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ZpráVy Z rady Mč praha 19 
Vedení radnice urgovalo magistrátní Odbor technické 
vybavenosti (dříve OMI) ohledně realizace plánovaných 
investic do technické vybavenosti naší MČ. Jedná se ze-
jména o rekonstrukci ulice Jilemnická, obnova vnitroblo-
ku ohraničený ulicemi Lužanská, Katusická, Toužimská, 
ale také rozšíření čistírny odpadních vod, která doslova 
blokuje další výstavbu ve Kbelích. Vedoucí zmiňovaného 
odboru přislíbil nápravu, ale prozatím nemáme informa-
ce o rozběhnutí uvedených investic. Proto i nadále bude-
me magistrát bombardovat urgencemi. 
Rada rozhodla o provedení modernizace panelové ces-
ty podél trati mezi ulicemi Toužimská, Mladoboleslavská 
během  letošního roku. Došlo také k dosypání štěrku na 
pěšině u trati podél ulice Chotětovská. 
Rada podpořila grantový projekt rozšíření kamerového 
systému v rámci bezpečnosti ve Kbelích.
Rada zamítla žádost středočeské obce Přezletice o rozší-
ření našeho školského obvodu pro jejich školou povinné 
děti, a to i s vědomím krátkodobé prostorové rezervy v 
posledním patře nové budovy základní školy, neboť pro-
gnóza a naplněnost mateřských školek v příštích školních 
letech budovu zcela zaplní kbelskými školáky. Zápis dětí 
do prvních tříd potvrdil trend posledních let, kdy opět 
budou rozděleny děti do 4 tříd s počtem žáků nad 27, což 
není málo. 
Vedení radnice kladně reagovalo na výzvu Arcidiecézní 
charity Praha ohledně začlenění rodiny volyňských Čechů 
do života v naší republice, a to možností přidělení bytu. 
Rodina se dvěma školáky se byla na radnici a ve škole 
představit a byl jim ukázán připravený byt 2/1 v Katusické 
ulici.
Pan starosta spolu s místostarostou velmi intenzivně jed-
nají s Pražskou teplárenskou o ceně tepla, kterou tato 
společnost neustále zvyšuje. Oba tlačí na vedení firmy a 
argumentují rozbory a porovnáním ceny energií ve srov-
nání s jinými médii a společnostmi. Ing. Olmr má připra-
veno i porovnání s řešením přechodu na vytápění ply-
nem. Očekáváme vstřícnější jednání Pražské teplárenské.
Rada souhlasila s provozem kompostárny v prostoru 
sběrného dvora s ohledem na malý rozsah kapacity zpra-
cování a využití i pro potřeby naší městské části. Rada 
také stanovila jasná vymezující pravidla provozu ve vaz-
bě na zamezení hluku, zápachu, dopravy či nadměrného 
osvětlení.
Magistrát hl. m. Prahy provedl kontrolu na našem odboru 
poplatků (psi, veřejná prostranství, ze vstupného, ubyto-
vací kapacity, loterie atp.)  a nenalezl jedinou chybičku v 
této agendě.
Připojili jsme se k požadavku prodloužení linky 159 dál do 
Čakovic a dále jsme požádali o umístění informační tabu-
le s aktuálními odjezdy vlaků včetně zpoždění na kbelské 
železniční zastávce.

Městská část nechala zpracovat projekt nového bezba-
riérového vchodu do budovy České pošty a pan starosta 
odeslal trojdohodu mezi Českou poštou, majitelem ob-
jektu firmou Charlton a městskou částí, ve které se za-
vazujeme, že nový vchod vybudujeme na naše náklady a 
v případě opuštění objektu poštou, uvedeme na žádost 
majitele vše do původního stavu  a oba uvedení partne-
ři s tímto souhlasí. Pokud bude tato dohoda podepsána, 
završí se tak více jak čtyřletá peripetie, kdy z iniciativy 
předsedy Komise zdravotní a sociální Ing. Šimka a jeho 
neústupnosti vůči zamítavým reakcím vedení České pošty 
vznikl program na vybudování bočního vstupu na poštu, 
který by byl nejen jednodušší, pohodlnější, ale také pří-
větivější nejen pro invalidy a maminky s kočárky, ale také 
pro pracovnice pošty. Pevně věříme, že se v letošním roce 
podaří akci dotáhnout do konce.
Rada rozhodla o komplexní revizi otopné soustavy na sále 
Lidového domu. Došlo k pročištění klimatizace, následo-
vat bude vzduchotechnika  a odborným řešením vytápění 
s ohledem na efektivitu.
Rada udělila medaili I. stupně in memoriam radnímu Jin-
dřichu Petrnouškovi a vzdala čest jeho památce.
Na základě naší žádosti na dotaci z rezervy rozpočtu hl. 
m. Prahy na výstavbu tělocvičny základní školy a venkov-
ního hřiště nám byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy přizná-
na částečná dotace ve výši 5 mil. na akci tělocvična ZŠ. 
Začneme proto letos projektovat a připravovat terén.
Rada s ohledem na nízkou míru roční inflace rozhodla o 
nevalorizování nájemného nebytových prostor.
Rada na základě schváleného rozdělení mateřských ško-
lek na dva samostatné subjekty, vyhlásila konkurzní řízení 
na ředitelku/e MŠ Albrechtická. Podmínky a informace ke 
konkurzu jsou na naší úřední desce.
V souvislosti s jednáním Bezpečnostní komise a informaci 
o úraze na sáňkovacím svahu nad rybníkem Rada odsou-
hlasila nákup profesionálních bezpečnostních prvků ur-
čených pro lyžařské areály.
Na základě žádosti Rada i pro letošní rok navrhla pod-
pořit příspěvkem Polikliniku Prosek resp. provoz Lékařské 
pohotovostní služby ve výši 50 tis. Kč.
Úspěšně byla završena soutěž o nájem bytu a byly přidě-
leny 2 byty 2/1 v Katusické a Luštěnické ulici.
Rada se připojila k akci „Vlajka pro Tibet“.
8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 se uskuteční 23. 
3. 2016 od 17 hodin v Lidovém domě a hlavními body 
programu budou rozpočet na letošní rok a dovolba radní-
ho za náhle zesnulého Jindřicha Petrnouška.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

AVANTI
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Ve dnech 30. 1. - 2. 2. 2016 se konal 
etapový MTB závod na Lanzarote 
(Kanárské ostrovy).
Za KBELY CYCLING TEAM se závodu 
zúčastnil Miroslav Svoboda a Luděk 
Kolesa.
1. etapa měřila 36 km, 2. etapa 52 km, 
3. etapa byla časovka na 20,5 km.
V úterý závod vyvrcholil 4. etapou 
dlouhou 90 km. Miroslavovi Svobodovi 
se podařilo 3 etapy vyhrát a na jedné 
skončit druhý, Luděk Kolesa dojížděl 
okolo krásného desátého místa. 
O aktivitách tohoto týmu se více doz-
víte na stránkách 
www.kbelycyclingteam.cz

Michal Marel

Kbelští cyKlisté bodují 
na lanzarote

4 STAGE MTB LANZAROTE 2016 - START LIST - LISTADO DE PARTICIPANTES
N. First Name - Nombre Last Name - Apellidos Gen. Dob - fecha n. Nat. Cycling Club - Club de Ciclismo C. - País Stages - Etapas
1 Søren Nissen M 05/11/1984 DEN Team iHUS LUX ALL TODAS
2 Christian Kreuchler M 04/12/1985 GER r2-bike.com MTB RACING GER ALL TODAS
3 Karl Platt M 14/03/1978 GER Team Bulls GER ALL TODAS
4 Lars Granberg M 03/11/1985 NOR Team iHUS NOR ALL TODAS
5 JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ M 10/06/1976 ESP BERRIA FACTORY TEAM UCI ESP ALL TODAS
6 Pedro Romero Ocampo M 04/06/1982 ESP Extremadura ESP ALL TODAS
7 ALEJANDRO DIAZ DE LA PEÑA LOPEZ M 25/04/1977 ESP EXTREMADURA/GR100 SPORTS ESP ALL TODAS
8 James Angus Ouchterlony Heathcote M 09/08/1973 ESP ESP ALL TODAS 
9 Otto Andreas Solberg M 23/02/1981 NOR Team iHUS NOR ALL TODAS
10 Fabian Molina Delgado M 02/06/1992 ESP Primaflor Orbea ESP ALL TODAS
11 Sally Bigham F 11/04/1978 GBR Topeak Ergon Racing Team GBR ALL TODAS
12 Susana Alonso Carballo F 02/04/1980 ESP Extremadura GR/100 MTB ESP ALL TODAS
13 José Alexis M 23/02/1973 ESP Free Motion ESP ALL TODAS
14 alexandre asselberghs M 06/07/1968 BEL no BEL ALL TODAS
15 Thomas Atkinson M 16/08/1979 GBR Malton Wheelers GBR ALL TODAS
16 luca bausone F 28/02/1970 ITA cicli oddone ITA ALL TODAS
17 Sander Boekhorst M 07/07/1972 NL GWC de Adelaar NED ALL TODAS
18 stephen brown M 23/02/1966 GBR Team Darenth GBR ALL TODAS
19 Jan Bubenicek M 02/05/1978 CZE Starhill Riderz CZE R1, R3
20 clive caldwell M 05/03/1974 GBR Caldwell Cycles Omagh GBR ALL TODAS
21 Ismael Castellano Martín M 07/01/1975 ESP Laharbike ESP R1, R2
22 Ramón Chesa M 03/02/1949 ESP no ESP ALL TODAS
23 Paul Cook M 18/06/1979 GBR ... GBR ALL TODAS
24 Christopher Coombs M 09/12/1970 GBR Clee Cycles GBR ALL TODAS
25 Carwyn Davies M 27/06/1995 GBR Ktm imp racing GBR ALL TODAS
26 Charlotte Davies F 23/03/1979 GBR Foxgrove Cycling Club GBR ALL TODAS
27 Keith Dawson M 28.061.958 GBR GBR MTBO GBR ALL TODAS
28 kris de nef M 31/05/1976 BEL / BEL ALL TODAS
29 benny de nef M 23/12/1974 BEL / BEL ALL TODAS
30 Simon Deshon M 13/05/1975 AUS N/A GBR ALL TODAS
31 Alejandro Domínguez Delgado M 13/08/1992 ESP Perapiña team ESP R1, R2
32 leon martin drajer M 26/02/1991 ARG oncedientes ESP ALL TODAS
33 julie elder F 13/08/1984 GBR Pedal Power Loughborough GBR ALL TODAS
34 Mark Ellwood M 16/05/1959 GBR Malton Wheelers GBR ALL TODAS
35 PETER FELBER M 01/01/1961 SUI TBC SUI ALL TODAS
36 Peter Flick M 27/10/1978 IRL Angus bike Chain CC GBR ALL TODAS
37 Graham Forrester M 30/11/1966 GBR TT Cycles Bradford on Avon GBR ALL TODAS
38 Carla Haines F 04/05/1991 GBR TORQ Performance MTB Teams GBR ALL TODAS
39 Matt Hart M 14/04/1972 GBR TORQ Development GBR ALL TODAS
40 valerie heeren F 25/09/1978 BEL / BEL ALL TODAS
41 William Huls M 16/02/1964 BEL No Limit Bikes BEL ALL TODAS
42 Andy Jones M 21/08/1970 GBR Clee Cycles GBR ALL TODAS
43 Kræn Knude M 18/04/1971 DEN DMK ESP R1, R2
44 Benjamin Lawson M 25/03/1996 GBR ... GBR ALL TODAS
45 Jenny Lee F 23/11/1983 GBR Mountain Trax GBR ALL TODAS
46 James Lee M 14/06/1980 GBR James Lee GBR ALL TODAS
47 Max Lippert M 24/08/1959 GER CBS Race Team GER ALL TODAS
48 Natasha Litherland F 21/10/1980 GBR Saddle Skedaddle GBR ALL TODAS
49 Fred MacSorley M 08/11/1953 GBR Apollo GBR ALL TODAS
50 Francisco Martin Martin M 28/02/1975 ESP Bayana ESP ALL TODAS
51 Daire Mooney M 31/10/1969 IRL BikeFit.Me IRL R1, R2
52 SERGIO PERINHAS M 07/09/1978 POR KVAERNER NOR ALL TODAS
53 Adam Powell M 14/02/1976 GBR www.ridesonair.com GBR ALL TODAS
54 David Pusey M 09/07/1982 GBR Primera Sports GBR ALL TODAS
55 Jon Roberts M 21/07/1973 GBR N/A GBR ALL TODAS
56 Bruno Rosa M 21/12/1987 POR BTT LOULÉ/BPI POR ALL TODAS
57 RICHARD SAMUEL M 15/01/1971 GBR CLEE CYCLES GBR ALL TODAS
58 John Speed M 30/07/1976 GBR Rides On Air GBR ALL TODAS
59 patrick thielemans M 11/09/1963 BEL brussels fireman cycling team BEL ALL TODAS
60 Marc Toppet M 12/10/1960 BEL Cyclo Club Lillois BEL ALL TODAS
61 Myburgh van Aswegen M 06/11/1981 RSA None GBR ALL TODAS
62 Lee-Anne van Aswegen F 03/05/1982 RSA None GBR ALL TODAS
63 mark vanhomwegen M 19/08/1970 BEL team 8s meats BEL ALL TODAS
64 raffaele verzella M 31/08/1956 ITA oddonecicli ITA ALL TODAS
65 MARIO VILLAR MEDINA M 18/02/1975 ESP ATLEFULCA/C.C. SAN JUAN ESP ALL TODAS
66 Helen Wainwright F 30/07/1979 GBR Dave Mellor Cycles GBR ALL TODAS
67 paul warner M 09/02/1958 GBR Team Darenth GBR ALL TODAS
68 Arndt Weidenhagen M 23/01/1988 GER r2-bike.com MTB RACING GER ALL TODAS
69 Andrew Woodvine M 29/07/1983 GBR The Trailhead GBR ALL TODAS
70 DAVID WRIGHT M 09/04/1969 RSA Discovery Vitality RSA ALL TODAS
71 Unai Yus Kerejeta M 13/02/1974 ESP Tenerife Bike Center ESP R4
72 Gianna Domenica Felden F 08/02/1992 GER Zambrusbikes-DOC 2001-Bike&amp;you ESP ALL TODAS
73 Richard Mills M 24/05/1966 GBR Torq GBR ALL TODAS
74 Brian McCarthy M 13/01/1977 IRL MBCC IRL R4

