidmi podporujícími stejnou věc. Člověk pozná, že 
se dá trénovat opravdu kdykoliv a všude a výmluva 
«nemám, kde cvičit» je odsunuta do pozadí. 

Motivem pro realizaci a hlavním 
cílem samotného workoutu je 
od počátku ukázat a dát možnost 
lidem a zejména mládeži, že 
je v životě velmi důležité dělat 
něco smysluplného a vyhýbat 
se negativním vlivům.

Věříme, že tento park přinese 
hodně radosti a tato další 
nabídnutá sportovní aktivita bude 
ve Kbelích vítána.

B. Pokorná, OŽPD

Foto a video reportáže 
naleznete na:

http://foto.praha19.cz
http://www.kbely.tv

STREET WORKOUT  
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE 
KBELÍCH

Poslední listopadová neděle den patřila ve Kbelích 
tradičně oslavě příchodu adventu. Centrální park Kbely 
se i přes nepřízeň počasí zaplnil lidmi, kteří přišli nasát 
vánoční atmosféru. Byly připraveny vánoční tvořivé 
dílničky pro děti spolu s ukázkami vánočních tradic, po 
parku se pohybovaly různé adventní bytosti – Mikuláš, 
andělé, barborky či lucky. Velký úspěch u dětí měl také 
živý betlém - Marie, Josef u kolébky, spolu s nimi i tři 
králové a živá zvířátka. 
Jako každý rok k nám na akci zavítal kbelský pan farář Jan 
Maria Dohnal s požehnáním vánočnímu stromu a přáním 
zdařilých vánočních svátků všem lidem vůkol.
Pokračovaly lidové koledy a pečlivě připravená hudební 
i dramatická vystoupení šikovných dětí pod vedením 
jejich báječných učitelek z MŠ a ZŠ Kbely spolu s tanečky 
dětského tanečního souboru pod vedením paní učitelky 
Hany Jozové. 
Kromě klasických koled jsme měli možnost zaslechnout 
i nově napsané písně pana Jarka Filgase (bývalého člena 
rockové skupiny Argema) nebo zimně laděné a dramaticky 
ztvárněné písně našeho nově vzniklého kbelského 
divadelního ochotnického sboru MDDSSM (Mezinárodní 
dámský divadelní soubor s muži). 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Těsně před setměním rozezněly celý park andělské 
melodie připravených písní od další pozvané umělecké 
osobnosti harfenistky paní Jany Maffet Šouflové, která 
nás seznámila se svou keltskou harfou. Poté překrásně 
zazpívaly děti z pěveckého sboru Broučci pod vedením 
paní sbormistryně Dvořáčkové - Žofákové, po kterých již 
přišla pro děti velmi očekávaná chvíle – mikulášská nadílka 
se spoustou odměn, s jejichž předáním všem hodným 
dětem vypomohli i zástupci radnice - pan starosta Pavel 
Žďárský spolu s paní místostarostkou Ivanou Šestákovou 
a panem tajemníkem 
JUDr. Nyklesem. V 17h 
přišlo na řadu rozsvícení 
krásného vánočně 
vyzdobeného stromu a 
celý program zakončil 
svým zpěvem operní 
a muzikálový zpěvák 
Jaromír Adamec. 

Foto a video reportáže 
naleznete na:

http://foto.praha19.cz
http://www.kbely.tv
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závody v letech na lyžích. Kromě skokanských můstků jsou 
v Harrachově též běžecké a sjezdové tratě.
Závěrem je možné říci, že přes špatné počasí, krátký čas na 
prohlídku dalších zajímavostí Harrachova jsme viděli opět 
něco „nového“ – ruční výrobu užitkového a dekorativního 

skla. Účastníky zájezdu oceňuji a chválím za dochvilnost, 
dobrou náladu a kázeň. Výbor Klubu seniorů přeje všem 
členům hodně zdraví pro účast na dalších krásných výletech 
v roce 2016.

J. B.  

KLUB SENIORů KBELY 
Poslední letošní výlet členů Klubu seniorů do 
Harrachova

Výbor Klubu zajistil 14. října 2015 poslední výlet do 
sportovního, především lyžařského střediska Harrachov. 

Přes nepříznivé počasí - studené větrné ráno a déšť jsme se 
všichni sešli k odjezdu. Odjezd se však opozdil o 1,5 hodiny 
náhradním autobusem, protože sněhová kalamita v okolí 
Cínovce nedovolila plánovanému řidiči vrátit se včas zpět 
domů. Je třeba pochválit trpělivé seniory za pochopení 
vzniklé situace. Do Harrachova jsme přijeli se zpožděním 

oproti plánu, ale v dobré náladě.
Navštívili jsme nejstarší sklárnu na světě, která byla 

založena před rokem 1712 na Jilemnickém panství 
hrabat Harrachů. Sklárna vyvinula zcela unikátní a 
nenapodobitelný soubor výrobků, který je vytvářen ručním 
způsobem – foukáním sklářskými píšťalami. Prohlédli jsme 
si brusírnu skla, která je od roku 1895 téměř v původní 
podobě plně funkční. Naše prohlídka výrobních prostor 
byla doprovázena odborným výkladem. V muzeu jsme si 
prohlédli historicky a technologicky ucelenou sbírku více 
než pěti tisíc exponátů ze zdejší sklárny, což je největší 

sbírka skla v České republice. Měli 
jsme možnost navštívit i prodejnu 
skla, pivovar s restaurací a ochutnat 
kvasnicové pivo a krkonošské 
speciality z jídelníčku. Součástí 
sklárny Novosad a syn je také kaple 
sv. Anežky a pivní lázně.
Jak je nám všem známo, Harrachov 
se stal v krátké době významným 
sportovním lyžařským střediskem 
České republiky. Konají se zde 
světové závody ve skocích a letech 
na lyžích. Harrachov má tři skokanské 
můstky, na mamutím můstku bývají 

Procházka kbelských seniorů lesem

Po zkušenostech z minulého roku vzešel požadavek 
zorganizovat zájezd na houby. Suché léto a začátek podzimu 
však nenasvědčoval tomu, že houby porostou. Přesto 
jsme se rozhodli do lesa zajet, projít se borovým lesem, 
pokochat se barvami podzimu a cítit vůni pryskyřice.
Ve středu 30. září v odpoledních hodinách se náš plán 
naplnil. Rovinatý kraj v okolí Staré Boleslavi umožnil našim 
starším seniorů procházku lesem. Většina účastníků byla 
vybavena košíky a touhou nějaký plod lesa najít. Houby 
samozřejmě nenarostly, ale všude bylo mnoho šišek, 
žaludů, borových větviček a trsů suché trávy, a tak jsme 
jimi a nejedlými houbičkami mohli alespoň vyzdobit své 
košíky.
Na závěr výletu do přírody jsme navštívili kolibu  „4 
kameny“, která se nachází na křižovatce čtyř směrů: 
Stará Boleslav – Tuřice a Hlavenec – Podbrahy, proto 4 
kameny. Zde jsme ochutnali slovenské speciality, jako např. 
kapustnicu, brynzové halušky apod. a prohlédli vyzdobené 

prostory srubové stavby. V okolí se nachází také malý ZOO 
park pro děti a prostorné parkoviště, kde nás očekával náš 
autobus, který nás odvezl do Kbel. 
Z tváří účastníků bylo vidět, že se výlet vydařil, nikomu 
nevadilo, že si houby nepřivezl, a návštěvu lesa si můžeme 
zase někdy zopakovat.

Milan Šeliga
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KLUB SENIORů KBELY 

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.

Cvičený dravec JESTŘÁB LESNÍ byl nalezen. 
Díky SMS Infokanálu zajistil pozorný občan spatřeného dravce a zavolal šťastnému 
majiteli, který si pro svého opeřence neprodleně přijel. Děkujeme...

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19
TURNAJ 17. LISTOPAdU LETOS 
POšESTNÁCTé     

     »Turnaje 17. listopadu«, otevřeného turnaje v rapid 
šachu jednotlivců, jehož 16. ročník se hrál v termínu 
tohoto státního svátku v prostorách NCA Městské části 
Praha 19 tradičně švýcarským systémem na sedm kol s 
časovým limitem 2 x 17 minut, se zúčastnilo tentokrát 34 
hráčů z 16 šachových oddílů. 
     Proti loňskému ročníku s jasným favoritem i vítězem byla 
letos účast početnější o šest šachistů a největší ambice na 
vítězství mělo hned šest hráčů s Elo ratingem přes dva 
tisíce bodu. Elo více než třetiny hráčů pak přesahovalo 
1900 bodů. Domácích šachistů hrálo celkem 13.   Pořadí v 
turnaji: 1. místo Václav Valeš, SK Děčín – 6 bodů, 2. místo 
Michal Veselský, USK Praha – 6 bodů, 3 - 5. místo v pořadí 
Jan Klaus, GROP Praha, Miroslav Hašpl, ŠK Sokol Vyšehrad, 
CM Milan Petras, Šachový klub Bohnice – 5 bodů. Vítěz 
turnaje získal pohár. 
     Z domácích hráčů se nejvíce dařilo Ladislavu Zámorskému, 
který se ziskem 4,5 bodu obsadil pěkné 6. místo. Velmi 
dobře si z domácích nováčků vedl 14letý Václav Janeček, 
který získal 3 body, i devítiletý kbelský talent Dominik Rous 
s 2,5 body.
     Turnaj splnil svou úlohu, byl uctěním významného 
státního svátku a šachisté si v něm dobře zahráli. 

V NCA před Vánocemi a na Nový rok
     Turnaje, hry a kouzlení připravilo Nízkoprahové 
centrum aktivit MČ Praha 19 na závěrečný měsíc roku 
letošního a na první den roku 2016.
     Již v sobotu 5. prosince se uskutečnila v prostorách 
NCA turnaj ve hře Tabu. Jedná se o hru, která prověřuje 
schopnosti hráčů popisovat a vysvětlovat pojmy. Další akcí 
»Enceačka« bude v sobotu 12. prosince turnaj ve stolním 
tenise pro mladé neregistrované hráče. Zahájení se plánuje 
na 15.30 hodin a počet účastníků je limitován. Pálky a 
míčky pro hru jsou k dispozici v NCA, občerstvení po dobu 

turnaje je rovněž zajištěno. Hráči mají mít s sebou sportovní 
oblečení a sálovou obuv. Poslední akce před vánočními 
svátky nese název »Vánoční kouzlení« a uskuteční se 
v sobotu 19. prosince od 14 do 18 hodin. Zájemci o 
Vánoční kouzlení se mohou těšit na zdobení perníčků, 
výrobu originálního trička technikou Decoupage a rovněž 
originálních vánoční přání pomocí techniky Eukanistika. 
     Až všichni oslaví Vánoce a potom konec roku 2015, 
mohou šachisté přivítat Nový rok v NCA »Novoročním 
bleskem«, čili šachovým turnajem v bleskovém šachu, 
který pořádá 1. ledna od 15 hodin Sportovní klub Kbely 
a NCA MČ Praha 19. Prezentace proběhne od 14.00 do 
14.50 hodin v hrací místnosti, jejíž kapacita je  třicet hráčů. 
Ukončení turnaje je plánováno na 19.30 hodin. Hrát se 
bude švýcarským systémem na devět dvoukol s tempem 
2x5 minut. Prvních deset hráčů v konečném pořadí obdrží 
věcné ceny. Občerstvení a nealkoholický bar budou 
po dobu turnaje v hrací místnosti. Více k činnosti NCA 
naleznete na webu www.coolkbely.cz
http://kbely.tv

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
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Klub seniorů uspořádal ve středu 9. prosince 
pro své členy vánočni posezeni s hudbou 
a tancem.  
Poslední setkání v tomto roce, které se konalo ve Kbelích v 
DS  Mladoboleslavská, provázel na el. klávesy Pavel Bureš. 
Na setkání zavítal i starosta MČ p. Žďárský, místostarostka 
p. Šestáková, tajemník ÚMČ p. Nykles a z MŠ Albrechtická 
skupina Lvíčat, pod vedenim učitelky p. Kožíškové. MČ 
Praha 19 se snaží trvale podporovat seniory a věnovala 
klubu důchodců nový šicí stoj Brother a přislíbila zajištění 
kurzů a seznamení se s tímto strojem pod dohledem 
profesionálni švadleny. O tuto akci byl obrovský zájem.  
Nezůstalo tu snad jediné prázdné místo. 
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SVAZ TěLESNě POSTIžENýCH MO KBELY Konec roku ve Svazu tělesně postižených 
MO Kbely

Dne 2. 12. 2015 jsme se sešli naposledy v tomto roce 
na společné schůzce v klubovně v Mladoboleslavské 20. 
Občerstvení bylo slavnostnější, nálada nostalgická, pod-
kreslená klasickými koledami. Výzdoba nám připomněla, 
že se Vánoce neúprosně blíží. Našeho setkání se zúčastnila 
vzácná návštěva. Přišel nás pozdravit pan starosta Pavel 
Žďárský, paní místostarostka Ivana Šestáková, pan tajem-
ník JUDr. Josef Nykles a naše podporovatelka a spolupra-
covnice Šárka Egrtová.  Pan starosta nás informoval o dění 
jak na radnici, tak i o dění ve vztahu s Magistrátem hlavního 
města Prahy. Obzvláště pak o jednáních týkajících se fi-
nancí pro naši městskou část. Byli jsme ujištěni, že naše ak-

tivity mají i pro příští rok plnou podporu radnice. Paní mís-
tostarostka nás informovala o aktivitách radnice v oblasti 
sociální a zdravotní. Pan tajemník JUDr. Nykles upozornil 
na nutnost všímat si svého okolí a v případě, že se set-
káte s podezřelými osobami, je dobré informovat policii. 
Pak byly našim členům předány balíčky sloužící k obraně 
v případě napadení. Závěrem mohu říci, že celá schůzka se 
nesla v duchu přátelské diskuze mezi představiteli radnice 
a našimi členy. Bylo to příjemné povídání. 
V tomto roce se sejdeme ještě jednou, a to 18. 12. 2015 
v 16.00 v Lidovém domě na benefičním představení Vandy 
Károlyiové a Stanislava Zindulky.
Reportáž ze schůzky najdete na KBELY TV:
http://www.kbely.tv/

Anna Zborníková, STP MO Kbely

Podzim ve Svazu tělesně postižených, místní 
organizaci Kbely

Podzim se již hlásí a naše schůzka v klubovně 7. října se 
nesla v duchu nostalgie rodáků a místních starousedlíků. 
Na programu bylo povídání s paní kronikářkou Engelovou. 
Vzhledem k tomu, že naše členská základna má vysoký 
věkový průměr, 50 % členů máme nad 80 let, šlo o takové 
malé „letopisecké setkání“. Skutečně se ukázalo, že naši 
členové jsou pamětníci. Mají sice vysoký věk, ale paměť 
jim slouží dokonale. Byl to zajímavý dialog a my mladší 
jsme pozorně poslouchali. Schůzka byla skutečně zdařilá 
a nikdo se nenudil.