306 Ignacio Jesus Ramirez Armas M 26/08/1974 ESP Saucillo Centro Bike ESP ALL TODAS
307 marcelo javier ramirez perz M 15 02 1972 ESP independiente ESP ALL TODAS
308 Raquel Ramón Domínguez F 01/11/1997 ESP Club Ciclista Iduna ESP ALL TODAS
309 Nadiuska Ramos Alemán F 04/09/1984 ESP FREE MOTION CANNONDALE ESP ALL TODAS
310 ARMANDO ANGEL RAMOS ANDRES M 29/10/1968 ESP AMIGOSBTT ESP R1, R2
311 EUFRASIO RAMOS CALLES M 01/06/1963 ESP MMR BIKES ESP ALL TODAS
312 Aridani Ramos Castellano M 25/10/1986 ESP Bicicletas Canarias ESP R1, R2
313 Oliver Ramos Castro M 28/05/1993 ESP Iduna ESP ALL TODAS
314 Javier Ramos Dominguez M 06/07/1991 ESP Vadebicis ESP ALL TODAS
315 Oscar Ramos Nebreda M 19/10/1977 ESP Mitto Racing Team ESP ALL TODAS
316 Teodosio Manuel Ramos Nuñez M 10/03/1979 ESP C/C/ La CUEVITA ESP ALL TODAS
317 Jose maria Regidor ortiz M 17/09/1981 ESP Bicipark ESP ALL TODAS
318 Gonzalo Reyes marrero M 13/01/1964 ESP El aljive ESP ALL TODAS
319 Mónica Raquel Reyes Navarro F 03/11/1975 ESP Saucillo Centro Bike ESP ALL TODAS
320 PEDRO FERMIN RIVERO FALCÓN M 07/07/1967 ESP FREE MOTION CANNONDALE ESP ALL TODAS
321 David Rivero mayor M 22/08/1991 ESP The route ESP ALL TODAS
322 Victor Raúl Robaina González M 10/10/1978 ESP C/T/Taldea ESP ALL TODAS
323 Jesús manuel rodrigues socas M 09/11/1986 ESP descendin ESP R1, R2
324 Alberto Rodriguez M 26/10/1973 ESP Volcano bike lanzarote ESP R2
325 Samuel Rodriguez Caraballo M 31/08/1989 ESP CD El Aljibe ESP R1, R2
326 Alberto Rodriguez Castro M 10/10/1973 ESP A Relevos ESP ALL TODAS
327 JOSE LUIS RODRÍGUEZ CASTRO M 24/01/1972 ESP TEAMARELEVOS ESP ALL TODAS
328 RICARDO RODRIGUEZ DE LA SIERRA TRUJILLO M 08/04/1975 ESP / ESP ALL TODAS
329 Carmelo Rodríguez De León M 16/07/1990 ESP Independiente ESP R1, R2
330 IVAN RODRIGUEZ DORTA M 05/03/1975 ESP ATLETICOD (BICICOD) ESP ALL TODAS
331 Jesus Castellano M 05/10/1965 ESP Pracano ESP R1, R2
332 Esteban Rodriguez Martin M 25/04/1988 ESP Descendin ESP R1, R2
333 Pedro Rodríguez Mesa M 11/01/1992 ESP Vadebicis ESP ALL TODAS
334 Alejandro Rodríguez molina M 08/11/1975 ESP Ninguno ESP R1, R2
335 Silverio Antonio Rodríguez Moreno M 19/11/1973 ESP C/C/ SAN JUAN ESP ALL TODAS
336 Francisco Maximino Rodriguez ojeda M 24/01/1974 ESP Club ingbike bikegc ESP ALL TODAS
337 Maximino Rodríguez Ojeda M 24/01/1974 ESP Club Ciclista Ingebike ESP ALL TODAS
338 Juan José Rodríguez padilla M 30/08/1971 ESP BttpalHierro ESP ALL TODAS
339 ISRAEL RODRIGUEZ SANZ M 26/12/1968 ESP CLUB TRIATLON FINISHER ESP ALL TODAS
340 Alberto Rodriguez tabares M 26/10/1973 ESP Volcano bike lanzarote ESP R2
341 jose roiloa pavon M 02/07/1977 ESP no ESP R1, R2, R4
342 Fco Carlos Ruiz Hernández M 30/06/1962 ESP Club deportivo Arista ESP ALL TODAS
343 ALBERTO SAN MARTIN DEL CAMPO M 24/04/1976 ESP MMR BIKES ESP ALL TODAS
344 ALFREDO SAN ROMAN MARIN M 30/04/1970 ESP bullrider ESP ALL TODAS
345 Cathaysa Sanchez Amador F 13/01/1980 ESP Club Picachos Telde ESP ALL TODAS
346 ERLANTZ SANCHEZ GARMENDIA M 25/01/1978 ESP C/C/ JACOMAR ESP ALL TODAS
347 Ione Acaymo Sánchez Morales M 21/05/1979 ESP La Cuevita C/C/ ESP ALL TODAS
348 Mari carmen Sanchez santaella F 30/08/1984 ESP Bicipark ESP ALL TODAS
349 Javi Sancho M 19/10/1987 ESP Speedsix Team ESP ALL TODAS
350 Jose Santana Dominguez M 23/02/1973 ESP Free Motion Cannondale ESP ALL TODAS
351 Marco Antonio Santana Hernandez M 14/10/1972 ESP free motion ESP R1, R2
352 DOMINGO SANTANA MUÑOZ M 11/08/1972 ESP independiente ESP R1, R2
353 Aday Ruyman Sarmiento Garcia M 22/07/1982 ESP Trican ESP R1, R2, R3
354 andres serrano pascual M 03/04/1976 ESP c/c/jacomar ESP ALL TODAS
355 KATAIZA SIERRA PERDOMO F 26/10/1987 ESP PROBICIS/CORRECAMINOS ESP ALL TODAS
356 JAVIER SIERRA SILES M 30/12/1972 ESP centre natació mataró ESP R1, R2, R3
357 Roberto Signorelli M 23/04/1967 ESP Islandsport ESP R2
358 CARMELO SOSA CASTELLANO M 14/04/1982 ESP Briel Bike C/C/ ESP ALL TODAS
359 JUAN JOSE SOSA RODRIGUEZ M 13/09/1985 ESP CC PERENQUEN ESP R1, R2
360 ANTONIO SUAREZ JIMENEZ M 04/08/1962 ESP BICIMANIACOS ESP ALL TODAS
361 EUGENIO TAIBO FIGUEROA M 02/11/1979 ESP LAHARBIKE/ ESP R1, R2
362 sergio tapparo conforto M 12 06 1953 ESP cc tarifa ESP ALL TODAS
363 Jose Manuel Toro Alcaide M 09/05/1975 ESP Volcano bike lanzarote ESP R2
364 eugenio trujillo martel M 30/04/1972 ESP independiente ESP ALL TODAS
365 JUAN SALVADOR TRUJILLO ROCA M 12/05/1971 ESP ARISTA ESP ALL TODAS
366 SERGIO VELAZQUEZ AROCHA M 09/09/1978 ESP Sin nombre ESP ALL TODAS
367 Rubén Velázquez Castro M 06/09/1990 ESP Bicistar/Dimurol ESP R4
368 Jose Javier Vera Sanchez M 23/08/1981 ESP FREE MOTION CANNONDALE ESP R1, R2
369 Eduardo Viera Ramírez M 11/12/1985 ESP Libre ESP ALL TODAS
370 MARIA VILA BATALLA F 19/12/1977 ESP scott bikes ESP ALL TODAS
371 Enrique Curbelo M 15/05/1992 ESP Perinquen ESP ALL TODAS
372 Juan José Villalba Hernández M 17/09/1973 ESP Ninguno ESP ALL TODAS
373 luis Zarzalejo sanchez M 22/10/1959 ESP mtb valdeiglesias ESP ALL TODAS
374 Juan Antonio Tacoronte Mendoza M 24/06/1975 ESP Dbicis Gáldar ESP ALL TODAS
375 Barry Wilson M 08/04/1987 GBR Billy Bilsland Cycles GBR ALL TODAS
376 José David Suárez Fernández M 06/12/1975 ESP Perenquen ESP ALL TODAS
377 Eirik Fiskvik M 25/12/1991 NOR Team iHUS NOR ALL TODAS
378 William Hammerton M ? GBR GBR ALL TODAS
379 Knut Erik Nesteby M 21/04/1982 NOR Team iHUS NOR ALL TODAS
380 Frederic Onghena M 02/12/1969 BEL BEL R1, R2, R4
381 Ludek Kolesa M 14/12/1961 CZE CZE ALL TODAS
382 Miroslav Svoboda M 28/12/1952 CZE CZE ALL TODAS

Ač má kbelský basket tradici spadající až do roku 1944, 
vždy byl, přes skvělou reprezentaci Kbel,  trochu mimo 
zorné pole Kbeláků. Mužské družstvo A v sezóně  2013/14 
vybojovalo postup do 2. ligy, kde se snad, s palci v dlaních 
napsáno, i letos udrží. Je to velice nesnadný úkol, protože 
se v této soutěži utkává i s poloprofesionálními B-týmy 
mužstev hrajících „Mattonku“. Tato mužstva, doplněná 
staršími hráči velkoklubů, slouží jako líhně mladých nadějí. 
Je pravidlem, že na výjezdové druholigové zápasy našeho 
A-týmu dorazí desítky a někdy i stovky místních platících 
(!) diváků, zatímco doma tvořívá publikum našich utkání 
několik jednotlivců z příbuzných čistě amatérských hráčů a 
nejmladších nadějí kbelského basketu. Špatně si nevedou 

na pražské úrovni ani týmy B, C a D.
Letos se navíc začalo dařit kbelskému basketu v žákovských 
kategoriích. Zde své plody nese úsilí šéftrenéra Zdeňka 
Šedivého a jeho trenérských kolegů, kteří za dva roky 
usilovné práce dokázali kbelské žákovské týmy poz-
vednout z pozice otloukánkovských začátečníků do role 
obávaného soupeře a jednoho z favoritů pražských 
soutěží, kde poráží i družstva tradičních velkoklubů, jako je 
BA Sparta,  USK Praha nebo pražská základna Nymburku. 

Kbelský tým U11 (rok narození 2005 a mladší) je před 
posledními zápasy Pražského přeboru na druhém místě a 
porazil jej pouze favorit soutěže Basketbalová škola. Pokud 
se nejmladším Kbelákům podaří druhé místo udržet až do 
konce (a všichni věří, že ano), zúčastní se koncem dubna 
Národního finále nejlepších dvanácti týmů z celé republiky! 
Ještě lépe si kbelská U11 vede v poháru předsedy PBS 
3x3 (hra na jeden koš se třemi hráči v poli), kde Kbely 
postavily dokonce dva týmy. Kbelské Áčko U11 prošlo 

kvalifikací i osmifinálovou „skupinou smrti“  bez jediného 
zaváhání (včetně porážky rivalů z Basketbalové školy, 
BA Sparta i Sokolu Vyšehrad), takže je do vyřazovacího 
čtvrtfinálového pavouka rozřazováno z prvního místa. 
Ostudu rozhodně neudělal ani kbelský B-tým, který sice 
šel z kvalifikace do skupiny o umístění, ale v té vybojo-
val první místo a během závěrečného víkendu se utká 
o pozici ve středu dvacetičlenné tabulky poháru. Vzhl-
edem k tomu, že jádro B-týmu tvoří nejmladší hráči 
narození v létech 2006-9, je to velký příslib do budoucna. 
Stranou nezůstávají ani starší žáci. V pražském přeboru se 
kbelská U15 (chlapci ročníků 2001 a mladší) probojovala 
ze základní skupiny mezi nejlepší čtyři do bojů o medai-
le a zde je pouze kvůli horšímu skóre na druhém místě. 
Kbelští žákovští baskeťáci ale stále shánějí nové spoluhráče. 
Pokud máte doma kluky ročníků 2003-2009, kteří umí 
chytit balon, přeběhnou tělocvičnu a nebojí se trochu 
poprat (přes všechny obecně oblíbené mýty je basket 
tvrdý kontaktní sport), zkuste je přivést na některý tré-
nink přípravky. Ty probíhají v tělocvičně ZŠ Albrechtická 
v úterý od 16.30 a ve čtvrtek od 16.00. Stačí si vzít s sebou 
trenýrky, tričko, boty do tělocvičny a láhev s vodou na pití…  
Pokud potřebujete více informací, můžete se také podívat 
na facebookové stránky Sokol Kbely basketbal nebo www.
basketkbely.cz

Jindřich Štěrbáček

KbelsKý žáKoVsKý basKeT 
se dosTáVá na Výsluní

http://www.kbelycyclingteam.cz
http://www.basketkbely.cz
http://www.basketkbely.cz
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Objízdná trasa - jednosměrná: 
Mladoboleslavská - Beladova - Tupolevova - Beranových - Toužimská - Polaneckého - Mladoboleslavská

dopraVníM opaTření 
na ulici MladoboleslaVsKá
V letošním roce bude pokračovat 
rekonstrukce plynovodu v ulici 
Mladoboleslavská, která si vyžádá 
dopravní opatření.

akce bude rozdělena do 2 etap:
1. etapa: Mladoboleslavská x Beladova – Mladoboleslavská 
x Polaneckého (14. 3. – 14. 8. 2016) (délka každého úseku 
bude cca 130 m)
2. etapa: Mladoboleslavská x Polaneckého – 
Mladoboleslavská x Huntířovská (15. 8. – 28. 8. 2016)

V 1. etapě bude jednosměrná objízdná trasa:
Mladoboleslavská - Beladova - Tupolevova - Beranových - 
Toužimská - Polaneckého – Mladoboleslavská

V 2. etapě bude provoz do centra převeden do pravého 
(odbočovacího) pruhu a z centra bude převeden do 
prostředního pruhu (přímého do centra).

V 1. etapě budou zastávky BUS v místech přenosné svetelné 
signalizace zrušeny:
Důstojnické domy z centra: 26. 4. – 10. 5. 2016
Důstojnické domy do centra: 11. 5. – 24. 5. 2016
Letecké muzeum do centra i z centra: 9. 6. – 21. 6. 2016

V 2. etapě bude zastávka Huntířovská do centra v původním 
místě beze změn, Huntířovská z centra bude posunuta na 
konec BUS zálivu.

Vladimír Bílek, OŽPD

objízdná trasa - jednosměrná:
Mladoboleslavská - beladova - Tupolevova - beranových - Toužimská - polaneckého - Mladoboleslavská

seTKání se ZasTupiTeli napoMáhá 
dobrýM VZTahůM, říKá VeliTel 
KbelsKé leTecKé ZáKladny
9.2.2016 • setkání se starosty městských 
částí a obcí, které leží ať už v blízkém či 
vzdáleném okolí letiště v pražských Kbelích, 
se stalo již tradicí. letošní schůzka se 
uskutečnila v pondělí 8. února. Jejím účelem 
je vždy podrobně informovat zástupce 
samospráv o činnostech letecké základny, 
aby byla dotčená veřejnost maximálně 
informována o letové činnosti ve svém 
okolí.
Ministerstvo obrany, jakož i samotná armáda, mají nemalý 
zájem o budování dobrých vztahů s obcemi v jednotlivých 
regionech. Stejný postoj zaujímá též velení 24. základny 
dopravního letectva. „Informovat zástupce 
veřejné správy o činnosti letecké základny, o 
úkolech, které plníme, a zejména o provozu 
letecké techniky, považujeme za důležitou 
podmínku pro vytváření dobrých vztahů s lidmi 
v našem okolí. Současně máme také možnost 
prodiskutovat otázky týkající se letového 
výcviku a s tím spojené možnosti zvýšení hluku 
v místech, kde piloti plní rozmanité úkoly,“ uvedl 
na úvod velitel 24. základny dopravního letectva 
plukovník David Klement.
V průběhu prezentace, kterou si připravil 
inspektor bezpečnosti letů Otakar Štokr, byli 
hosté informováni o hlavních úkolech základny 
pro rok 2016. Inspektor též zhodnotil letový 
rok 2015 a diskutoval s hosty na téma provoz 
Letecké záchranné služby, přeprava orgánů v 
rámci transplantačního programu nebo příprava 
a organizace letů pro vládní činitele.
Večerní lety mají své opodstatnění
Setkání se zastupiteli městských částí a obcí v 
okolí letiště organizuje velitel kbelské základny 
každý rok. Zastupitelé mají možnost s vedením 
základny prodiskutovat mimo jiné otázku hluku 
zejména při večerních letech, která občany z 
důvodu hluku velmi zajímá. „Příprava každého 
letu je nesmírně náročná. Vše se řídí předpisy 
a večerní let má své opodstatnění,“ reagoval 
plukovník David Klement a poté hostům 
poutavě popsal přípravu letounů v programu 
MEDEVAC a STRATEVAC pro přepravu raněných 
vojáků zejména z Afghánistánu. Se zaujetím 

starostové vyslechli, jak vypadá příprava letu pro děti i 
dospělé z válkou postižených oblastí nebo let ve prospěch 
humanitární pomoci v Albánii nebo Nepálu.
„Setkání s velením 24. základny dopravního letectva je pro 
nás nesmírně důležité. Pomáhá nám informovat občany 
o dění na letišti a přispívá k porozumění a důvěře mezi 
zaměstnanci armády a našimi voliči,“ zhodnotil schůzku 
starosta Kbel Pavel Žďárský.
Letošního setkání se zúčastnilo dvacet starostů z blízkého 
i dalekého okolí letiště. Po formální části využila delegace 
zastupitelů nabídky velitele prohlédnout si letoun Airbus 
A-319 CJ

Zdroj: AČR
Autor: Kpt. Zuzana Špačková, tiskový a informační 

důstojník 24.zdl
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Nová značka B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) platí 
od 1. ledna 2016 pro všechna nákladní vozidla, bez ohledu 
na jejich kategorii či hmotnost. Ke změně ministerstvo 
dopravy přistoupilo při novelizaci vyhlášky, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
Nejde ale o to změnit stávající praxi na silnicích. Obce 
mají možnost opravit hmotnostní kategorii na značce (pod 
symbol nákladního vozidla) nebo dodatkovou tabulkou tak, 
jak to odpovídá mezinárodnímu standardu. Původní úprava 
této značky byla v rozporu s mezinárodním standardem, 
kterým je Česká republika vázána. V praxi jde pouze o to, 
aby obce postupně značky upravily a uvedly na nich, od 
kolika tun platí. To znamená, že zákazová značka pak bude 
platit pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 
tuto hodnotu. Případně obce mohou značku doplnit 
dodatkovou tabulkou s uvedenou hodnotou nejvyšší 
povolené hmotnosti vozidel (značka bude opět platit pro 
vozidla, jejichž nejvyšší povolená hmotnost tuto hodnotu 
převyšuje). Dopravní značka může být vyměněna až 
v rámci pravidelné údržby dopravního značení v souvislosti 
s jeho životností. Návrh této vyhlášky byl předložen 

do meziresortního 
p ř i p o m í n k o v é h o 
řízení na všechna 
povinná i nepovinná 
připomínková místa a 
všechny připomínky 
byly řádně vypořádány. 
Ke dnešnímu dni 
nejsou registrovány 
z praxe žádné problémy 
ze strany řidičů, ani 
příslušných úřadů. Příslušné obce mají dostatek možností, 
jak stav uzpůsobit jejich potřebám, a to jak možností 
vyznačení hmotnostních limitů vozidel přímo ve značce, 
nebo prostřednictvím dodatkové tabulky. Policie se podle 
našich informací v tomto období na tuto věc nezaměřuje. 
Nikomu nejde o to postihovat řidiče dodávky nebo 
firemního auta s mřížkou v době, než obce značky nastaví 
podle skutečné potřeby.

    Vladimír Bílek,OŽPD

VysVěTlení K užiTí ZnačKy b4        
pro náKladní VoZidla

Na četné dotazy držitelů psů uvádím následující informace, 
týkající se zpopelnění zvířat.
Možná ještě někteří chovatelé nevědí, že existuje 
možnost, dát svého mazlíčka, který jim obohacoval život 
a byl tzv. členem rodiny, a který jim uhynul nebo musel 
být ze zdravotních nebo jiných důvodů utracen, zpopelnit 
v krematoriu. Mnoho lidí řeší, kam svého věrného 
kamaráda (tím myslím pejska) nebo jiné zvířátko, které mu 
uhynulo, uloží. Určitě se někteří z nich nechtějí spokojit 
s myšlenkou, že jejich domácí mazlíček skončil kdoví kde. 
Právě pro tyto „páníčky“ je možnost kremace a následné 
uložení zpopelněných ostatků jejich zvířátka do urničky, 
kterou mohou mít doma, řešením. 
V Praze máme pro tyto účely poměrně nově zřízena 
dvě krematoria, respektive dvě společnosti, u kterých si 
můžete kremaci zvířátek objednat. 
Od roku 2013 funguje společnost Kerberos. Je to rodinná 
firma, zabývající se kremací a posledním rozloučením 
s domácími mazlíčky. Kancelář, příjmovou místnost pro 
zvířátka a obřadní síň na poslední rozloučení mají v Praze 
10 ve Strašnicích. Zvířátka ukládají v chladicích boxech ve 
Strašnicích a před kremací je převáží do svého krematoria, 
které se nachází v blízkosti Prahy – v Zápech. Dojedou si 
pro uhynulé zvířátko i k vám domů a to každý den včetně 
víkendů a svátků v době od 8 do 22 hodin (bez příplatků za 
víkendy a svátky).  

Kontakt: KERBEROS První pražské krematorium, Brigádníků 
351b/3353, 100 00 Praha 10 – Strašnice,   tel. 733 739 000, 
www.kerberos.name

Od července 2015 kremaci zvířat zajišťuje také společnost 
Šimon & Šípek s.r.o., spolupracující s veterinární záchrannou 
službou PET – MEDIC, kterou využívají převážně pro převoz 
uhynulých zvířat a to nonstop. Krematorium se všemi 
službami provozují v Praze 9 – Běchovicích. Každý den od 9 
do 19 hod. můžete kontaktovat přímo krematorium, mimo 
tuto dobu budete v případě zatelefonování přesměrováni 
na společnost PET – MEDIC.
Kontakt: Krematorium zvířat Praha, Podnikatelská 
565/13D, 190 11 Praha 9 – Běchovice, tel. 800 122 122, 
www.krematoriumzviratpraha.cz
A ještě mám pro případné zájemce jednu radu na závěr. 
Nezapomeňte se dotázat, jaké všechny služby zahrnuje 
cena za kremaci, kterou vám sdělí. Zda je v ceně převoz 
zvířátka, použití chladícího boxu, rozloučení v obřadní 
síni, rakvička, urna a jiné věci, jako např. přivezení urničky 
k vám domů nebo zda se cena týká jen samotné kremace 
a ostatní služby se musí připočítat. Někoho by pak mohla 
celková cena nemile překvapit. Obě společnosti také mají 
ceníky na svých webových stránkách.  

                 Eva Krupičková
   ekonomický odbor 

KreMaToria pro doMácí MaZlíčKy

http://www.kerberos.name
http://www.krematoriumzviratpraha.cz
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ZáKladní šKola praha - Kbely
děJepisná olyMpiáda

Žákyně naší školy Tereza Pazlarová, která navštěvuje 8.A, zvítězila v obvodním kole 
dějepisné olympiády 2015/2016 a postoupila do kola krajského.
Školních kol této soutěže obvodu Praha 9 se zúčastnilo celkem 386 žáků, většinou 
studentů gymnázií. Do obvodního kola postoupilo 40 nejlepších, mezi nimi tři žákyně 
naší školy – Tereza Pazlarová, Amálie Brožíková a Magdaléna Gerhardová. Všechny 
skvěle reprezentovaly školu a patřily mezi úspěšné řešitele.
Gratuluji vítězce, přeji pevnou vůli v přípravě a úspěch v krajském kole.

Mgr. Marie Nováková

den oTeVřených dVeří

Tradiční den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, jejich 
rodiče a veřejnost probíhal tentokrát ve třech blocích 
a poprvé i v nové školní budově, která byla slavnostně 
otevřena v září minulého roku. 
Dopoledne měli rodiče budoucích prvňáčků možnost 
nahlédnout přímo do vyučování v prvních a druhých 
třídách. Mohli si tak udělat obrázek, jak asi probíhá výuka v 
„běžných“ třídách a v čem se naopak liší třídy, které vyučují 
podle vzdělávacího programu Začít spolu. V těchto třídách 
probíhala centra aktivit, v první třídě se zimní tématikou, 
v druhé se zkoumalo lidské tělo. 
Bohatý odpolední program si připravili žáci a učitelé prvního 
i druhého stupně. V nové budově školy byly připraveny 
učitelky prvních tříd, aby odpověděly na všechny dotazy 
a ukázaly vybavení nových tříd či pomůcky, které používají 
při výuce. Svojí činnost prezentovala také školní družina. 
Na staré budově čekala návštěvníky prezentace odborných 
pracoven. V nabídce byla kromě jiného prohlídka terárií 
s exotickými zvířaty, chemické pokusy, ochutnávka čajů 
nebo výstava středověkých zbraní a kostýmů. Role 
průvodců se jako každý rok ujali žáci devátých ročníků. 
Celodenní program byl zakončen v krásném prostoru pod 
pyramidou ve třetím patře nové budovy, kde se sešli rodiče 
budoucích prvňáčků, aby se dozvěděli všechny potřebné 

informace k zápisu do 1. tříd. Základní informace o zápisu, 
škole, školní družině, zájmových aktivitách, přípravné 
třídě, vzdělávacích programech jednotlivých prvních tříd 
a mnoho dalších podávalo vedení školy spolu se školní 
psycholožkou, vedoucí školní družiny, jednotlivé učitelky 
z 1. tříd i zástupci Spolku rodičů a přátel školy. 
Celý den byl pro děti i učitele ze školy poměrně náročný, 
ale doufejme, že splnil svůj účel a rodiče získali přehled o 
možnostech vzdělávání i mimoškolních činnostech svých 
dětí. 

Mgr. Martin Korenčík

divadlo fyziKy v šd

Ve středu 10.2. jsme se ve družině proměnili ve vědce. Přijelo 
k nám divadlo fyziky až z Brna, se svými pokusy. Dozvěděli 
jsme se, jak funguje pohon raketoplánu, letadla nebo 
horkovzdušného balónu a hned jsme si to vyzkoušeli. Také 
pokusy s vodou a stlačeným vzduchem byly moc zajímavé. 
Potápěč Karel se potápěl a vynořoval na pokyn. Nejdříve 
jsme si mysleli, že je to kouzlo, ale přesvědčili jsme se, že 
jde zase o fyzikální zákony. Moc nás taky bavilo vytvořit 
vlastní fontánu. Nakonec nás čekaly pokusy s ohněm. Viděli 
jsme, jak se zbarvuje pomocí různých chemických látek. A 
posledním pokusem byl ohnivý kolotoč - paráda. Všichni 
jsme odcházeli spokojeni a těšíme se, až se fyziku budeme 
učit na druhém stupni.                                                               

       Kluci a holky ze školní družiny.

náVšTěVa MysliVce a VýleT Ke KrMelci u cTěnicKého ZáMKu

Pátek 11. prosince byl pro děti z 2.D den plný zážitků a 
překvapení. Nejprve nás ve třídě navštívil myslivec, který dětem 

velmi poutavě vyprávěl o 
svém koníčku - myslivosti. 
Velkým zážitkem pro ně 
bylo na vlastní oči vidět a 
dokonce si moci pohladit 
kůži lišky a divokého 
prasete či paroží jelena 
dvanácteráka. Pak jsme se 
již vydali k vyhlédnutému 
krmelci u Ctěnického 
zámku. Jaké však bylo 
naše překvapení, když jsme zjistili, že stejné místo (ale k naprosto jinému účelu) 
si zároveň vybrali myslivci pro konání honu. Právě okolí „našeho“ krmelce bylo 
plné nahnaných bažantů. Myslivci s námi neměli žádné slitování, museli jsme 
místo opustit a hledat náhradní prostor. V blízkém ctěnickém lese nedaleko 
rybníčka jsme zvířatům uspořádali hostinu. Děkuji všem zúčastněným rodičům i 
malým sourozencům za podporu, aktivní pomoc se sběrem potravy i následným 
umístněním v přírodě. Snad si zvířata najdou k naší hostině cestu.

Mgr. Jarmila Rambousková 

léKař beZ hranic 

Po vánočním jarmarku se naše třída 5.B rozhodla, že 
utržené peníze bychom rádi poskytli někomu, kdo je 
opravdu potřebuje. Bylo těžké rozhodnout, kdo by je 
potřeboval více. Domluvili jsme se tedy, že podpoříme 
organizaci Lékaři bez hranic. Ti pomáhají všude, kde je to 
potřeba. Jezdí po celém světě a poskytují (nejen) lékařskou 
pomoc. Naplánovali jsme také finanční sbírku, do které se 
mohou zapojit všichni, kdo chtějí s námi pomáhat. Naše 
třída připravuje prezentaci a informační letáky pro žáky 
naší školy, kde organizaci Lékaři bez hranic více přiblížíme. 

Sbírka se bude konat ve škole začátkem května 2016. 
Informace o celé akci budou také na webu školy. 
Nezapomínejte, že všichni se nemají tak dobře jako my. 
Děkujeme, že s námi pomáháte druhým

My všichni z 5.B
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ZáKladní šKola praha - Kbely
braVo, paní režisér!

Zářivějšího úspěchu divadelního souboru ochotnického 
ražení nám už dlouho nebylo dáno zaznamenati. Premiéra 
opusu “Přes přísný zákaz dotýká se sněhu” o druhé 
lednové sobotě v Lidovém domu v Kbelích přinesla milcům 
jevištních múz věru svěžího ducha! Domorodé publikum 
jakož i návštěvníci přišedší z přilehlých dvorců vinořských, 
satalických i hloubětínských aplaudovali veškerým 
výkonům “Mezinárodního dámského divadelního souboru 
s muži”. Zvláště pak představitelům titulních rolí, panu 
Igoru Zahradníčkovi z Vinoře a ctěné paní Markétě 
Kilingerové známé z prken jevištních najmě místní mládeži 
jakož i dítkám školní zařízení dosud nenavštěvujícím. Tito 
charakterní herci zaujali pozorné publikum především 
oduševnělým zpodobněním lidských potřeb, jež mezi muži 
a ženami občas nastávají a na ložích pod načechraným 
baldachýnem pak zhusta se odehrávají. Na otázku našeho 
kolportéra, který o přestávce mezi dvěma akty celého 
opusu choť představitele titulní role chlípného trianglisty 
ve foyeru zastihl a otázku na pocity soukromé ctěné paní 

choti položil, odpověděla mu tato, že tyto své pocity 
žádným slovem vystihnout nedokáže…
Ale zpět ke znamenitým představitelům našim. Zdařilým 
zpodobněním účetního Edy, jenž přes svou povahu 
navýsost dobráckou pro přečiny účetní do nevlídného 
žaláře uvržen byl a odkud se pak k úlevě ženy své i publika 
kbelského navráti mohl, vpravdě zazářil hloubětínským 
strojníkům dobře známý pan František Večerník. Gaudium 
ctěného publika znamenali jsme i u vystoupení ostatních 
herců a hereček znamenitých. Zejména pak pana Pirocha 
v roli domácího lapky Jardy Sklo a tajemného Rusa a paní 
Zuzana Večerníková, již v civilu znamenáme jako choť pana 
Františka, na scéně divadelní pak v neodolatelné kreaci 
vlídné paní domácí, jež k vilnému trianglistovi nezištnou 
lásku zahoří. Nejinak bylo tomu i u vystoupení Jany 
Bezemkové Benešové v roli sociální pracovnice, Rostislavy 

Šikové v nevděčné úloze podváděné manželky a u Jakuba 
Zdeněk v nevídané úloze policisty zapáleného pro umění 
vyšších sfér! 
Co k zdařilému zpodobnění opusu ostříleného divadelníka 
Antonína Procházky zbývá dodati? Snad ještě vyzvednout 
práci ctěné paní Barbory Marysků, která celý opus 
nastudovat ráčila a na prknech znamenajícíh svět k 
hvězdným výšinám pozvedla. 
Bravo, paní režisér! Vašemu ensámblu zajisté velká 
budoucnost kyne!