21. 10. jsme uskutečnili výlet do Polska za nákupy. V tržnici 
jsme se zdrželi nezbytně potřebnou dobu tak, abychom 
něco nakoupili a vraceli jsme se zpět přes hranice. Zamířili 
jsme do České Skalice do Muzea Boženy Němcové. 
V expozici jsou vystavena různá vydání zejména Babičky a 
jejich cizojazyčná vydání, dokumenty ze života spisovatelky 
a další zajímavosti. Druhá část expozice muzea je věnována 
historii textilní výroby. Bylo to skutečně velice zajímavé a 
zároveň smutné, protože většina továren a továrniček, 
které tuto výrobu realizovaly, již neexistuje. Zbyly jen tři.

Naše další schůzka 4. 11. se nesla v duchu zdravotní 
přednášky, kterou si pro nás připravily naše členky paní 
Minaříková a Zahradníčková. Obsah byl velice zajímavý a 

musím přiznat, že opravdu všichni se zaujetím poslouchali 
rady pro seniory. Závěrem paní Zahradníčková „okořenila“ 
výklad řadou citátů.  Výklad přednášejících v nás zanechal 
ten nejlepší dojem. Bylo to opravdu velice příjemné 
povídání.

Další setkání se uskutečnilo opět v klubovně. 18. 11. jsme 
vyslechli přednášku Mgr. Terezy Kučerové pod názvem 
„Architektonický otisk Františka Maxmiliána Kaňky na 
památkách Vinoře“. Byli jsme seznámeni s osobností F. 
M. Kaňky, jeho prací na zámku Vinoř, který je veřejnosti 
nepřístupný, na překrásném kostele Povýšení sv. Kříže ve 
Vinoři a na zámku Ctěnice. Dověděli jsme se o práci F. M. 
Kaňky pro rod Černínů. 

Koncem listopadu, 24. 11., se skupina našich členů vydala 
na představení „Polib tetičku aneb nikdo není bez chyby“ 
do divadla U Valšů. Tato divadelní hra Simona Williamse 
nás velice pobavila, zasmáli jsme se, odpoutali se od 
běžných starostí a potvrdili si rčení, že smích léčí.

Dá se říci, že naše schůzky nemají v žádném případě 
formální ráz. Program je různorodý a dovídáme se mnoho 
zajímavého.  Většina našich členů se ráda setkává, aby si 
mohli popovídat, nebýt v izolaci a někam patřit.

Anna Zborníková, STP MO Kbely
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NOVINKY Z VLČÁCKéHO 
I ROdINNéHO OddÍLU
Vlčata mají za sebou první víkendovou akci, při které se 
vypravila do zoologické zahrady, protáhla těla v tělocvičně 
a zvládla i Poradní skálu. Děti si vyrobily oddílová trička (aby 
měl každý na tričku svou oblíbenou barvu, jsou duhově 
batikovaná)  a také si samy vymyslely oddílovou vlajku.  V 
listopadu jsme se vypravili do divadla na skautskou klasiku 
– Záhadu hlavolamu.  Z dětí se stává správná smečka, i 

nováčci už do ní pěkně zapadli.
Oba oddíly si společně užily Mikulášskou besídku plnou 
soutěží a odměn. Poljana (tj. rodinný oddíl) se vypravila 
na „podzimák“ do Krkonoš a také se pěkně zapotila při 
práci na skautské zahradě, kterou bylo potřeba připravit 
na zimu.

VýSTAVA BETLéMů
Skautská klubovna v Bakovské ulici druhou adventní 
neděli a následující dny hostila již třetí ročník výstavy 
betlémů. Potěšilo nás, že jsme mohli vystavit 91 kusů a 

přiblížit tento vánoční symbol nejen široké 
veřejnosti, ale i žákům základní školy a dětem 
z obou mateřských školek. Návštěvníci mohli obdivovat 
betlémy nejen dřevěné a papírové, ale i ze šustí a dalších 
přírodních materiálů, pedigu,  betlémy voskové, sádrové, 
velký keramický betlém inspirovaný obrázkem Josefa Lady 
a jeden čerstvě upečený betlém perníkový. K vidění opět 
byly i netradiční betlémy skautské. Pro děti byla připravena 
tvořivá dílnička a pro všechny čaj a cukroví. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali těm, kteří nám s výstavou pomohli 
výrobou nebo zapůjčením betlémů a úřadu MČ Kbely za 
podporu, zapůjčení dekorací, doplňků a zajištění dozoru.

šTědRý dEN – BETLéMSKé SVěTLO
Máte-li chuť, doražte na Štědrý den do centrálního parku. 
V 10 hodin začneme u tunelu se zpěvem koled, potom 
doneseme do lesoparku ptáčkům a lesním zvířátkům 
vánoční nadílku. Odnést si můžete i Betlémské světlo 
(svíčky s sebou). Hudební nástroje a vánoční cukroví vítány. 
Budeme se těšit.

Krásný advent a vše dobré do roku 2016 přejí  
15. rodinný oddíl Poljana a 17. oddíl vlčat, 

Junák - český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.
http://kbely.athabaska.org

JUNÁK KBELY MINIKLUB „BÁBINKY“
Už několik roků se vždy 
koncem měsíce listopadu 
zabýváme výrobou 
adventních věnců a 
vánočních svícnů. Také letos 
jsme se sešly s členkami 
miniklubu v pátek 
27.11.2015 v klubovně 
„Domu seniorů“. Přišly i 
členky Klubu seniorů, které 
měly zájem něco vytvořit. 
Jak jsme zvyklé, každá si 
přinesla mnoho pracovních 
potřeb, i když nebylo třeba. 
Pro letošní rok jsme dostaly 
finanční příspěvek z odboru 
tajemníka – pana JUDr. 
Nyklese. Tvořily jsme od 

13h a rozcházely jsme se až v 17h. Po celou dobu panovala 
velice dobrá předvánoční nálada a tvůrčí nadšení. Každá 
se zabývala svými výtvory tak intenzivně, že si ani v klidu 
nevypila kávu. Každá popadla svůj hrneček a popíjela při 
práci. Výsledek tvoření byl víc než výborný. Myslím, že za 
většinu výrobků by se nemusel stydět ani profesionální 
aranžer. Mám ráda tato setkání, kde se něco vytváří. 
Všechno to bylo trochu narychlo. Ve čtvrtek v poledne jsme 
obdržely peníze a v pátek ráno paní pokladní potřebovala 
mít všechno vyúčtované, protože je konec měsíce. Ale  jak 

praví přísloví: „Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří.“ 
Dílo se opravdu velmi zdařilo díky těmto ochotným lidem: 
pan JUDr. Nyklesovi, paní Egrtové, paní Müllerové, mé 
dceři i vnukovi. Všem děkujeme za pomoc.

VoDa

Klub seniorů Kbely uspořádal ve spolupráci s MČ Praha 
19 dne 11. listopadu 2015 praktické ukázky obrany 
pro bezpečnost a ochranu seniorů. Nejdříve odborníci 
předvedli jednoduché cviky k posilování a udržování 
tělesné kondice a předvedli pomůcky pro použití 
v případě napadení. Následně si je mohli senioři osobně 
vyzkoušet.