David Adalbert Kolínský, divadelní písmák  a reporteur

přes přísný ZáKaZ doTýKá se sněhu

Kbelský ochotnický divadelní soubor MDDSSM Kbely 
uvede reprízu představení 

 

 
PŘES PŘÍSNÝ 

ZÁKAZ 
DOTÝKÁ SE SNĚHU! 

 

 
 
                                 
  

Veselou frašku ze současnosti  
se spoustou vztahů, vášně a sněhu. 

 
 
 
 

16.4. 2016 19:00 Lidový dům Kbely  
Vstupné dobrovolné 

VýsTaVu Jiřího TrnKy

V pátek 5. února se třídy 2.D a 1.D společně vydaly do 
Chvalského zámku na výstavu Jiřího Trnky. Byla to naše 
první společná akce, proto jsme se snažili, aby se děti z obou 
tříd vzájemně lépe poznaly. Vytvořily tedy dvojice, které se 
během cesty představily, seznámily a připravovaly se na 
společné plnění úkolů. Po svačině dostala každá dvojice 
pracovní list s úkoly, jejichž řešení se měly pokusit najít v 
prostorách zámku (celkem ve třech podlažích). Dvojice 
se měla po celou dobu držet pohromadě a na úkolech 

spolupracovat - prvňáčci mohli číst zadání, odpovědi na 
otázky hledali společně a zapisování odpovědí bylo spíše 
na starších druhácích. Během dvou hodin strávených v 
tajemných prostorách zámku měly děti možnost udělat 
si alespoň rámcovou představu o tvorbě Jiřího Trnky - 
malířské, ilustrační, loutkářské i animační. Děti samy si 
mohly vyzkoušet roli animátorů, v kinomatu se seznamovaly 
s filmovou tvorbou pana Trnky a i další expozice byly velmi 
zajímavé. Za opravdu vzorné chování na výstavě i během 
cesty zaslouží všechny děti velikou pochvalu. 

Mgr. Jarmila Rambousková, třídní učitelka 2. D

Zápis do prVních ročníKů

Ve dnech  4. a 5. února 2016 jsme přivítali v nové budově 
naší ZŠ Praha Kbely budoucí prvňáčky.   
Celé první patro nové budovy žilo zápisem. Ve čtyřech 
učebnách, které paní učitelky z prvního stupně pečlivě 
připravily na přivítání rodičů s budoucími prvňáčky, 
probíhaly zápisy žáků. Děti k zápisu do třídy doprovázeli 
žáci druhého stupně. Jedna třída se proměnila v hernu, 
aby čekání dětem lépe ubíhalo. Každý budoucí prvňáček 
zazpíval písničku, nakreslil maminku nebo tatínka a plnil 

další úkoly pod vedením zkušené paní učitelky. Důraz byl 
kladen na zjišťování úrovně výslovnosti,  grafomotorických  
dovedností, matematických znalostí a sociální zralosti. 
Budoucí prvňáčci si na památku odnášeli dárky, pamětní list 
a věříme, že i příjemný pocit a úsměv na tváři. 
Zápisy prošlo přes sto padesát dětí z toho téměř sto třicet 
ze spádové oblasti Kbely. Z kapacitních důvodů je jediným 
kritériem pro přijetí spádovost.
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MěsíčníK albrechTíčeK

Od listopadu 2015 každý měsíc vychází v MŠ Albrechtické 
měsíčník s názvem Albrechtíček, který informuje o 
aktuálním dění, zajímavostech a novinkách z naší školky. 
Rodiče dostávají měsíčník elektronickou podobou. 
 
Malá ukázka z lednového Albrechtíčka:
Berušky při tématu „Zimní hry a sporty“ si „objednaly“ 
sníh a ten skutečně napadl. Děti řádily na lopatách, stavěly 
sněhuláky a hrály koulovanou. Moc si to užívaly, ale 
bohužel ne dlouho, protože se oteplilo a sníh 
zmizel.
V lednu se Lvíčata 
a Žirafky zaměřily 
na velký životní krok 
projít testem zralosti 
u zápisu do základní 
školy. Velkou motivací 
byla i návštěva základní 
školy, kde se některé děti 
mohly setkat se svými 
staršími sourozenci. 
Medvídci v lednu 
oslavili příchod Tří králů 
a následovala besídka, 
která byla zážitkem pro 
děti i rodiče. Některé 
maminky nám zpříjemnily 
novoroční besídku 
občerstvením dotvářející 
slavnostní atmosféru.  
 
Ve třídě Včeliček na začátku 
ledna prožívali Tříkrálovou 
slavnost. Zahráli si příběh a vysvětlili si 
význam královských darů. S písničkou přinesli dary 

pro Ježíška. Vyběhli společně na zahradu až na kopec  
a vyhlíželi tři krále. A jaké bylo naše překvapení, když  je 
v dálce zahlédli. Děti samou radostí zazpívaly píseň „Tři 
králové“, která se nesla do daleka.
Po Novém roce přišly děti do třídy Kuřátek s radostí a 
očekáváním, co nového se ve třídě bude dít. Naučily 
jsme se další pohybové hry a písničky. Některé 
děti si namalovaly obrázek na skleněnou misku.  

V mateřské škole nás navštívil klaun Pepíno se svými 
cvičenými psíky. Jeho cirkusové představení se všem 
dětem velice líbilo.

 
učitelky z MŠ 
Albrechtická

Třída sluníčeK V Klubu seniorů

Ve středu 6. ledna 2016 zazněl v klubovně seniorů potlesk, 
kterým obecenstvo vítalo nastupující děti. Pak už se 
ozývaly hlavně písničky o zimě (krajina byla zrovna čerstvě 
zasypaná bělostným sněhem) doprovázené rytmickými 
nástroji. Paní učitelky zařadily i tanečky, které musely 
přizpůsobit omezenému prostoru, ale i přesto neztratily 
nic ze svého půvabu. Na závěr děti, společně a ve verších, 
popřály všem divákům pevné zdraví, radost, štěstí a vše 
dobré v novém roce. Za krásné představení byly děti 
odměněny vřelým potleskem a slovy uznání. Protože 
babičky a dědečkové vědí, že vnoučátka mívají mlsné 
jazýčky, nechyběla ani sladká odměna. Do školky se děti 
vracely s příjemným pocitem, že rozdávat a společně sdílet 
radost je opravdu krásné…

šKolení prVní poMoci pro pedagogy 
„i Vaše ruce Mohou poMáhaT“

Dne 11. ledna 2016 se pedagogové obou mateřských škol 
sešli v MŠ Letců, aby se zde v rámci certifikovaného programu 
zúčastnili kurzu první pomoci. Kurzem nás provázel 
záchranář, pan Josef Odehnal, pro něhož se zachraňování 
lidí stalo povoláním. Obsahem kurzu bylo rozšíření 
teoretických znalostí a získání praktických dovedností 
v oblasti poskytování první pomoci především dětem, neboť 
naše profese s sebou nese velkou zodpovědnost i rizika. 
Podrobně byla probírána témata, související s nejčastějšími  
a akutními stavy u dětí – např. ošetření ran, zlomenin, 
krvácení, ale i odstranění cizího tělesa z dýchacích 
cest. Na figuríně si všichni přítomní mohli vyzkoušet, 
jak by v případě nutnosti obstáli. Každý z nás odcházel 
s teoretickými znalostmi a certifikátem a 
zároveň s přáním, aby v dětských kolektivech 
k ohrožení dětí a úrazům vůbec nedocházelo. 
Jana Branišová, učitelka MŠ Letců

KeraMicKá dílna pro rodiče 
s děTMi
 
Již třetím rokem pořádá MŠ Letců keramickou 
dílnu pro rodiče s dětmi a jejich rodinné 
příslušníky. Pod vedením zkušené lektorky 
si mohou v prostoru školky vyzkoušet práci  
s keramickou hlínou, její opracování, 
modelování, tvarování a v neposlední řadě 
i glazování výrobků. Účastníci mají možnost 
pracovat s nabídnutými výtvory, šablonami 
nebo realizovat svoji vlastní představu. Práce 
s keramickou hlínou procvičuje jemnou 

motoriku prstů, rozvijí soustředěnost, zručnost, smysl pro 
estetické cítění, slouží jako prostředek k vyjádření vlastní 
fantazie a má značné terapeutické účinky. O keramickou 
dílnu je velký zájem a zároveň podporuje vzájemnou 
spolupráci mezi rodiči a MŠ.
Jitka Janochová, učitelka MŠ Letců

náVšTěVa Zš

19. ledna 2016 navštívily děti z předškolních tříd MŠ první 
ročníky kbelské základní školy. Po vstupu do nové budovy 
nás s úsměvem přivítala paní Mgr. Jana Drhová, zástupkyně 
ředitele pro 1. stupeň. Děti shlédly jednu vyučovací hodinu 
a viděly, co všechno je ve škole čeká. Následná prohlídka 
dalších prostor školy v dětech ještě více podpořila touhu 
usednout v září do lavic. Velkým zážitkem byla návštěva 
tělocvičny, kde si děti vyzkoušely některé tělocvičné náčiní 
– největší úspěch měly jednoznačně kruhy se spouštěcími 
popruhy. Veliké poděkování patří hlavně všem učitelkám, 
které se našich dětí ujaly a svým vlídným přístupem jim 
ukázaly, že škola je příjemným místem, kam se děti budou 
každý den rády vracet.
Ředitel školy následující týden pozval pedagogy MŠ na 
dopolední výuku do třídy se vzdělávacím programem 
„Začít spolu“. Účelem této návštěvy bylo seznámit učitelky  
z předškolních tříd se způsobem organizace  výuky tohoto 
programu a ukázat jim jeho realizaci v každodenní praxi. 
Rodičům dětí odcházejících do základní školy tak mohou 
učitelky MŠ zprostředkovat své zkušenosti a pomoci 
jim s rozhodnutím, do jaké třídy své dítě umístit. Rádi 
bychom učitelkám v těchto třídách poděkovali za možnost 
shlédnout jejich náročnou práci.

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., zástupce ředitelky

MaTeřsKá šKola leTcůMaTeřsKá šKola albrechTicKá
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Krc cobydup

Projekt „Co dělat, když…?“ pro Vás v roce 2016 přináší 2 
výrazné novinky. Rodičům chceme pravidelně připravovat 
ukázkové hodiny dětských volnočasových sdružení ze 
Kbel a okolí. Záleží nám na Vašich dětech, chceme, aby 
svůj volný čas trávily kvalitně a smysluplně. Zaměříme se 
při nich na všechny věkové kategorie. Děti si na ukázkové 
hodině mohou vyzkoušet všechny nabízené kroužky přímo 
na místě, zdarma, za účasti svých rodičů. Lektoři se Vašim 
dětem i Vám, rodičům, budou maximálně a individuálně 
věnovat. Na začátku března proběhla první ukázková ho-
dina, kde svou nabídku představil kbelský Fittime.

druhou novinkou je motivační a praktický kurz Jak uspět 
na pracovním trhu. Připravujeme pro Vás sérii podpůrných, 
motivačních a praktických workshopů, které Vás detailně 
připraví na celý proces hledání práce. Série bude obsaho-

vat tato témata: 
- „Jak na životopis“
- „Jak na motivační dopis“
- „Jak na přijímací pohovor 1. část“
- „Jak na přijímací pohovor 2. část – praktický nácvik“
Životopis i motivační dopis jsou pomyslnou vstupenkou k 
přijímacímu pohovoru, jejich kvalitní zpracování je klíčové. 
Z našich seminářů si odnesete tyto dokumenty přímo pro 
Vaši osobu. Velmi přínosné je vyzkoušet si přijímací pohov-
or s personálním koučem. Naším cílem je podpora rodičů 
na/po rodičovské, zúčastnit se ale mohou i osoby 50+.

Těšíme se spolu s Vámi na všechny tyto novinky a věříme, 
že je vyhodnotíte pozitivně a hojně navštívíte.

I nadále pokračujeme v organizaci seminářů a diskusních 

KbelsKý MasopusT

V sobotu 6. 2. 2016 se za příznivého počasí uskutečnil v Centrálním 
parku Kbely již šestý ročník Kbelského masopustu na téma řemesla. 
Kromě devíti řemesel se představila i sama bída, kterou ale ma-
sopust vyhnal, a tak se za svolení místostarostky Ivany Šestákové 
mohl průvod v čele s královnou a králem masopustu vydat na ma-
sopustní obchůzku po Kbelích. Jeho cesta nejdřív směřovala ke 

Kulturnímu 
a rodin-
nému cen-
tru CoBy-
Dup, kde na 
masky a náštěvníky čekalo občerstvení a krátké vystoupení. Kromě 
bohatého programu byl pro náštěvníky připraven staročeský jar-
mark s řeznickými pochoutkami. Těšíme se na Vás a Vaše masky 
na dalším ročníku.

 
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

 
práZdniny V Krc cobydup, noVě i celodenní Tábor 

Na létní prázdniny jsme opět přichystali příměstský tábor pro děti – Letní ježkův klubík. Na děti bude čekat prázdninový 
program a celotýdenní táborová hra na dané téma. Kromě tří turnusů pro děti předškolního věku od 3 do 5 let jsme 
nově připravili celodenní turistický klubík pro děti od 5 do 9 let. Program bude zaměřen na tematické výlety po Praze 
(dopravní hřiště, výlet parníkem apod.). Rezervace do 27. 5. 2016. Více informací o termínech a tématech táborů na 
www.krc-cobydup.cz

 Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

KroužKy a KurZy organiZoVané Krc cobydup 
Ve 2. pololeTí – šKolního roKu 2015/2016

Tým Kulturního a rodinného centra CoByDup, z. s. pro Vás a vaše děti připravil i na druhé pololetí školního roku 
2015/2016 spoustu kroužků. Na léto opět připravujeme 4 týdny oblíbených příměstských táborů – Letní Ježkův Klubík. 
Novinkou pro letošek bude „cestovní“ turnus pro straší děti, který bude prodloužený do odpoledních hodin. 
Termíny: 
1.Týden:         18. 7. – 22. 7. 2016   Téma: „cestování na souši, po vodě i vzduchem“
2.Týden:         25. 7. – 29. 7. 2016   Téma: „prstem po mapě, aneb děti černé, žluté, bílé“
3.Týden:           1. 8. – 5. 8 .2016     Téma: „čím budu až vyrostu, aneb řemesla a povolání“                                                                          

noVě celodenní turistický Ježkův Klubík – čas 8:30 – 16:00:
4.Týden:         8. 8. – 12. 8 .2016     Téma: „cestování, aneb na výletech hravě, získám info o dopravě“
věková skupina 5 – 9 let

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 – 11:50     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
Po 15:30 – 16:30    Kouzelná keramika / Výtvarka (3 – 6 let), lektor: Iveta Piková
Út 17:30 – 18:15    Veselá jóga pro děti  s Radhou Třešňákovou
St 16:15 – 17:00    Muzikálová přípravka– HS Čmelda (3 – 7 let)
Čt 15:00 – 16:00    Dětský atletický klub cobydup, (5 – 7 let), lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová
Pá 15:00 – 16:00   dětský atletický klub cobydup MiX, (3 – 7 let), lektor: Alice Karbulková 

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

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 a děkujeme za přízeň i ve druhém pololetí školního roku 2015/2016
Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup 

fór na výchovná, rodinná či finanční témata. V březnu 
nás čeká “Logopedie” a “Útočné chování dětí aneb útok 
může být i obrana”. Tyto besedy jsou stále více oblíbené. 
Maminky oceňují, že je během těchto akcí zajištěné hlídání 
dětí a odnášejí si cenné informace od odborných lektorů.