Zdenka Ježková

PRAKTICKé UKÁZKY OBRANY

TVR servis Mladoboleslavská 73 
končí po dvanácti letech ve Kbelích svoji činnost. 

Opouštíme provozovnu, ke konci tohoto roku. Prosíme tedy zákazníky, 
aby si včas vyzvedli své zakázky.

TVR servis nezaniká úplně, reklamace, a  
montážní práce u zákazníků lze i dále  řešit přes telefon 602 336 894 p. Havlíček



3332

kterým se do ucha dá kapat. Kapičky by se měly dávat jen do 
vyčištěného ucha. Kdyby v něm byl nějaký marast, kapky se do něj 
nasáknou a nedostanou se k místu, které mají léčit. Chceme-li psovi 
nakapat do uší, zase mu zvedneme boltec. Tím se odkryje a otevře 
zevní zvukovod a my můžeme veterinářem určené množství do něj 
nakapat. Pak ale musíme zvukovod pěkně promnout, aby se lék 
dostal do všech jeho záhybů. 

I v případě péče o uši platí, že musíme postupovat opatrně a 
šetrně. Na čištění uší by se neměl používat kysličník, alkohol 
nebo voda. Platí také, že do uší psovi saháme jen tehdy, kdy je 
to třeba. Ona přehnaná péče většinou škodí. 

 Vladimíra Tichá
Zdroj: MALÁ MYSLIVOST

PRůVOdCE MALéHO CHOVATELE aneb JAK SE SPRÁVNě STARAT O PSA

Ošetření ucha
Povídali jsme si o tom, jak se čistí psí oči. Přemýšlet je třeba i nad 
další částí psího těla, nad jeho ušima, nebo po myslivecku nad jeho 
slechy. Péče ze strany majitele se týká jen zevních částí, tedy ušního 
boltce a zvukovodu. Dál, do středního nebo vnitřního ucha nevidíme, 
pokud by bylo třeba je nějak ošetřit, musel by to udělat veterinární 
lékař. Ošetřovat psovi uši nás mohou nutit dva důvody. Tím prvním 
je situace, kdy má pes uši špinavé, nebo spíše, když se v zevním 
zvukovodu vytváří víc mazu, než je normální. Jen pro vysvětlení. 
Zvukovod je vlastně taková trubička, která vede z povrchu hlavy 
dovnitř k bubínku. Druhou příčinou, pro kterou se majitel psa musí 
o ucho postarat, je situace, kdy má pes ucho nebo spíše zvukovod 
bolavý, má v něm zánět, a je třeba do něj vpravit nějaké léky. V obou 
případech je třeba vědět, jak postupovat. 

Ucho čistíme pomocí vatových tamponů. Nejlepší je, když si je 
uděláme sami. Vatu namotáme na pinzetu s háčkem nebo na peán. 
Vata by neměla být úplně suchá. Nejlepší je ji navlhčit nějakým 
olejem nebo požádat veterináře, aby nám prodal speciální roztok. 
Když máme vše připravené, někoho poprosíme, aby nám psa podržel 
za hlavu, zvedneme ušní boltec a jemně vytřeme z ucha nečistoty. 
Ale pozor, vata musí být pevně utažená. Neměly by se používat špejle 
nebo klacíčky, protože z nich snadno vata sklouzne do zvukovodu, a 
z toho může vzniknou opravdu nepříjemný a závažný problém.

Podobným způsobem se do ucha vpravují léčebné kapky. Většinou 
je v krabičce s nimi přiložené kapátko nebo mají gumový nástavec, 
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ech v herně ve Kbelích, když prohrál  asi 1400 Kč 
(zlí jazykové tvrdí, že to bylo téměř 4000 Kč), si  v rámci  
úspor peněz naordinoval dietu – celý týden jedl pouze  
chleba se salámem. Tomu se říká forbesová dieta!                                                                                                                                           
 7. 11.  Kulturní a rodinné centrum CoByDup za podpory 
MČ Praha 19 a hl. m. Prahy uspořádalo v  Centrálním 
parku Kbely Halloweenské vyřezávání dýní. Tato akce, na 
které nechyběly soutěže a masky, byla zakončena  lam-
pionovým průvodem za strašidýlky.
  8. 11.  Skaut S.S.V. Kbely ve spolupráci s Úřadem 
Městské části Praha 19 uspořádal vzpomínkovou akci 
v Centrálním parku Kbely pod názvem Den válečných 
veteránů. Součástí akce byla čestná stráž na kbelském 
hřbitově a také výstava vojenské techniky.
10. 11.  V Katusické ulici ve Kbelích  jedna seniorka, , 
která několikrát týdně zvelebuje okolí domu v majetku 
MČ Praha 19, se hodně rozzlobila, když při úpravě 
zeleně našla v trávě z jedné strany domu 5 (slovy pět) 
a ze zadní části  domu 7 (slovy sedm) psích hovínek. 
K neukázněným majitelům psů, kteří psí exkrementy 
neuklízejí, se vyjádřila peprně :” To nejsou lidi – to je 
dobytek!”
11. 11.   Klub Seniorů Kbely ve spolupráci s Úřadem 
MČ Praha 19 uspořádal v Domě seniorů na Mladobo-
leslavské ulici praktické ukázky obrany pro bezpečnost 
a ochranu kbelských seniorů. Zkušení odborníci našim 
seniorům předvedli, jak se zachovat při ohrožení. 
Této  zajímavé  akce  se zúčastnili také tajemník  
ÚMČ Praha 19 JUDr. Josef Nykles a místostarostka 
Ivana Šestáková.
14. 11.  V Lidovém domě Kbely se večer konal již 
tradiční Ples Sboru dobrovolných hasičů Kbely,  
nejstarší organizace ve Kbelích. Skvělá hudba a bo-
hatá tombola připravila přítomným dobrou zábavu.                                                                                                            
16. 11.   Kbelská seniorka ze Sídliště II. čekala 
návštěvu dcery s vnoučaty. Vyrazila  na nákup, 
a  když se vracela domů, tak si zkrátila cestu přes 
trávník. To neměla dělat, protože v trávě uklou-
zla po neuklizeném psím lejnu, upadla na zem  a 
odneslo to naražené rameno. 
 17. 11.   V Nízkoprahovém centru aktivit (NCA) 
v Bakovské ulici ve Kbelích se konal šachový turnaj 
17. listopadu za účasti mnoha kvalitních šachistů. 
Kbelští šachisté v těžké konkurenci nezklamali a 
někteří z nich se umístili v horní polovině celkové-
ho hodnocení. Zajímavostí je, že tohoto šachového 
turnaje se zúčastnil také Václav Klaus mladší. 
20. 11.  V ranních hodinách ukončil muž středního 
věku svůj život pod vlakem v blízkosti kbelského 
nádraží. Na místě byli policisté, hasiči, záchranná 
služba a také koroner. Vlaková doprava byla na 
několik hodin přerušena. Čest jeho památce!                                                                                                                                         
22. 11.  V Centrálním parku Kbely se dopoledne 
konal cyklokrosový závod pro širokou veřejnost 
pod názvem Kbelský cyklokros. Závodilo se 
v různých kategoriích a přes počáteční nepřízeň 

počasí závodníci dosahovali dobrých výsledků.
24. 11.  Co může znamenat pohled na krásnou ženu? O 
tom se přesvědčil řidič osobního auta, který projížděl 
Semilskou ulicí a po chodníku šla hezká mladá dívka ze 
Kbel. Řidič auta byl zřejmě tak oslněn její krásou a lad-
nými křivkami, že přehlédl zpomalovací pás na vozovce a 
poškodil výfuk u svého vozu. 
26. 11.  V časných ranních hodinách u autobusové zas-
távky MHD v Bakovské ulici  se  potácely dvě podnapilé 
mladé dívky, které si myslely, že jsou v Letňanech. Když 
jsem jim sdělil, že jsou ve Kbelích, tak se divily a jedna 
z nich suverénně prohlásila: “Tak to jsme teda 10 minut 
od civilizace!” Autobusem  linky 201 odjely zpět do 
Letňan.
29. 11.   V Centrálním parku Kbely byl po celý den bo-
hatý program, který vyvrcholil slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu. Přes větrné počasí se akce vydařila a 
předvánoční atmosféra zavítala i k nám do Kbel!
30. 11.  Na  kbelské  radnici  jsem  v  přízemí  nalezl  
originální čepici České pošty, kterou tam zřejmě 
zapomněla pošťačka. Zcela novou poštovní kšiltovku 
jsem odevzdal na recepci Úřadu MČ Praha 19. Pošťák 
bez čepice není prostě pošťák.

Josef Perlinger  (JPM)

řÍJEN 2015    

  2. 10.  Velice překvapen byl významný  podnikatel ze 
Kbel, když jeho obchod v centru Prahy osobně navštívil 
světoznámý herec Arnold  Schwarzenegger  s přítelkyní 
a doprovodem. Zajímal se o starožitné hodinky. Vojen-
ský historický ústav získal stíhačku MIG -29, která bude 
patřit mezi cenné exponáty leteckého muzea na letišti 
ve Kbelích. 
  5. 10.  Letopisecké setkání na kbelské radnici se konalo 
za účasti kbelských pamětníků a tentokrát byly na pro-
gramu Kbely v letech 1965 – 1975. Nechyběly fotografie, 
dokumenty a vzpomínky z tohoto období.
  8. 10.  Úřad MČ Praha 19 uspořádal akci zvanou Vítání 
občánků. Slavnostního vítání nových kbelských občánků 
je vždy velmi dojemné hlavně pro rodiče a příbuzné. 
Tentokrát bylo slavnostně uvedeno do života 26 dětí.
13. 10.  V blízkosti železniční trati ve Kbelích na kilome-
trovníku 16,9  směrem na Čakovice si neznámý bezdom-
ovec zřídil přístřeší z rákosu ve stylu Krokodýla Dundee-
ho ze stejnojmenného filmu a tam přebýval hlavně 
v noci. Bohužel neměl příliš smysl pro pořádek,  protože 
kolem svého ,,bydliště“ zanechal malé smetiště.
15. 10.   Odpoledne se v sále Lidového domu Kbely 
uskutečnilo z iniciativy starosty Městské části Praha 19 
Pavla Žďárského setkání starostů všech městských částí 
hl. m. Prahy. Jednalo se hlavně o dotacích pro městské 
části a dalších důležitých věcech. Průběh tohoto jednání 
starostů byl podrobně popsán v minulém čísle Kbeláka. 
17. 10.   Ve kbelském rybníku byl nalezen utonulý muž. 
Přivolaná policie zjistil, že se jedná o bezdomovce. Další 
údaje nejsou známy a jsou předmětem vyšetřování.       
21. 10.  Svaz tělesně postižených Kbely uskutečnil zájezd 
do Polska, kde účastníci zájezdu navštívili tržnici. Ces-
tou navštívili také Muzeum Boženy Němcové a Textilní 

muzeum v České Skalici. Byl to jejich poslední letošní 
výlet. 
22. 10.  V ranních hodinách na parkovišti za kbelskou 
poštou v Bakovské ulici si neznámé osoby udělaly 
noční piknik přímo na výše zmíněném parkovišti. Úklid 
prostranství jim zřejmě nic neříká, protože po nich 
zůstaly prázdné lahve (i rozbité) od alkoholu, pytlíky od 
brambůrků a další svinčík! 
24. 10.   Sál Lidového domu Kbely večer patřil 
fanouškům tvrdé muziky. Akce pod názvem Metalfest 
Kbely v rámci turné 2015 se zúčastnily metalové kapely 
Salamndra z Ostravy, Rimortis z Poděbrad a Perseus 
z Olomouce. Jejich hudební projev dokázal uspokojit 
příznivce tohoto hudebního žánru a sál Lidového domu 
byl slušně zaplněn.
26. 10.  Výročí 95 let od vzniku slavila kbelské knihovna. 
Při tomto jubileu vystoupilo známé písničkářské duo 
Burian + Dědeček. Oslavy tohoto významného výročí 
se osobně zúčastnil také starosta MČ Praha 19 Pavel 
Žďárský a další významní představitelé. Pro milovníky 
statistik uvádím z oficiálních zdrojů, že kbelská kni-
hovna má v současnosti na 12 000 svazků a kolem 800 
čtenářů. V ranních hodinách si řidič kamionu zřejmě 
spletl cestu a zamířil si to přímo do Sídliště II. ve Kbelích. 
Kamion, který pomalu projížděl ulicí Katusickou a poté 
Luštěnickou, v těchto ulicích horní částí vozidla  ,,oholil“ 
větve stromů. A odjel směrem na Čakovice.
29. 10.  Navštívil jsem opět Letecký archiv v Praze 10 a 
získal zajímavé poznatky o kbelském letišti za nacistické 
okupace. V rámci Luftwaffe byla od října 1939 na letišti 
ve Kbelích zřízena pilotní škola, která využívala mnoho 
typů letadel a byla oficiálně rozpuštěna v březnu 1945. 
Byl to zřejmě poslední útvar Luftwaffe, který působil na 
kbelském letišti.                            