A samozřejmě jsme tu pro Vás při zprostředkování od-
borného poradenství. Naše poradny probíhají anonymně 
elektronicky nebo pro Vás zprostředkujeme individuální 
schůzku. Pomoc umíme nabídnout v těchto oblastech: 
pracovně-právní, rodinná a finanční. Potřebujete pomoc či 

radu? Napište nám na e-mail: codelatkdyz@krc-cobydup.
cz. Nejste v tom sami!

Dáša Zbínová
vedoucí projektu „Co dělat, když…?“
Kulturní a rodinné centrum Cobydup
e-mail: codelatkdyz@krc-cobydup.cz

děTi a JeJich Volný čas a praKTicKý KurZ JaK uspěT na pracoVníM Trhu
noVinKy cobydup 2016

http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
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sKauT - s.s.V.
VýsadeK anThropoid - nehViZdy
Na místě, kde 29.12.1941 seskočil výsadek Anthropoid /
Jan Kubiš a Jozef Gabčík / jsme 23. ledna 2016 uspořádali 
vzpomínkovou akci. U pomníčku se přítomní dozvěděli o 
historii tohoto výsadku. Děti si měly možnost vyzkoušet v 
autentických podmínkách například střelbu ze vzduchovek, 
hodit si granátem... 
Po té následovala cesta ku Praze přes zasněžená pole. 
Počasí se letos skutečně povedlo, a tak nebylo těžké se 
do příběhu výše uvedených hrdinů opravdu vžít. Každý 
účastník letošní vzpomínkové akce obdržel pamětní list a 
výteční střelci navíc fotografie členů výsadku Anthropoid.
Děkuji za spolupráci úřadu v Nehvizdech, UMČ Praha 19 
Kbely, Antonínu Machotovi za dopravu materiálu, určeného 
k soutěžím a panu Petru Štolovi za nafotografování celé akce. 
V květnu bude naše putování pokračovat návštěvou 
Holešoviček, tedy míst, kde byl zlikvidován kat českého 
národa Reinhard Heydrich. Dále půjdeme po stopách Jana 
Kubiše a Jozefa Gabčíka. Pokud vás také zajímají osudy 
tohoto výsadku, vydejte se na putování s námi!

Více informací (foto, plány) na našich webových stránkách: 
www.skaut-ssv.cz

Kamil Podlaha

bobříci - přípraVKa sKauTů-s.s.V.

Při našem oddíle jsme založili 
i skupinu předškoláků tzv. 
Bobříky. Chodí do ní chlapci a 
děvčata od 4 do 5 let. Společně 
se učíme chodíme do přírody 
a učíme se základní věci, tzn. 
poznávat různé rostliny, stromy. 
Nezapomínáme však ani na 
hry. Za vědomosti získáváme 

kartičky Indiánů.
Před klubovnou jsme si postavily velikého sněhuláka.

S pozdravem,
Velký Bobr

Rádi bychom Vás informovali, že v minulém týdnu vyšlo volné 
pokračování příběhu o Tomovi, chlapci ze Kbel. Tentokrát je to 
příběh, který popisuje strasti žáka základní školy při přípravě na 
víceleté gymnázium. Časopis Tomova zkouška je určený všem 
dětem, které baví číst a můžete ho získat v restauraci Zastávka u 
Srubu www.zastavkausrubu.cz , na akcích ÚMČ Praha 9 - Kbely 
a také na veřejných akcích Skaut - S.S.V.

Tento literární počin byl podpořen kbelským 
starostou Pavlem Žďárským, tajemníkem ÚMČ Jo-
sefem Nyklesem a provozovatelem výše uvedené 
restaurace panem Tomášem Haniakem.
Autorkou příběhu je Helena Beránková a časopis 
ilustroval Jiří Gron.

Všem moc děkujeme!
Za realizační tým skautský vedoucí 

   Kamil Podlaha

http://www.skaut-ssv.cz


2120

cesTičKa, spolek
cesTičKa V MaringoTce
V září loňského roku jsme díky přispění kbelské radnice 
dostali k užívání maringotku. Děti si ji velmi oblíbily. 
Drobnými úpravami se z maringotky stal útulný prostor, 
který slouží k zahřátí a odpočinku. Zvláště teď v zimních 
měsících ji využíváme téměř každodenně. Děti si svlékají do 
maringotky obuv a vrchní vrstvy oblečení, které nechávají 
v malé předsíňce. V teple svačí, zahřívají  si ruce a v klidu 
poslouchají pohádky. Potom musí cestičkoví průvodci 
vynaložit velké úsilí, aby se děti po svačince rozběhly 
zpátky do lesa :-)
Maringotku využívají i předškoláci. Rádi se do ní uchylují 
spíše v odpoledních hodinách, když se vrací ze svých 
expedičních výprav (absolvují např.cyklus interaktivních 
přednášek v Národní galerii).
Maringotku nárazově využívá i Přírodní skupinka – 
odpolední skupinka mladších školních dětí. Každá schůzka 
má jiné téma, podle toho, který průvodce děti doprovází. 
Skupina je smíšená, kluci i holky dohromady.

A jen stručně ještě z loňského roku: na podzim jsme se jako 
každoročně setkali u mandaly hojnosti a poděkovali Zemi 
za její dary. V předvánočním čase jsme v klubovně tvořili – 
vytvářeli obrázky pomocí barevných písků. Kromě dětí se u 
této činnosti sešly již tradičně v podvečer při dobrém čaji 
i maminky.
Vypadá to, že letos rybníček v lese u Ctěnic už nezamrzne. 

Budeme čekat do příští zimy, zda přinese větší mrazy než 
ta letošní. Viděli jsme už kvést sněženky. Děkujeme zimě a 
těšíme se na jaro :-)

Cestička provozuje lesní a montessori klub pro děti od 
3 do 6 let.

Výkupní cena za kg víček je 7,- Kč. Pokud se my - všichni Kbeláci - zapojíme, 
bude to jistě nezanedbatelným přínosem pro léčbu Kačenky.
Jako další pomoc pro Kačenku uspořádáme společně s našimi příznivci      
v sobotu 11. 6. 2016 od 15 h divadélko pro děti s pohádkou KRYSÁCI         
v podání divadla D5 a od 19 h charitativní koncert, na kterém jedním             
z mnoha vzácných hostů bude i muzikant Luboš Pospíšil. Patronem celé 
charitativní akce je Oldřich Navrátil.
Informace o Kačence i charitativním koncertě můžete sledovat na 
webových stránkách www.krc-cobydup.cz. V případě, že byste se chtěli 
sponzorsky podílet na realizaci koncertu či jakkoliv pomoci, neváhejte 
nás kontaktovat.
budeme rádi, podpoříte-li Kačenku návštěvou koncertu.
Těšíme se na vás.
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

Kulturní a rodinné centrum cobydup 
ve spolupráci s Mč praha 19 

se zapojilo do 

sbírKy VíčeK pro handicapoVanou 
čTyřleTou KaTeřinu podráZsKou Z přeZleTic 

sběrná místa:
Krc cobydup, Toužimská 244   kbelská radnice, semilská 43/1   ds, Mladoboleslavská 20

www.katerina-podrazska.webnode.cz
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náVšTěVnici Klubu JehličKa se 
sTáVaJí přáTelsKýM KoleKTiVeM

V Klubu Jehlička, který působí v NCA Městské části Praha 
19, se již vytvořil stabilní kolektiv pravidelných účastníků 
klubových setkání. To umožnilo přejít od jednoduchých 
základních pracovních postupů k náročnějším, což je patrné 
nejen na složitosti výrobků, ale především na kvalitě jejich 
propracování, takže působí estetičtěji a profesionálněji. 
Docházející si osvojují stále dokonalejší technologické 
postupy a učí se také trpělivosti, přesnosti a soustředění. 
Větší zručnost a dovednosti pravidelných účastníků setkání 
v klubu však v žádném případě neznamená, že by se měl 
bát přijít někdo nový. Naopak, každému novému zájemci 
o práci v Jehličce se lektorka věnuje intenzivněji, radí 
mu a vysvětluje jednoduché základní postupy, aby mohl 
postupně dohnat ostatní a cítil se na schůzce dobře. 
Kromě pravidelných za sebou jdoucích aktivit, kterými jsou 
vyšívání, šití a korálkování, se zařazují na přání účastníků 
i další pracovní postupy, jako ubrousková technika nebo 
výroba ozdob z barevných kalíšků od kávy tak, aby se každý 
mohl s technikou seznámit, vyzkoušet si ji, zdokonalit se a 
dále ji používat i mimo klub. 
Opravdu nejoblíbenější činností v Klubu Jehlička je práce s 
korálky. Už na začátku stačilo postup navlékání jen vysvětlit 
a dál účastníci pracovali zcela samostatně, případně s 
drobnou pomocí lektorky a s minimálními opravami 
chybných postupů. A dnes již podle postupu, který mají 
napsaný před sebou, navlékají korálky a provlékají vlasec 
tak soustředěně a zručně, že vznikají například náhrdelníky, 
který si lze s klidným svědomím vzít i na společenské 
šaty. O tom, jakému účelu bude výrobek sloužit, se každý 
rozhodne před začátkem páce a 
sám si zvolí vhodnou barevnou 
kombinaci korálků. 
Také v šití udělali návštěvníci klubu 
obrovský pokrok. Snad největší 
pak ti, kteří na šicím stroji nikdy 
nešili. Dnes se mohou pochlubit 
třeba povedenou taškou přes 
rameno, kapsářem, krátkými 
kalhotami, ubrusem s lemováním 
nebo ozdobnou květinou. V 
současnosti již mají rozpracovaný 
další výrobek, kterým je taštička 
se zipem na drobnosti, například 
na kosmetiku. Všichni si už 
vybrali látky, nastříhali, sešili a 
začistili základní tvar a nyní je 
čeká všívání zipu. Mohou přitom 
spolupracovat, neboť v klubu 
jsou již tři šicí stroje a odpadá 
tedy čekání na to, až jeden práci 

dokončí. 
Poslední pravidelnou činností v klubu je 
vyšívání, které vyžaduje barevné cítění, 
velkou trpělivost a přesnost. Je to však 
zároveň činnost, která vzhledem ke svému 
charakteru umožňuje kromě fyzické práce 
zapojit také práci duševní. Při vzájemné 
komunikaci a hovorech při práci se návštěvníci klubu 
vzájemně lépe poznávají a postupně tak vzniká kolektiv. 
Stálí návštěvníci klubu se domluvili, že by rádi vyšívali 
takzvanou „kuchařku“, tedy obrázek většinou s motivem 
ze života vyšitý na látce, který mívala každá hospodyně 
na stěně ve své kuchyni. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
velký úkol, budou práce na této výšivce trvat zcela určitě 
celý letošní rok. Je zajímavé sledovat postup prací, který 
však může být i na kratší dobu přerušen kvůli aktuálnímu 
vyšívání, třeba velikonočních témat. 

Medaile pro žáKoVsKého 
sporToVního sTřelce Ze Kbel

Po dvouletém úsilí se jedenáctiletý sportovní střelec Adam 
Humeš ze Kbel, který je členem Střeleckého klubu v NCA 
MČ Praha 19, dočkal úspěchu v Benešově na Mistrovství 
Středočeského kraje, kde získal ve střelbě ze vzduchové 
pušky na 10 metrů třetí místo. Žák 6. třídy kbelské základní 
školy Adam Humeš střílí za SSK Přezletice, kde se také 
připravuje pod vedením trenéra Jiřího Nováka. Ten trénuje 
také spoustu dalších dětí z širokého okolí. Sportovní střelbě 
a tréninku dětí, mladšího dorostu a dorostu zasvětil celý 
svůj život.

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.

nízkoprahové centrum aktivit Mč praha 19 Za SSK Přezletice střílí další i dva střelci ze Kbel, a to Mojmír 
Čalkovský, který získal v Benešově mezi dorostenci 2. místo 
na Mistrovství Středočeského kraje a rovněž Martin Šír, 
jenž byl první v kategorii muži a junioři.
     Sportovní střelba je obtížný ale krásný sport. Jeho 
provozování určitě neznamená jenom střílet, naopak 
dobré výkony vyžadují důkladnou a všestrannou přípravu, 
ve které nemůže chybět například posilování. Je náročná 
rovněž na psychiku a rozvíjí sebekázeň, trpělivost a 
schopnost se soustředit, což jsou zejména u dětí velmi 
pozitivní vlastnosti a dovednosti. Sportovní střelba, i 
když se třeba ve srovnání s fotbalem či hokejem řadí 
k malým sportům, si jistě zaslouží také či právě proto 
podporu. Konečně úspěchy českých sportovních střelců 
na mistrovstvích světa či olympijských hrách by měly být 
zavazující.

turnaje v nca na Konci února a v 
břeZnu 

Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče pořádá 
NCA MČ Praha 19 v sobotu 27. února 2016 od 15 hodin. 
Počet hráčů je limitován kapacitou NCA. Pálky, míčky 
a občerstvení po dobu turnaje jsou zajištěny. S sebou je 
potřeba mít sportovní oblečení a obuv (sálová).
Turnaj ve stolním stiga hokeji, kterého se mohou zúčastnit 
hráči bez rozdílu věku a výkonnosti, pořádá NCA MČ Praha 
19 v sobotu 5. března 2016 od 15 hodin.
Turnaj X-box Kinect pořádá NCA MČ Praha 19 v sobotu 12. 
března 2016 od 15 hodin.
hru aZ Kvíz pořádá NCA MČ Praha 19 v sobotu 19. března 
2016 od 15 hodin.

KbelšTí šachisTé V poloVině souTěží 
přeboru prahy

Přeboru Prahy osmičlenných šachových družstev se v 
letošní sezóně účastní již tři týmy šachového klubu Kbelská 
šachová reprezentace. Po úspěších v předloňské a loňské 
sezóně, kdy nejdřív jediný a pak dva týmy Kbelské šachové 
reprezntace vždy postoupily do vyšších tříd, se klelský 
šachový klub rozrostl o třetí tým a má tak zastoupení v 
první, druhé i třetí třídě Přeboru Prahy.
Kbelská družstva si letos však musela zvyknout na nové 
role. Vzhledem k tomu, že členská základna klubu a ani 
soubor hostů nebyly posíleny natolik, aby týmy mohly hrát 
prim ve svých skupinách, musí se spokojit letos s boji o co 
nejlepší umístění v tabulkách. Zejména „A“ tým má hlavní 
starost s tím, aby se v první třídě udržel. Z pěti zápasů áčko 
jednou vyhrálo, třikrát remizovalo a jednou prohrálo. To 
na první pohled tak zle nevyhlíží, ale tým potřebuje získat 
ještě tak pět, šest bodů, aby měl jistotu setrvání v soutěži 
také pro příští sezónu, což není nereálné. Béčko je na tom 
ve druhé třídě podobně. Má sice větší šanci na úspěchy v 
dalších kolech ve více utkáních než áčko, avšak musí mít 
na paměti, že z 12členné skupiny sestupuje čtvrtina týmů. 
Relativně nejlépe se dýchá céčku, neboť ze třetí třídy nelze 
sestoupit. Proto v zápasech dostávají příležitosti i hráči, co 
mají se soutěžním týmovým šachem minimální zkušenosti 
a ani jejich výkonnost není příliš vysoká. Oboji mají šanci v 
ostrých soutěžních kláních právě získat, což je také hlavní 
úkol tohoto družstva.
Podle toho, jak týmy v letošním Přeboru Prahy dopadnou, 
se kbelský šachový oddíl bude rozhodovat o své strategii a 
taktice pro následující sezónu.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 

upozorňujeme držitele psů, že poplatek za psa 
je splatný 31.3.2016.

pro bližší informace kontaktujte správce poplatku pí Krupičkovou, tel. 284 080 828, 
mobil 734 681 681 nebo e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz
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Klub seniorů Kbely 

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.