LISTOPAd  2015                                  

 2. 11.  Na kbelské radnici se opět sešli na Letopiseckém 

setkání pamětníci, kteří tentokrát vzpomínali na období 
let 1975 – 1985 ve Kbelích. 
 5. 11.   Starší muž z Kbel po prohře na hracích automat-
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Dne 26. října 2015 oslavila Kbelská knihovna 95 let 
svého trvání. Počátky Obecní knihovny však nebyly 
vůbec jednoduché, jak se dále dočtete.
Kronikář Karel Kupka zapsal do Pamětní knihy Kbel, 
cituji:
 „V obci byla knihovna Tělocvičné jednoty Sokol 
(měla asi 40 svazků) používaná jen členy a knihovna 
Odborové organizace tesařů u pana Janouška ve 
vile, též jen pro členy. Ostatně však každý spolek měl 
knihovničku, když ne ve skutečnosti, tedy aspoň na 
papíře.
Po vyjití zákona z 22.7.1919 č. 430 Sb. a nařízení 
zákona z 5.11.1919 ustavila obec Knihovní radu takto: 
předseda Karel Kaše - řídící učitel, knihovník Augustin 
Korejs - učitel, členové K. Málek a Ant. Macháček. Tato 
knihovní rada uspořádala sbírku knih po obci. Sebralo 
se asi 10 knih, z nichž později zařazeno 5 knih. Asi v 
únoru jsem zaslechl, že kolega Korejs t. č. knihovník 
ptá se řídícího Kašeho, jak má odpovědět na dotaz 
Okresního osvětového sboru, je-li a jak zřízena Obecní 
knihovna a zaslechl jsem jeho odpověď: „Odpovězte, 
že knihovna spí spánkem spravedlivých!“ - Upozornil 
jsem kolegu Kupku, že my ač nečlenové Knihovní rady 
knihovnu spáti nenecháme. První příležitost naskytla 
se v dubnu, kdy sbor učitelský pořádal koncert i 
kabaretní večer Pěveckého sboru „Typografia“ z 
Prahy, jejímž členem byl kolega Kupka. Výnos byl asi 
1.500 Kč a na můj návrh určeno bylo 500 Kč zakoupiti 
knih pro Obecní knihovnu. Obecní radě oznámeno, že 
knihy jsou k disposici u mne a že budou odevzdány 
svému účelu, jakmile Obecní knihovna zahájí činnost. 
Ani potom nevyvinula Knihovní rada žádné činnosti. 
Dále se píše, že novým předsedou Knihovní rady byl 
zvolen K. Málek, K. Kaše zůstal členem, Ant. Macháček 
pokladníkem a já knihovníkem. Současně usneseno, 
že Pěvecký kroužek bude mít v Knihovní radě člena s 
hlasem poradním. Ujav se činnosti, zakoupil jsem knih 
za obnos výše uvedený. Aby knihovna mohla rychleji 
vzrůstat, knihy jsem sám o prázdninách svázal. Plátno 
ochotně opatřil rotmistr R. Černín, tehdy v Hlavních 
leteckých dílnách zaměstnaný (snad první užití z 
letadel k tomuto účelu). Knihovní rada obrátila se na 
obecní zastupitelstvo a předložila rozpočet vyžadující 
dvojnásobného obnosu, k čemuž byla obec dle zákona 
povinna tj. 1.500 Kč. Současně požádány všechny 
korporace o peněžní dary. Darovali:
Střelecká jednota „Sup“                    100 Kč
Dělnická tělovýchovná jednota                  100 Kč
Kovopracovníci                     50 Kč

Sbor dobrovolných hasičů                     50 Kč
Zemědělci soc. dem.                                50 Kč
Sokol svojí knihovnu a                                50 Kč
Havlíček                     50 Kč
Pol. org. čsl. socialistů                                50 Kč
Okres. správní komise                               400 Kč
Konečně v prosinci vyplacena obecní dotace 1.500 Kč. 
Honorář knihovníkův určen obecním zastupitelstvem 
200 Kč, neboť se knihovník zavázal, že obnos ten, 
pokud bude knihovníkem, bude vždy věnovati darem 
knihovně, byl tudíž vyplacen mimo dotaci. Věnovala 
tedy obec v r. 1920 na knihovnu 1.700 Kč. Místní 
školní rada propůjčila sborovnu ve škole pro knihovnu 
a Havlíček zapůjčil skříň. Když ta již nestačila, zapůjčila 
skříň pol. organizace  čsl. socialistů. Tak bylo umožněno, 
že 26. října 1920 byla otevřena knihovna slavností ve 
škole, kde promluvil kolega Kupka, Pěvecký kroužek 
zapěl „Věno“ a Hymny. Otevření jsem nebyl přítomen, 
neboť v mé rodině byla spála, nesměl jsem se tudíž s 
nikým stýkati.
Při prvním půjčování bylo z 68 knih vypůjčeno 55 a 
na darech vybráno 80 Kč, do konce roku díky darům 
výše zmíněným měla knihovna již 204 knih. Nově 
zakoupené knihy byly opět bezplatně svázány mnou 
za pomoci pana K. Málka, Fr. Levého a R. Černína 
po večerech. Půjčovalo se vždy v pátek. Půjčoval 
knihovník, výpůjčky zapisoval předs. Málek, odevzdané 
knihy ihned zařazoval Levý. V roce 1921 nezměnila se 
Knihovní rada, ani jiné změny nebylo. Obecní dotace 
činila 750 Kč a odměna knihovníkovi 200 Kč, dostala 
tudíž knihovna 950 Kč. Stalo se chvályhodným zvykem 
v obci, že korporace místo věnců zemřelým členům 
darovaly jistý obnos knihovně na zakoupení knihy, v 
níž bylo zapsáno, na čí paměť byla zakoupena. Tak 
darovala obec 80 Kč k uctění památky čl. Obecní rady 
Mar. Gajdůškové, Sokol, Reifeisenka, Hasiči k uctění 
památky Ant. Svobody, sládka, příbuzní zase k uctění 
památky Ant. Štěpánka. Rok 1922 přinesl knihovně 
opět mimořádné dary. Obec darovala mimořádný 
příspěvek 500 Kč ze jmění Hospodářské rady, Pěvecký 
kroužek 1.000 Kč, Hudební kroužek 50 Kč. Pěvecký 
kroužek sehrál fotbalový zápas se „Starými pány“ s 
„S. K. Kbely“, který vynesl 150 Kč. Hospodářská rada 
při likvidaci věnovala celý zbytek jmění 606 Kč 70 h. 
Dotace obce dle výsledku nového sčítání lidu činila 
850 Kč a 200 Kč honorář knihovníkovi, který opět 
připadl knihovně. Poněvadž obě dosavadní skříně 
nestačily pojmout všechny knihy, přičinil se předseda 
Málek, že obec pořídila svým nákladem dle návrhu 

knihovníka regál na knihy. Zhotovil jej Fr. Liška, mistr 
kolářský, jen za úhradu materiálu za 391 Kč.
V knihovní radě nastala změna odchodem řídícího 
učitele K. Kašeho z obce. Na jeho místě stal se členem 
K. Kupka, Pěvecký kroužek zastoupen byl Fr. Levým, 
jinak ve vedení knihovny změny nenastalo. Ty nastaly 
v dubnu roku 1923. Obecní zastupitelstvo vyslalo do 
knihovní rady místo resignovavšího K. Málka jakož i 
Ant. Macháčka: Jindřicha Kučeru a Emila Těšínského. 
Předsedou zvolen dosavadní knihovník J. Kunstovný, 
knihovníkem se stal K. Kupka. Byla tedy knihovní rada 
takto ustavena: J. Kunstovný, Karel Kupka, Fr. Levý, 
Emil Těšínský a Jindř. Kučera. Při půjčování fungoval 
opět Kunstovný, Kupka, Levý a Kučera. Darů tento 
rok bylo méně. Za to však vydatně přispěla Okresní 
správní komise okresu karlínského, poukazivši i za 
roky minulé dotaci 600 Kč a za rok rovněž 600 Kč. V 
roce 1932 má knihovna 1.318 knih.“

Následující kronikář pan Josef Zvánovec zapsal, 
cituji: „v roce 1937 byla obecní knihovna oceněna 
na 60.000 Kč. V roce 1938 přestěhovala se obecní 
knihovna ze staré obecné školy do obecního domku 
čp. 43, (na jehož místě stojí dnes nová budova Úřadu 
MČ Praha 19). Od 1. ledna 1945 byla upravena 
odměna obecnímu knihovníku J. Mullerovi na 900 
Kč měsíčně. V roce 1947 bylo do obecní knihovny 
koupeno 120 knih, darováno bylo 23 knih, ztraceno 
6, vyřaděno 6, vyměněno za vyřazené 7. Koncem 
tohoto roku má knihovna 4.652 knih, návštěvníků 
knihovny bylo 5.922. Od roku 1946 do roku 1948 byla 
obecní knihovna přestěhována do sálu Hostince u 
Trantů, kde knihy trpěly vlhkem. Když v září 1948 byly 
uvolněny staré prostory obecní úřadovny ve dvoře č. 
5, dostalo se knihovně důstojnějšího místa v těchto 
místnostech. Nejvíce čtenářů je z řad dělnictva. 
Knihovna je vydržována obecní dotací, jež činí asi 
10 000 Kčs ročně a dary. Jednota K. H. Borovský, se 
sídlem v Hostinci u Suldovských, zrušila v roce 1948 
svou spolkovou knihovnu a knihy v počtu 180 darovala 
obecní knihovně. V roce 1949 měla knihovna 5.438 
svazků, zapsáno bylo 380 čtenářů. Knihovníkem byl 
pan Borovička.“

Dalším místem, kam byla knihovna přestěhována, 
byly prostory v domě U Sládků (dnes je tam prodej 
sedacích souprav) na Mladoboleslavské ulici. 
Dlouholetou knihovnicí v 60. a 70. letech byla paní 
Marie Krejčíková, která v knihovně pořádala pro děti 
zajímavé besedy se spisovateli a estrády. Několik 
let byl knihovníkem také pan Votava, který byl i 

kronikářem Kbel, a Milada Váchová. Knihovna měla v 
té době 9.353 svazků.

Počínaje dnem 2. února 2005 se datuje již novodobá 
historie kbelské knihovny, která od této chvíle našla 
skutečně důstojné umístění v budově Radnice MČ 
P19. Knihovnicí se stala Iveta Novotná. V letošním roce 
tedy knihovna slavila nejenom 95 let svojí existence 
ve Kbelích, ale také 10 let nové, plně automatizované 
moderní knihovny.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

95 LET KNIHOVNY VE KBELÍCH 
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Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného 
odpadu na jimi obsluhovaných městských částech 
(mimo Prahu 2, 3, 8, 9, 10, 14 a Praha – Troja, 
kde svoz odpadu obstarávají společnosti AVE CZ, 
Komwag a Ipodec) během vánočních a novoročních 
svátků. Program svozu bude vytvořen tak, aby 
nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem 
nich nepořádek.

Pražané během loňských vánočních svátků vyhodili asi 
6400 tun odpadu, což bylo přibližně o 1200 tun méně než 
v roce 2013. „Největší nárůst tradičně zaznamenáváme 
v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané 
odevzdají až o 200 tun více. To je o cca 60 % větší množství 
než během roku“, říká tiskový mluvčí Pražských služeb 
Radim Mana. U skla a plastů se nárůst pohybuje okolo  15 
% a u směsného odpadu jde asi o 5 %.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2015 budou zajištěny 
normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude 
probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v 
běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech 
provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném 
režimu. U tříděného odpadu budeme ve dnech 14. - 31. 
12. 2015 provádět mimořádný svoz skla v kritických 
oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných 
svozových programů.

Svoz směsného odpadu:
21. – 31. 12. 2015 normální svoz dle příslušných 

programů
1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz 

proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2016 bude probíhat normální svoz 

s případným časovým posunem (max. 
1 den)

Svoz tříděného odpadu:
21. – 31. 12. 
2015 normální svoz dle příslušných programů

14. - 31. 12. 
2015

mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz 
dle příslušných svozových programů

1. 1. 2016 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne 
v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 
2016

bude probíhat normální svoz s případným časovým 
posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný 
odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, 
že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner 
na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně 
odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a 
rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků 

k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. „V předchozích 
letech jsme občany žádali, aby stromky nechávali pouze 
u popelnic a kontejnerů na směsný odpad. Letos nastává 
změna a prosíme Pražany, aby brali zřetel na to, kde je 
jejich popelnice či kontejner umístěn, a dle toho odkládali 
vysloužilé stromky u nádob na tříděný nebo směsný 
odpad,“ vysvětluje mluvčí Radim Mana.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem 
komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému 
hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do 
vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových 
dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 
Každoročně svezeme okolo 300 tisíc vyhozených vánočních 
stromečků a podobné množství předpokládáme i v 
letošním roce.
Při nedostatečném odstrojení nedoporučujeme odnášení 
vánočních stromků do lesa, kde by je mohla jako potravu 
zpracovat divoká zvěř. Kdyby se například dostal háček 
do trávicího ústrojí zvířete, mohlo by uhynout. Umělé 
stromky ve většině případů lidé opět uschovají na další 
Vánoce. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 
kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného 
dvora. 

Na předvánoční Letopisecké setkání přišel pan starosta 
Žďárský a popřál všem přítomným hezké prožití Vánočních 
svátků a hodně zdraví a pohody v novém roce. Všem 
popřála i paní místostarostka Šestáková a pan tajemník 
Nykles.
Měli jsme krásné téma „Vánoce a vánoční zvyky“. V českých 
lidových obyčejích se mísí pohanské zvyky s křesťanskými. 
Přítomní se dozvěděli, že předchůdcem vánočního stromku 
byly betlémy a jesličky. První jesličky postavili v Českých 
zemích jezuité v roce 1526 ve svém kostele. Z Německa se 
postupně dostávaly stromečky do ostatních zemí. V Praze 
se první stromek objevil v rodině ředitele Stavovského 
divadla Liebicha v roce 1812. Na Moravu přišel až počátkem 
roku 1900. Vánočním svátkům předchází adventní čas. 
Trvá čtyři týdny před Štědrým dnem a 25. prosincem, kdy 
se podle pověsti narodil Kristus. Na adventních věncích se 
postupně každou neděli zapaluje jedna svíčka. I adventní 
neděle mají svoje názvy – železná, bronzová, stříbrná a 
zlatá. Adventní věnec vynalezl hamburský kněz Heinrich 
Wichern. Na kolo od vozu připevnil 23 svíček a sirotci z 
jeho útulku směli každý den jednu zapálit. Po roce 1860 se 
přidalo chvojí a 23 svíček nahradily čtyři. V prvních týdnech 
adventu se slaví také svátek svaté Barbory, která byla podle 
pověstí připravená o hlavu vlastním otcem, který byl proti 
křesťanům a nesnesl, že jeho dcera ne. Další postavou je 
svatý Mikuláš. Víte, že je to reálná historická postava? Byl 
biskupem, který pomáhal lidem a proslul svou štědrostí. 
Dne 6. prosince pravděpodobně roku 345 zemřel. Zvyk, 
kdy Mikuláš navštěvuje a obdarovává děti, se u nás drží už 
od 14. století.