ZpráVa o činnosTi Klubu seniorů Za 
roK 2015
V minulém roce jsme se opět setkávali pravidelně jeden-
krát za 14 dnů a snažili se naplňovat naše heslo „Ať nikdo 
nezůstává sám“.
V klubovně jsme začátkem každého měsíce blahopřáli 
oslavencům narozeným v příslušném měsíci, seznamovali 
členy s horoskopem – na co se máme těšit nebo naopak 
být připraveni podle příslušného znamení ze zvěrokruhu. 
Občas jsme si četli zajímavé články, nezapomínali jsme 
ani na vtipy. Trošku jsme také procvičovali mozkové záv-
ity, abychom co nejvíc předcházeli Alzheimerově chorobě. 
Při nepříznivém počasí jsme si promítali obrázky např. 
Pražských mostů a fotografie se zážitky z našich výletů a 
relaxačního pobytu. V dubnu jsme využili také přilehlou, 
nádherně rozkvetlou zahradu pro zdařilou přehlídku 
různorodých klobouků a pokrývek hlavy a také kostýmů, 
které pro nás pomohly zajistit paní Šárka Egrtová a Anička 
Domnosilová z ÚMČ.
Nezapomněli jsme na březnový svátek MDŽ – všechny ženy 
obdržely od pana tajemníka JUDr. Nyklese hezkou kytičku, 
k oslavě svátku matek v květnu jsme pozvali hudebníka 
pana Schovánka se zpěvačkou pí Řehákovou. Překvapením 
pro nás bylo vystoupení hereček z Prima divadla Báry 
Maryskové a Markéty Kilingerové, které nám připravily 
zábavný program plný májového rozjímání a lásky. Na 
závěr pak společné luštění májové tajenky.
Pravidelně se setkáváme také s dětmi z mateřských škol, 
loni mezi nás přišly v předvánočním čase, aby předvedly, 
co se od nástupu do školky naučily.
Dvakrát jsme se setkali také s „naším“ hudebníkem panem 
Burešem, který nás svým vstoupením vždy dobře pobavil.
Nejen zábavě, ale i bezpečnosti seniorů jsme věnovali čas 
v našem programu schůzek. Pozvali jsme mezi nás od-
borníky, kteří nám opět zopakovali, jak se máme bránit 
„útočníkovi“ a také nám předvedli některé cviky pro posi-
lování a nakonec praktické ukázky obrany, např. píšťalka, 
jednoduchý sprej, které si mohli senioři na místě vyzkoušet.
V nejbližším okolí jsme loni opět navštívili areál zámku 
Ctěnice, kde se líbili především cukráři se svými výrob-
ky. V dubnu jsme se věnovali jaru ve skanzenu v Přerově 
n. Labem a hned druhý den jsme navštívili Brandýský 

zámek. V prvním pololetí jsme ještě uskutečnili výlet do 
Pelhřimova – města rekordů a kuriozit a cestou zpět absol-
vovali exkurzi v soukromém pivovaru Bernard v Humpolci. 
V červnu, v den výročí jsme uctili památku obětí v Lidicích, 
kde jsme předali náš sponzorský příspěvek na obnovu 
růžového sadu. Podívali jsme se také do hornického muzea 
ve Vinařicích, a seznámili se s podmínkami, za jakých 
horníci dobývali uhlí až do roku 1997.
Na podzim jsme opět vyjeli na týdenní pobyt a to do 
chráněné krajinné oblasti Železných hor. Také odtud jsme 
přijeli plni nových zážitků – návštěva městečka Seč a ne-
daleké přehrady na Chrudimce; ruční výroba vánočních 
ozdob přímo v Horním Bradle; zámek a hipologické muze-
um ve Slatiňanech a prohlídka krásných koní v hřebčíně; 
kostelík v Kočí i královské město Chrudim; vycházky do 
přírody, sběr hub a při nepřízni počasí společné posezení u 
dobré kávičky nebo vínečku a zpěvu známých písní.
Plánovaný výlet „na houby“ se v důsledku velkého sucha 
změnil na hezkou procházku po lese a v závěru posezením 
v kolibě „4 kameny“.  Poslední výlet do Harrachova na 
Mumlavské vodopády a do sklárny poznamenala „nepřízeň 
počasí“ (zima, déšť, vítr a sněhová bouře za našimi hrani-
cemi byla příčinou zpoždění příjezdu naplánovaného au-
tobusu). Přesto jsme viděli práci sklářů s píšťalami přímo 
u pecí i jejich výrobky a krásné exponáty ve sklářském 
muzeu. Cestou domů jsme mohli zahlédnout též skokan-
ské můstky zahalené částečnou mlhou.
Opět pravidelně mezi nás přicházeli vedoucí představitelé 
ÚMČ Praha 19 v čele se starostou panem P. Žďárským, jeho 
zástupkyní pí I. Šestákovou a tajemníkem panem JUDr. J. 
Nyklesem a informovali nás o všem, co se v naší městské 
části koná a připravuje. Po celý rok jsme drželi palce a 
s napětím očekávali otevření nového pavilonu zdejší 
základní školy, kterému museli věnovat velké úsilí. Ani na 
nás přitom nezapomínali, naši klubovou činnost podpořili 
dotací, poskytovali i dárky – při poslední návštěvě před 
vánocemi jsme pro klub obdrželi šicí stroj a každý člen klu-
bu kromě osobního blahopřání od pana starosty i dárečky 
k sebeobraně.
Závěrem konstatuji, že naše činnost byla tak rozsáhlá a 
úspěšná proto, že nás úřad po celý rok podporoval a toho 
si všichni vážíme a děkujeme všem představitelům úřadu 
v čele s panem starostou.
Ráda bych z tohoto místa poděkovala také všem členům 
výboru, za jejich úsilí při zajišťování všech akcí v roce 
2015, i když pan Josef Budzinský měl zdravotní kom-
plikace v průběhu celého roku, plnil své úkoly pokladníka 
svědomitě. Děkuji také všem členkám a členům Klubu, 
kteří nám v průběhu minulého roku pomáhali.

            Zdenka Ježková, 
předsedkyně

náVrh plánu schůZeK Klubu seniorů 
na 1. pololeTí 2016
Leden
13. 1. Klubovna - Organizační záležitosti, výběr 
příspěvků na rok 2016
27. 1. Klubovna -  roční hodnocení, výběr příspěvků na 
rok 2016 
Únor
10. 2. Klubovna - promítání, četba, procvičení paměti
24. 2. Výlet – Zámek v Mníšku pod Brdy, Strž - vila Karla 
Čapka 
Březen
9. 3. MDŽ – setkání s hudebníkem 
23. 3. Výlet – jízda Prahou jak ji neznáme   

Duben
6. 4. Přednáška o životě Karla IV. – pan Šeliga a pí 
Novotná
21. 4. Lysá nad Labem – výstava narcisů
Květen
4. 5. Výlet -  Hrad Loket a Karlovy Vary
18. 5. Klubovna 
 Červen
1. 6. Klubovna – příprava na 60. výročí Klubu 
důchodců
15. 6. Klubovna – přihláška a platba na relaxační pobyt
29. 6. Klubovna – procvičení paměti, přihláška a platba 
na relaxační pobyt 

V roce 2016 – 2017 bude noVý Výbor 
Klubu seniorů pracoVaT V ToMTo 
složení.
předsedkyně:  Zdenka Ježková  
tel. 602 184 591, 734 235 494
pokladník: Ludmila Francová
Zapisovatelka: Lydie Kaňovská
Člen výboru pro kulturu: Milan Šeliga
Člen výboru: Ludvík Kokeš
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sVaZ Tělesně posTižených Mo Kbely
počáTeK roKu V sVaZu Tělesně 
posTižených Mo praha 9 - Kbely

Dne 6.1.2016 jsme se sešli v klubovně DPS na naší první 
schůzce v den, kdy je v kalendáři svátek «Tří králů». 
Dle křesťanské tradice tímto dnem končí doba vánoc, 
a tak jsme si připomněli  biblický příběh o putování tří 
mudrců z daleké země do judského Betléma, kde se dle 
dávných proroctví měl narodit Mesiáš. Na cestě je vedla 
hvězda, která zářila nad místem, kde nalezli narozeného 
Ježíška a jeho matku Marii. Poklonili se mu a předali své 
dary - zlato, kadidlo a myrhu. Tento výjev je předmětem 

mnoha obrazů, namalovaných světoznámými malíři, např. 
Rubensem, Botticellim  a dalšími. V dnešní době máme 
tradici obdarovávání potřebných formou tříkrálových 
charitativních sbírek. Následovala návštěva dětí z mateřské 
školky Letců, bylo to příjemné zahájení nového roku. Děti 
byly úžasné, jejich vystoupení bylo velmi dobře připravené, 
mnozí z nás neskrývali dojetí. Děti byly odměněny 
dlouhotrvajícím potleskem. 
Na schůzce 20.1. bylo na programu povídání o kbelském 
fotbalu. Bývalý fotbalista a náš člen pan Vladimír Vrba 
vyprávěl o založení fotbalového klubu v roce 1921, o 
jeho zakladatelích i o úspěších, kterých kbelští fotbalisté 
v té době dosáhli. K největšímu rozmachu došlo však až 
v 50-tých a 60-tých letech minulého století, kdy kbelské 
mužstvo kopané postoupilo do II. fotbalové ligy. Velkých 
úspěchů dosáhl oddíl kopané i v mládežnických soutěžích. 
Družstvo dorostu v 60-tých a 70-tých letech «kopalo» I. 
dorosteneckou ligu. Velký podíl na těchto úspěších měl 
podnik Pal Kbely, který tento fotbal ve Kbelích finančně 
podporoval. Vyprávění bylo provázeno promítáním 
dobových fotografií, na nichž mnozí mohli poznat své 
známé a kamarády. 
Také naše další setkání dne 3.2. bylo ve znamení 
vzpomínání. Navštívila nás paní Iva Engelová, povídalo se o 
tom, jak to zde vypadalo, když byly Kbely vesnicí. Promítaly

 

se fotografie, na nichž byly budovy, které dnes již neexistují 
i ty, které jsou zde dodnes, ale slouží v mnoha případech 
jinému účelu (např. budova obecné školy, kterou 
někteří z nás navštěvovali jako děti a dnes je z ní Domov 
seniorů, dále zaniklé krámky, ze kterých jsou dnes byty 
apod.).  Velký zájem vzbudily také fotografie kbelského 
pivovaru - tehdejší dominanty Kbel, brány do dvora se 
znakem Černínů a mnoha dalších pamětihodností.    
Všechna naše setkání byla zakončena občerstvením a 
možností posedět si a vzájemně si popovídat. 

Jaroslav Vrbová, STP MO Praha 9 - Kbely

příJeMné předVánoční poseZení 
V lidoVéM doMě s sTp 
Mo praha 19 - Kbely

Dne 18. 12. 2015 pořádal STP MO Kbely, pod záštitou 
Městské části Praha 19, benefiční předvánoční odpoledne 
s hercem Stanislavem Zindulkou a  muzikálovou zpěvačkou 
Vandou Károlyi. Pořadem provázel Jan Lorman, ředitel 
spolku Život 90. I přes nepříznivé počasí - vytrvalý déšť 
- se sešli naši členové i obyvatelé Kbel v hojném počtu. 
Přítomno bylo přes sto diváků. 
To, že je p. Zindulka nejen dobrým hercem, ale i člověkem, 
je zřejmé z toho, s jakou láskou, pokorou a úctou vyprávěl 
o svém životě a o lidech, se kterými se setkal. Velmi 
pěkně vyprávěl o svém dětství v Jilemnici, kde se   5. 
5. 1932 narodil a kde již v 5 letech stál na divadelních 
prknech. Od malička si přál být hercem, jeho rodiče byli 
zapálenými divadelními ochotníky. Velmi vtipně vyprávěl 
historku o svém přijetí na Divadelní fakultu AMU v Praze, 

kde jeho učitelkou byla Vlasta Fabiánová. Po vystudování 
dostal angažmá v Hradci Králové a posléze v Brně. Zde 
též vyučoval na brněnské konzervatoři, mezi jeho žáky 
patřili např. Oldřich Kaiser, Dagmar Veškrnová a Libuše 

Šafránková. Jeho dalším působištěm byla Městská divadla 
pražská, divadlo Komedie a Činoherní klub, jehož členem 
je od roku 1994. Často hostuje v Divadle Bez zábradlí a v 
Ungeltu. Hrál v mnoha pohádkách, filmech a seriálech. V 
době jeho návštěvy ve Kbelích právě vysílala ČT seriál Vlak 
dětství a naděje, kde exceloval po boku Heleny Růžičkové. 

     Stanislav Zindulka je často nazýván velkým 
hercem malých rolí, za nejlepší mužský herecký 
výkon ve vedlejší roli ve filmu Babí léto získal v 
roce 2001 cenu „Český lev“. V tomto filmu hrál s 
Vlastimilem Brodským, který byl jeho osobním 
přítelem. Vyprávění o tomto filmu bylo doplněno 
promítáním. Vše, co v životě zažil, považuje za velké 
štěstí - největším štěstím však pro něj, podle jeho 
slov,  je jeho manželka, se kterou je ženatý od roku 
1959. 
     Paní Vanda Károlyi, svým nádherným hlasem 
zazpívala během vyprávění dvě písně z muzikálů 
Cikáni jdou do nebe a Drákula. Celé odpoledne 
bylo velmi příjemné, prodchnuté optimizmem, 
který z pana Zindulky přímo čiší a jeho radostí ze 
života. Po vystoupení mohli přítomní zájemci získat 
fotografii s podpisem obou účinkujících.

Jaroslava Vrbová, STP MO Praha 19 - Kbely

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/ 

centrum sociálních služeb praha nabízí bezplatné právní a sociální 
poradenství 
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upoZornění pro MaJiTele KoTlů 
na Tuhá paliVa

S příchodem topné sezóny dochází pravidelně ke zhoršení 
kvality ovzduší. Podstatnou měrou se na této situaci po-
dílí emise z lokálních zdrojů vytápění, tedy z domácností. 
Spalování tuhých paliv je vždy doprovázeno produkcí zne-
čišťujících látek a obecným zájmem by mělo být snížení 
jejich množství na přijatelnou úroveň. Zákon č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší proto stanovil provozovatelům 
spalovacích zařízení významné povinnosti. 

Především jde o povinnost provozovatelů spalovacích 
zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jed-
nou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu 
a provozu spalovacího zařízení prostřednictvím osoby, 
proškolené výrobcem zařízení a oprávněné k jeho insta-
laci (odborně způsobilá osoba). Seznam odborně způso-
bilých osob bude zveřejňován Hospodářskou komorou 
ČR na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). Doklad 
o provedení této kontroly, vystavený odborně způsobi-
lou osobou potvrzující, že spalovací zdroj je instalován, 
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zá-
konem o ochraně ovzduší, bude provozovatel předkládat 
na vyžádání úřadu městské části. Provedení první kont-
roly musí provozovatel zajistit nejpozději do 31.12.2016. 
Pokud provozovatel kontrolu neprovede nebo nepředloží 
na vyžádání doklad o provedení této kontroly, vystavuje 
se riziku uložení pokuty až do výše 20 000 Kč, jde-li o fy-
zickou osobu anebo až do výše 50 000 Kč, jde-li o fyzickou 
osobu podnikající nebo osobu právnickou. 

Dalším zásadním požadavkem vyplývajícím ze zákona o 
ochraně ovzduší je, že všechny spalovací zdroje na pev-
ná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, budou muset od 1.září 
2022 splňovat emisní parametry uvedené v příloze č. 11 
zákona o ochraně ovzduší, tzn. emisní třídu 3 podle nor-
my ČSN EN 303-5:2012. Pokud spalovací zdroj tyto pa-
rametry nesplní, bude nutné ho nejpozději do 1.9.2022 
vyměnit nebo učinit taková opatření, která zajistí jejich 
dodržení.

Zákon o ochraně ovzduší rovněž stanovuje emisní limity 
pro kotle, které musí splnit výrobce a dovozce při uvede-
ní zařízení na trh. Od ledna 2014 se mohou v ČR prodávat 
pouze kotle, které splňují požadavky uvedené v příloze 10 
zákona o ochraně ovzduší, tzn. emisní třídu 3.  Od ledna 
2018 dojde k dalšímu zpřísnění a bude možné prodávat 
pouze kotle, které splní emisní třídu 4 (platí pro kotle o 

jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW).
Další povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních 
zdrojů:
· uvádt do provozu a provozovat zdroj v souladu s pod-
mínkami pro provoz tohoto zdroje  stanovenými zákonem 
o ochraně ovzduší a výrobcem 
·  dodr~ovat pYípustnou tmavost kouYe 
· spalovat pouze paliva, která splHují po~adavky na kva-
litu paliv stanovené provádcím právním pYedpisem – vy-
hláškou č. 415/2012 Sb. a jsou určená výrobcem zdroje 
·  je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, 
uhelné kaly nebo proplástky, 
· je zakázáno spalovat dřevotřísku, překližku nebo jiné le-
pené dřevo, dřevo ošetřené lakováním, napouštěním či 
jinými chemickými přípravky a jakýkoliv odpad 
·  pYedkládat orgánu ochrany ovzduší na vyžádání infor-
mace o provozu zdroje

Mgr. Daniel Majtner
OŽPD

šMeJdi si nedaJí poKoJ 
o akcích „šmejdů“, jejich tricích, praktikách 
a  způsobech jak oklamat důvěřivé občany, 
již byly popsány stohy papíru, natočeno 
několik dokumentů, ve věci se mediálně 
dělá pravidelná osvěta, avšak stále se 
najdou důvěřivci, většinou starší občané, 
kteří na jejich triky naletí. 

Chtěl bych v této souvislosti upozornit zvláštní skupinu 
těchto tzv. šmejdů, což jsou podomní prodejci, kteří prodají 
komukoliv cokoliv, respektive se o to snaží. Z dochovaných 
starých fotografií, a to z doby našich dědečků a babiček, 
mám ještě v živé paměti archaické cedulky na sloupech, 
hostincích, obecních budovách apod.,  že : „Žebrota a 
podomní prodej se zapovídají“. Na vše dohlížel obecní 
strážník nebo sluha. Doba však pokročila mílovými 
kroky kupředu a s ní i běžný život včetně jeho kladných i 
záporných stránek. 

Pojďme ale k věci, tedy k současným podomním prodejcům. 
V poslední době se zaměřují zejména na prodeje energií, 
plynu a elektřiny, ale prodávají i jiné komodity nebo 
zboží. Vhodně k tomu využívají různé mediální zprávy či 
reportáže o případných budoucích úpravách cen směrem 
nahoru a nabízejí zlevnění přechodem k jinému dodavateli 
atd. Samozřejmě k tomu neřeknou tu podstatnou část, a 
sice co to de facto obnáší. Většinou právě opak je pravdou. 
Podomní prodejci většinou přicházejí pod záminkou 
kontroly elektroměru, plynoměru, což je zcela absurdní 
a ihned nabízejí patřičné smlouvy na změnu dodavatele 
či poskytovatele. Smělost podomních prodejců jde 
tak daleko, že odběratelům, které doma nezastihnou, 
zanechávají vzkazy. V nich uvádějí matoucí informace 
a vydávají se například za pracovníky energetických 
společností. Zásadní chybou pak je, že občan telefonicky 
zareaguje. Tito podomní prodejci „pracují“ buďto na své 
legální živnostenské oprávnění nebo na smlouvu o dílo 
apod., prokazují se různými vizitkami firem a dokáží se 
do bytu či do domácnosti svoji výřečností doslova vetřít. 
Není divu, že ekonomicky slabší občané, což jsou zejména 
důchodci, na jejich slevovou cenovou argumentaci slyší a 
bohužel někdy reagují.

Z důvodů neustálých stížností na tento druh v podstatě 
agresivního prodeje, který je cílen na určitou a svým 
způsobem znevýhodněnou skupinu obyvatelstva, se po 
dlouhé době a za značného úsilí městských částí, zejména 
živnostenských odborů Úřadů městských částí Praha 
1-22 a  ve spolupráci s živnostenskosprávním  odborem 
Magistrátu hl.m. Praha, podařilo nařízením č. 8/2015, 
kterým se mění nařízení č.9/2011 Sb., hl.m. Prahy, kterým 
se vydává tržní řád, s platností od 27.11.2015 vtělit zákaz 

podomního prodeje do tohoto tržního řádu.

Konkrétně se jedná o § 8 odst.2, citovaného Tržního 
řádu, který zní: „podomní prodej je na území hlavního 
města prahy zakázán“. Současně,  § 8 odst.6  Tržního řádu 
stanovuje, že  „Za podomní obchod se pokládá prodej, 
kdy je bez souhlasu objednávky do domu, byt od bytu 
nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby“.  

Případná sankce za prokázané porušení tržního řádu, tedy 
za podomní prodej je upravena zákonem č.131/2000 sb., 
o hlavním městě Praze v platném znění. Podle ustanovení 
§ 29 odst. 1 cit. zákona, za porušení povinnosti stanovené 
obecně závaznou vyhláškou nebo nařízením hlavního 
města Prahy, (což je právě náš případ), uloží hlavní město 
Praha nebo městská část pokutu až do výše 200.000,- Kč. 
Tolik litera zákona. Ovšem musím zdůraznit, že právo resp. 
zákon a jeho uplatnění,  nastupuje vždy až ex post a někdy 
bývá již pozdě, bohužel. 

Co z toho vyplývá? V případě pokusu o nabídku podomního 
prodeje je nutné okamžitě volat Městskou policii, která 
provede příslušný úřední záznam, protokol, identifikuje 
prodejce, atd., a následně postoupí věc příslušnému 
orgánu městské části k vyřízení, pokud tedy podomní 
prodejce nevezme tzv. nohy na ramena a nezmizí. Úřední 
postup městské části se dále řídí zákonem č.500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění. 

Co říci závěrem? Apeluji na používání zdravého selského 
rozumu, žádná sleva není totiž zadarmo. Nezvaným 
prodejcům neotvírat,  striktně je vykázat, nekomunikovat 
s nimi, oni rétoriku prodeje  a přesvědčování velmi dobře 
ovládají. Nic nepodepisovat mezi dveřmi a na zanechané 
případné výzvy nebo nabídky telefonicky nereagovat. Jsou 
známé i případy, že se může jednat také o tipaře bytových 
zlodějů.  Stále tak platí staré dobré české přísloví, že 
opatrnost je matka moudrosti.  

                                           
Otakar Matějček

 vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru
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Charita Česká republika 
v prvních lednových dnech 
pořádala 16. ročník celostátní 
akce Tříkrálová sbírka. Kolední-
ci obcházeli městy a vesnicemi 
po celé ČR. 
Farní charita Neratovice je 

zapojena do tohoto projektu již od začátku a to od roku 
2001. Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách 
na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás 
i v zahraničí. 
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně 
přijal koledníky a přispěl do jejich pokladniček. 
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují 
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Na Praze 19, 

Kbely a okolí jsou to již tradičně žáčci 
ze Základní školy z Libiše a jejich ve-
doucí skupinky zaměstnankyni Farní 
charity Neratovice paní Vrchní ses-
tra Jana Francová. 
Velké poděkování patří městské 
části Praha 19 – Kbely a jejich čelním 
představitelům, za pomoc a podpo-
ru při konání Tříkrálové sbírky.
V Kbelech se podařilo získat 4 163 Kč 
z celkové částky 112 821Kč.
Všem kdo k celkové sumě nasbírané pro charitu jakkoli 
přispěl, ještě jednou srdečně děkujeme.
Hana Jarská, Koordinátorka Tříkrálové sbírky ve Farní 
charitě Neratovice 

noVinKy od VlčaT

Nejdůležitější částí podzimního programu byla kromě 
výletů a výprav do okolí Poradní skála, kde jsme si mimo 
jiné zvolili podobu své vlajky. Příchod zimy pro nás vždy 
znamenal společnou oslavu Mikuláše. Tentokrát jsme se 
rozhodli pro sportovní pojetí s Mikulášskou tématikou a 
společně i rodiči a sourozenci jsme si zacvičili v tělocvičně - 
stříleli jsme mikulášskou berlou, trefovali se do pekelného 
kotle a vůbec jsme si to parádně užívali. Akci pro nás skvěle 
připravili členové rodinného oddílu Poljana ve spolupráci 
s některými rodiči. Pak už zbývala jen Vánoční schůzka, na 
které jsme mimojiné dostali i svou první kroniku.

Oddílový program posledních týdnů byl celý prodchnut 
etapovou hrou s tématem Stínadel a hledání Ježka v kleci. 
Vlčata již před Vánoci totiž navštívila ve vysočanském 
Gongu divadelní představení Stínadla se bouří. Seznámili 
se tam kromě Rychlých šípů i s postavou tajemného Široka. 
Ten je k jejich velkému překvapení hned po představení 
kontaktoval a začal tak spletitý příběh hledání a pomoci. 

Široko po několika zkouškách vlčatům svěřil nelehký úkol 
nalezení zmizelého ježka v kleci, který však byl rozdělen 
na několik částí, které se skrývaly na různých místech a u 
různých lidí. 

Navštívili jsme tak čakovický zámecký park, 
prošli se po kbelských zákoutích, navštívili zapomenutou 
dílnu Jana Tleskače a setkali se v ní s pokračovatelem jeho 

rodu. Naše hledání vyvrcholilo putováním až do zapadlých 
uliček v okolí brandýského kostela. Šli jsme podle prastaré 
mapy, kterou jsme dostali právě v Tleskačově dílně. Na 
mapě byl označen právě jen kostel, u něhož hledání poslední 
části ježka začínalo. Sledovali jsme stopy a šifrované 
zprávy podepisované vždy 
písmenem Š. a kresbou 
lístku stromu gingko - 
jinanu. Netrvalo to tak 
dlouho, než jsme došli k 
poslední zprávě a našli 
vytoužený balíček ukrytý v 
pařezu starého bezového 
keře. Nyní máme již ježka 
celého a čeká nás setkání 
se Širokem, jelikož pouze 
do jeho rukou ježka 
svěříme.

plánoVané aKce

V sobotu 7. května připravujeme Den otevřených dveří. 
Ten proběhne v naší klubovně v Bakovské a v přilehlé 
skautské zahradě za zdravotním střediskem.
A stejně jako v uplynulých několika letech budeme po 
Kbelích prodávat žluté kytičky v rámci charitativní sbírky 
Květinový den - ten nás čeká ve středu 11. května. Vloni 
jsme prodali 700 kytiček a na boj proti rakovině tak 
putovalo 15 759 korun. Podaří se nám letos toto číslo 
překonat?

Jan Hazlbauer (17.oddíl) a Lucie Pytlová (15.oddíl)
Junák Kbely

http://kbely.athabaska.org

JunáK KbelycaMeraTa

TříKráloVá sbírKa 2016

S nástupem nového roku jsme všichni zvyklí bilancovat, 
odhlédnout se a shrnout úspěchy i nezdary toho 
uplynulého. My jsme se rozhodli zastavit zpět v čase na 10 
nejdůležitějších událostech. Nutno říci, že celý rok 2015 
byl pro Cameratu nabitý zážitky a vybrat 10 z nich nebylo
zrovna jednoduché.
1. Nový rok 2015 přivítala Camerata ještě ve vánoční 
náladě. Čekaly nás hned tři koncerty. Zpívali jsme Českou 
mši vánoční od J. J. Ryby a opět jsme s radostí přivítali 
hosty z hronovské ZUŠ. Pod taktovkou pana Josefa Vlacha 
jsme odehráli a odzpívali „Rybovku“ ve Vinoři, v Řepích a 
ve Kbelích.
2. Od ledna jsme se pod vedením Jany Pavlíčkové 
připravovali na festival sborů na PedF UK, který se konal 
22. 3. Koncert se velmi vydařil a byli jsme pochváleni 
odbornou porotou složenou ze zkušených sbormistrů. 
Stejně tak nás pochválila i naše sbormistryně.
3. Pak nás čekala další velká událost - každoroční festival 
sborového zpěvu, který pořádá Camerata v již 17 let. 
Zejména finančně se na něm podílí městské části Prahy na 
jejichž území se koncerty konají, především však domovské 
Čakovice. Na festivalových koncertech nevystupují jen 
naše sbory, zveme také další hosty z ČR i zahraničí. V roce 
2015 se ho kromě našich oddělení účastnily sbory Chorus 
Egrensis z Aše, Bubureza, Adlibitum, Gaudium Praha, 
Puellae, pěvecký sbor GPF, Coro d´ Oro, DPS ŠUM - sbor ze 
ZŠ Rokycany a přípravné oddělení Libereckého Severáčku.
4. Kamarádi vyrazili na dvoudenní výlet do Liberce na 
pozvání sboru Severáček. Kromě koncertu a přiijemně 
stráveného víkendu s dětmi ze Severáčku si udělali také 
výlet na Ještěd.
5. 20. 6. se konal Čakovický spolkový den, na kterém 
zazpívaly a svou činnost představily především děti z 
nejmladších oddělení - Mladší i Starší Broučci.
6. Camerata vyrazila na tradiční letní soustředění do 