Všichni přítomní se rozhovořili o zvycích ve svých rodinách 
a zavzpomínali, jaké byly Vánoce za jejich dětství a mládí. 
Zaujalo je také povídání o vánočce, která se u nás stala 
také jedním ze symbolů Vánoc.  
Historie vánočky se začala psát již v 16. století a až do 18. 
století byla výsada péct vánočku svěřena jen řemeslníkům 
a pekárnám se zvláštním povolením. Vánočka do té 
doby sloužila zejména jako dar pro tehdejší šlechtu a 
úředníky. Teprve od 18. století si ji začali lidé péct i doma. 
Pro vánočku vznikla i spousta zajímavých pojmenování: 
štědrovečernice, vandrovnice, štědrovka, pleténka, calta, 
nebo štrucla. Pečení vánočky provázela i řada zvyků. 
Například se do ní zapékala mince. Kdo ji pak při krájení 
našel, měl zdraví a bohatství na celý rok „zajištěno“. 
Dalším zvykem bylo to, že hospodyně, která zadělávala na 
vánočku, musela být oblečena v bílé zástěře a šátku. Při 
zadělávání těsta navíc nesměla mluvit a při kynutí těsta 
musela vyskakovat do výšky. Také křížové pletení vánočky 
mělo svůj smysl. Mělo za cíl ochránit nás před zlými vlivy. 
Tradičně se pletla z devíti pramenů. Základ tvoří první 
patro složené ze čtyř pramenů. Ty mají symbolizovat 
slunce, vodu, zemi a vzduch. Druhé patro tvoří tři prameny 
představující rozum, vůli a cit. Poslední patro tvoří dva 
prameny, které spojují vědění a lásku.
Na konci vánočního povídání jsme si všichni navzájem 
popřáli krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví a 
pohody v novém roce, což také přejeme všem čtenářům 
„Kbeláku“.

Ivana Engelová a Ing. Ivana Zámyslická

MOBILNÍ  OBCHOdNÍ  KANCELÁř  
Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení :
- dne    27.01.16   od  14,30    do  17,00   hod.          
- dne    22.02.16   od  10,30    do  13,30   hod.
- dne    29.03.16   od  12,00    do  14,30   hod. 
- dne    28.04.16   od    8,00    do  11,00   hod.  
- dne      6.06.16   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  267175366  a  
267175202, www.ppas.cz

38. LETOPISECKé   SETKÁNÍSVOZ OdPAdU BěHEM SVÁTKů

familystyle 

Železnobrodská 148/21 
Praha 9 - Kbely 

mobil: (+420) 601 226 699  
www.familystyle.cz 

NOVĚ OTEVŘENO 

http://www.ppas.cz


31413040

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:
Laurent Gounelle – Den, kdy jsem se naučil žít (Rybka 
Publishers)
Jan Cimický – Noční pacient (Baronet)
Arnošt Vašíček – Největší tajemství templářů (Mystery 
film)
Buzz Bissinger – Den otce. Cesta do srdce a duše mého 
výjimečného syna (Dokořán)
Alena Jakoubková – Než milenec na střeše…lepší manžel v 
hrsti? (Moba)
Jiří Hájíček – Zloději zelených koní (Host)
Stephen King – Srdce v Atlantidě (Beta)
Michael Hjorth&Hans Rosenfeldt – Němá dívka (Host)

Pro děti a mládež:
Dan Černý – Tryskošnek (Čtyřlístek)
Jan Lebeda – Medovníček na cestách (Brána)
Život v mořích a oceánech. Školákův obrazový atlas (SUN)
Zuzana Pospíšilová – Baobaba a jiné příběhy (Albatros)
Arnold Lobel – Strýček Slon (Albatros)
James Patterson – Superhrdina ze základky (Albatros)

říjen - Listopad  2015

NEJZAJÍMAVěJšÍ KNIžNÍ PřÍRůSTKY

V průběhu vánočních svátků bude knihovna uzavřena v období 
od 19. 12. 2015 – 3. 1. 2016.
 Přejeme krásné a pokojné prožití Vánoc a především hodně zdraví a optimismu 
do nového roku 2016.

Kbelská knihovna slavila narozeniny:   
pondělí 29. října 2015 se stalo pro kbelskou knihovnu velkým svátkem. V 
tento den uplynulo přesně 95 let od vzniku existence knihovny ve Kbelích (viz. 
článek paní kronikářky). Knihovna toto významné jubileum oslavila kulturním 
programem, který se uskutečnil v klubovně Skaut – S.S.V. ve Srubu v Centrálním 
parku. Této slavnostní akce se zúčastnili jak zástupci MČ P19 - starosta Pavel 
Žďárský, místostarostka Ivana Šestáková a tajemník JUDr. Josef Nykles, ale i 

mnozí kulturní hosté, např. hudebníci 
a literární tvůrci Jan Burian a Jiří 
Dědeček, či knižní grafik Robert 
Rytina. Celý svátečně laděný podvečer 
zajímavě a netradičně uváděl divadelní 
spolek Prima den – Bára Marysková a 
Markéta Kilingerová.  
Foto a video reportáže naleznete na:
http://foto.praha19.cz
http://www.kbely.tv

Vernisáž Pavla Filipa v knihovně:  
ve středu 4. 11. 2015 proběhla v knihovně vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Pavla Filipa. Autor zde představil 
svoji rozmanitou tvorbu, inspirovanou především svojí velkou láskou – cestováním. Můžeme tudíž spatřit jak krásné 
pohledy na krajinu jižní Moravy, pokochat se i pražskými motivy nebo 
se vypravit až do africké pouště.  Tvorba Pavla Filipa je velice různorodá, 
od krajinomalby až po portrétní díla. Návštěvníci kbelské knihovny mají 
mimořádnou příležitost potěšit se tvorbou tohoto zajímavého umělce, 
neboť autor v posledních letech velice často vystavoval převážně v 
zahraničí. 
Můžeme již nyní prozradit, že v průběhu 1. čtvrtletí roku 2016 je plánována 
i cestopisná beseda o nedávno uskutečněné cestě Pavla Filipa na ostrovy 
Francouzské Polynésie, kde taktéž načerpal mnoho inspiračním zdrojů pro 
svoji tvorbu.  Termín bude upřesněn!
 http://kbely.tv

Tvořivé dílny v knihovně: 
středa 18. 11. 2015 
již tradičně se v knihovně v adventním čase uskutečnily tvořivé dílničky. Tentokráte byl 
obrovský zájem hlavně o tvorbu přírodních ručních mýdel.  Zájemkyně si pod vedením lektorky 
Andrey Říhové vytvořily z přírodních surovin, vonných esencí a mýdlové hmoty skutečně 
úžasné originální výtvory, které zajisté někoho z blízkých potěší pod vánočním stromečkem.

http://kbely.tv/video/646-vyrobte-si-mydlo
středa 2. 12. 2015 
i přesto, že již první adventní neděle byla za 
námi, další tvořivá dílna byla věnována výrobě 
nádherné sváteční dekorace – adventní štoly. 
Opět se knihovna zaplnila zájemkyněmi o 
vlastní výrobek, kterým by rády ozdobily svůj 
vánoční stůl.

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná
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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

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,

4342

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

Naše úklidová firma UKLIZENO JAKO Z CUKRU nabízí 
jednorázový, pravidelný či generalní úklid domácností, 
kancelařích, firem. 
Bližší info: na tel. 777/161575,777/313760 
email: jan.wer@volny.cz

UKLIZENO JAKO Z CUKRU

Divadelní soubor MDDSSM Kbely uvádí:

Veselá fraška ze současnosti 
se spoustou vztahů, vášně a sněhu.

9. 1. 2016 19:00 Lidový dům Kbely

PŘES
PŘÍSNÝ
ZÁKAZ

DOTÝKÁ SE
SNĚHU

Koncert U2 Revival
5. 2. 2016 od 20 hodin 

Lidový dům Kbely, Toužimská 244, Praha 9 

Cena: 250 Kč 

Vstupenky k zakoupení pouze v předprodeji:
E: revival.praha@seznam.cz, T: 606 83 66 44 
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