Bedřichova. Kromě nacvičování nového repertoáru využili 
členové společně strávený čas i k výletům do krásné 
přírody Jizerských hor a stmelování kolektivu.
7. Do Bedřichova na soustředění vyjeli v době podzimních 
prázdnin i Kamarádi. Vrátili se plni zážitků a nově naučených 
písní. Odvedli spoustu práce, naučili se značnou část 
adventního a vánočního repertoáru a hlavně se ze starších 
i z nově příchozích dětí stali opravdoví Kamarádi.
8. Nejmladší zpěváčci Broučci pomohli ve Kbelích 29. 11. a v 
Satalicích 28.11. rozsvítit vánoční stromy. V adventní době 
zazpívala Camerata, Kamarádi i Broučci na koncertech ve 
Kbelích, Vinoři a Čakovicích. Koncerty se setkaly s velikým 
úspěchem - a tak doufáme, že jsme naším výkonem a
skvělou atmosférou koncertů přesvědčili další potenciální 
zpěváky, aby odhodili obavy a směle
rozšířili naše řady.
9. Na Štědrý den se konala tradiční Česká mše vánoční 
od J. J. Ryby v podání Cameraty a výborných sólistů 
JitkyKošatové, Alice Valtrové, Ondřeje Košaty a Pavla 
Klečky. Kostel sv. Remigia byl naplněn k prasknutí a zpěváci, 
sbor i posluchači prožili splečně krásné sváteční chvíle.
10. Část Cameraty se sešla na Silvestra, aby společně 
oslavila konec roku. Zpívání ve sboru není jen o chození 
na zkoušky, čtení not, učení se melodií a vystupování 
před posluchači. Sbor je společenství lidí, kteří společně 
prožívají kousek života. Někteří se zapojí víc, někteří méně, 
ale všichni mají možnost, bez ohledu na to, jestli je jim 17 
nebo 60 být jeho součástí. Camerata má ve svých řadách 
zpěváky mladší i starší, muže i ženy, všichni jsou ale k sobě 
přátelští a pokud je to třeba, vždycky se najde někdo, kdo 
poradí nebo podá pomocnou ruku. Pokud někdo stále 
váháte a měli byste chuť ve sboru zpívat, přijďte se podívat 
na zkoušku, rádi Vás uvítáme. Zkoušíme každý čtvrtek od 
18 hod na zámečku v Čakovicích. Takový byl rok 2015 v 
Cameratě. Už se těšíme, co přinese ten nový.
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do MuZea ZaMíří dVa TupoleVy
Z Prahy na druhý konec republiky poputují dva letouny, 
z nichž každý váží kolem 55 tisíc kilogramů, na výšku má 
téměř dvanáct metrů, na délku měří osmačtyřicet a rozpětí 
křídel je kolem osmatřiceti metrů. 
Dva letouny Tupolev Tu-154M vyřadila ze své flotily česká 
vláda. V jednom sedával při svých zahraničních státních 

návštěvách prezident Václav Havel i jeho nástupce Václav 
Klaus.
V tom druhém se zase na své mise přepravovali čeští vojáci 
a před sedmnácti lety z něj na ruzyňském letišti vysedli 
zlatí hokejisté z Nagana. Nadšenci z kunovického leteckého 
muzea se spojili s kolegy z Olomouce a každý klub původně 

koupil za symbolickou cenu jeden stroj.  
Do Olomouce poputuje speciál prvního 
prezidenta České republiky, ten druhý zamíří 
do Kunovic. Boj o poslední volný kus vládního 
speciálu byl velký. Zájem měla jiná muzea nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Mezi pěti zájemci 
nakonec zabodoval kunovický aeroklub.
Přeprava z pražské vojenské základny ve Kbelích 
do Kunovic bude velmi náročná. Samotný 
přejezd bude trvat čtyři dny. V rámci České 
republiky to bude historicky největší přepravní 
akce. Přeprava obou letounů by měla stát 
zhruba 450 tisíc korun, což byla nejvýhodnější 
nabídnutá cena. Z Prahy musí odjet nejpozději 
v březnu letošního roku.

SezNet 
Zdroj: http://zlin.idnes.cz/

Jsou to právě dva roky, kdy se Kbely zařadily mezi 
nepočetnou skupinu pokrokových měst a obcí, které se 
můžou pyšnit vlastní internetovou televizí. I dnes není 
internetová televize zdaleka běžná u velkých měst, natož 
u obcí či městských částí se sedmi tisíci obyvateli (nutno 
ověřit). V roce 2015 získala Kbely TV mimo jiné i cenu 
za druhé místo v kategorii Nejlepší elektronická služba 
krajského kola soutěže Zlatý erb.
Ze začátku jsme měli lehké obavy, zda v těch našich malých 
Kbelích bude co točit. Ty se ale rychle rozptýlily. Ve Kbelích 
se totiž pořád něco děje a i díky tomu máme na Kbely TV 
po dvou letech už 500 reportáží. 
Ať už jsou to reportáže z kulturních událostí jako jsou 
koncerty nebo akce pro veřejnost v centrálním parku, 
zajímavosti o kbelských organizacích, ale i důležité 
informace pro občany, snažíme se být při tom. V poslední 
době jsme nechyběli třeba na prvním představení kbelského 
divadelního ochotnického souboru, Reprezentačním plese 
Městské části, Masopustu a nebo třeba koncertě hudební 
skupiny U2 Desire Revival Band. Nezapomínáme ale ani 
na dění ve školkách nebo škole, skauty, seniory a nebo 
rozhovory o důležitých událostech, jako je třeba běžecký 
závod Palestra Kbelská desítka.
Prostě pořád je co točit. A to je dobře. Našli jsme si ale 

čas i na úpravu webu. Sice to na první pohled nepoznáte, 
vylepšujeme ale vyhledávání reportáží, takže by pro Vás 
mělo být snazší najít konkrétní reportáž v našem archivu. 
Je to mravenčí práce, proto prosíme o shovívavost. 
Naše reportáže najdete primárně na webu www.kbely.
tv – dostanete se sem i odkazem z internetových stránek 
městské části www.praha19.cz. Videa ale najdete i na 
našem Youtube kanálu a samozřejmě nezapomínáme 
ani na Facebook. Pokud ale nechcete něco minout, 
doporučujeme Vám přihlásit se na webu Kbely TV k odběru 
novinek. Oznámení o nových reportážích Vám pak budou 
chodit do emailu a budete je tak mít z první ruky. A odběr 
můžete kdykoliv snadno zrušit.
Nakonec bych chtěl poděkovat kolegům Kbelákům 
Adamovi Augustinovi a Vratislavu Hurábovi za jejich velké 
nasazení a ochotu být s kamerou tam, kde nemůžu být já. 
Velké dík ale patří i radnici za to, že tu Kbely TV vůbec je, 
a samozřejmě i Vám za to, že nás sledujete. Protože právě 
pro Vás tady jsme, stejně jako tu je časopis Kbelák. 

Kbely TV
internetová televize

www.kbely.tv
www.facebook.com/kbelytv

Kbely TV už Ve Kbelích naTočila 500 
reporTáží

Zasněžené Kbely

Fo
to

 M
ic

ha
l M

ar
el

 1
. 3

. 2
01

6

http://www.kbely.tv
http://www.kbely.tv
http://www.praha19.cz
http://www.kbely.tv
http://www.facebook.com/kbelytv


3736

Noc s Andersenem

pátek 1. dubna 2016
Milí přátelé dětských knížek,
když se po dočtení poslední večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás 
někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou všechny nám známé postavy opustit 
stránky knih a spolu s vámi prožít před svátkem dětské knihy pohádkové dobrodružství, které 
připravují v mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích, domech dětí, školních a 
veřejných knihovnách...

Již posedmé se k této akci připojí i kbelská knihovna, pod záštitou místostarostky MČ P-19
Ivany Šestákové, ve spolupráci se ZŠ Praha-Kbely.

Pro děti je připraven bohatý kulturní a literární program - soutěže, beseda, divadlo, večerní 
bojovka a mnoho jiného. Čeká nás i pohádka na “dobrou noc“ - nocovat budeme opět 

v prostorách školní družiny.

Letošní program se ponese v duchu pohádky

Malá mořská víla H. Ch. Andersena.

Připomeneme si 180 let od napsání tohoto krásného příběhu 
a zároveň také již 40 let oslaví i filmová verze režiséra Karla 

Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní roli.

Sraz všech účastníků bude v pátek 1. dubna 2016 v 17.00 hod. v družině ZŠ.

• v 17.05 hod. odchod do Centrálního parku, literární kvíz na pohádkové téma
• v 17.45 hod. přesun zpět do prostor šk. družiny, beseda s pozvaným hostem
• v 18.30 hod. večeře
• v 19.00 hod. divadelní představení spolku Prima den – pohádka 
• ve 20.30 hod. se vydáme na noční výpravu za strašidly a příšerkami
• ve 21.30 pyžamová diskotéka
• od 22.00 hod. večerní hygiena a příprava na spánek.
• Pohádka na dobrou noc!
• v sobotu 2. dubna v 9.00 hod. - ukončení akce a odchod domů 

Případné dotazy k celé akci zodpoví knihovnice I. Novotná - Místní knihovna Kbely, 
Semilská 43/1, Praha 9- Kbely, tel. 284 080 878, 734 681 683

Je nutno vyplnit formulář s písemným souhlasem rodičů.                                                                             
Termín odevzdání závazných přihlášek je do pátku 18. 3. 2016.                                                                                                                      
Počet účastníků je omezen na 30 dětí - žáků 1. až 3. třídy ZŠ.

Radnice Městské části Praha 19 nechala nově zhotovit a na 
další místo instalovat nářadí, na kterém je možné si venku, 
na čerstvém vzduchu, zacvičit. Tentokrát se jedná o tři 
samostatné prvky, které svojí velikostí odpovídají cvičební 
sestavě workout (venkovní posilovna). Tyto prvky monkey 
bar, bradla, trojitá hrazda jsou opět z řady populárního a 
trendy sportu především mladší generace (cvičení s vlastní 
tělesnou vahou) a rovněž ojedinělý koncept venkovního 
cvičení bez mechanických částí (ložisek a kloubních 
spojů), který plně nahradí a překoná klasickou posilovnu. 
Přínos pohybu pro celkové zdraví je již delší dobu znám. 
Přitom každých 15 minut pohybu denně navíc vede k 
významnému prodloužení délky života. Stále však mnoho 
lidí otálí se započetím pravidelného cvičení, které je 
účinnou prevencí před civilizačními chorobami. Výmluv je 
stále dost. Pravidelná posilovací cvičení a tělesná aktivita 
mají příznivý vliv na celý organismus a duševní pohodu 
člověka. Věříme, že třeba právě tyto prvky budou začátkem 
vašeho pravidelného cvičení.

B. Pokorná, OŽPD

FiTparK  
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repreZenTační ples Mč praha 19
Jako každý rok uspořádala kbelská radnice v Lidovém 
domě svůj tradiční reprezentační ples. Dlouhé dámské 
róby, šampaňské na přivítání všech návštěvníků, krásně 
a vkusně vyzdobený sál,  to vše protkalo slavnostní 
atmosféru celého večera. Kromě volné zábavy nemohly 
chybět také různá vystoupení a bohatá tombola s velmi 
zajímavými cenami. Akce byla zdařilá i díky sponzorům 
a zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 19 - 
organizátorům akce.
marel.praha19.cz/12_02_2016.html
ww.kbely.tv/video/1390-reprezentacni-ples-m-
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ZápisníK JoseFa perlingera
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1. 12.   Po poledni spatřila seniorka na Novákově 
náměstí opuštěného černého psa, který byl bez páníčka. 
Vyhladovělého psa doma nakrmila (věnovala mu svůj 
oběd) a za pomoci sousedů začala shánět majitele psa. 
Po anabázi telefonátů – Policie, útulek pro psy atd. s po-
moci mladé  ženy  navštívily veterináře a podle čipu se 
podařilo zjistit majitele psa. Hlavně díky těmto ženám 
byl pes v podvečer zpátky u svého páníčka v Satalicích. 
Téměř každodenní návštěvy u piva v pohostinských 
zařízeních vyměnilo za klasickou kulturu přes deset 
borců z Kbel (někteří i se svými drahými polovičkami). 
Ve společenském obleku vyrazili do Národního divadla. 
Na programu byla komedie o dvou  částech ,,Sluha dvou 
pánů“ od Carla Goldoniho. Podle vlastních slov to byl 
skvělý zážitek a na jaře 2016 chtějí toto opakovat!                                                             
5. 12    V brzkých ranních hodinách projelo ulicí 
Toužimskou osobní auto tak velkou rychlostí, že by to 
mohlo být předlohou pro pokračování úspěšného akčního 
filmu Rychle a zběsile. Tentokrát by se zatím nereal-
izovaný 8. díl mohl jmenovat – Kbelská spojka. Šílený řidič 
se svým závoďákem prosvištěl křižovatku Toužimská - 
Semilská a zmizel směrem na Letňany.
6. 12.   V  kostele sv. Alžběty ve Kbelích se konal Adventní 
koncert na  kterém zazpíval  pěvecký soubor Ajeto a jeho 
hosté. 
7. 12.   Na kbelské radnici se konalo Letopisecké setkání - 
poslední v roce 2015. Na programu byly vánoční zvyky a 
obyčeje, také vánoční kuchyně a vzpomínky pamětníků na 
vánoce ve Kbelích před mnoha lety. Pamětníkům popřál 
k vánocům a do Nového roku vše nejlepší starosta MČ 
Praha 19 Pavel Žďárský, místostarostka Ivana Šestáková a 
tajemník úřadu JUDr. Josef Nykles.
11. 12.   V sále Lidového domu Kbely večer koncertovala 
- tak jako každý rok – rocková skupina Špejbls Helprs (AC/
DC Revival). Zaplněný sál si mohl poslechnout známé hity 
od legendární australské kapely.
14. 12.   Od ranních hodin byl zahájen provoz na 
nové midibusové  lince 159, která propojila Čakovice, 
Miškovice a Kbely a navazuje na vlaky v zastávce Nádraží 
Kbely. 
15. 12.   Navštívil jsem letecký archiv v Praze 10 a získal 
další informace o dění na kbelském letišti po 2. světové 
válce. Například fakt, že v říjnu 1949 byla na kbelském 
letišti dostavěna betonová vzletová a přistávací dráha, 
která nahradila dosud používanou travnatou plochu. V lis-
topadu 1949 se na letiště ve Kbelích přesunula výcviková 
letka tryskových letadel.
16. 11.   V Lidovém domě Kbely se konalo poslední 
letošní Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. 
Tentokrát měli poslanci  netradičně  nabitý program. 
Nejdůležitějším bodem jednání byly jako obvykle finance. 

Neznámý sprejer se vyřádil na ceduli označující ulici 
Letců.
17. 12.    Základní škola Albrechtická uspořádala v Li-
dovém domě Kbely 3. Ročník předvánočního představení 
školních a volnočasových aktivit žáků školy.
18. 12.   Svaz tělesně postižených Místní organizace Kbely 
pod záštitou Městské části Praha 19 uspořádal v Lidovém 
domě Kbely benefiční Předvánoční posezení, na kterém 
účinkovali zpěvačka Vanda Károlyi, divadelní a filmový 
herec Stanislav Zindulka.
19. 12.  Opilý muž bezvládně ležel na vozovce v Mladobo-
leslavské ulici ve Kbelích. Naštěstí byl kamarádem odtáh-
nut z dosahu aut a mohl klidně ležet na trávě u chodníku. 
Stačilo málo a mohlo dojít k tragédii.
20. 12.   V kostele sv. Alžběty ve Kbelích se konal Vánoční 
koncert. Na programu byly díla J. J. Ryby, úpravy českých i 
evropských vánočních koled a spirituálů.
21. 12.    Ve Kbelích byl zahájen prodej kaprů, který trval 
do 23. prosince. V těchto dnech bylo prodáno celkem 
2100 kg třeboňských kaprů.
24. 12.   Ke štědrovečerní večeři neodmyslitelně patří 
smažený kapr s bramborovým salátem. Připravil jsem 
v prosinci 2015 malou kbelskou anketu na téma ,,Bram-
borový salát s uzeninou nebo bez“. Ze stovky dotázaných 
kbelských občanů odpovědělo 79% - s uzeninou a 21%  
- bez uzeniny. Asi nejzajímavější odpověďˇ  byla od jed-
noho bohatého kbelského seniora, který upřesnil, že si do 
bramborového salátu strouhá uherský salám! 
28. 12.   Ve večerních hodinách v jednom bytě v Katusické 
ulici mohli obyvatelé domu vyslechnout hádku mladých 
manželů. Muž ženě hlasitě vyčítal, že utrácí moc peněz. 
K násilí naštěstí nedošlo a po krátké hádce zavládl v domě 
klid.
30. 12.   Generálka na Silvestra nedopadla dobře pro 
jednu kbelskou seniorku. Přestože je vážně nemocná, 
tak ochutnala kvalitní destiláty. Zpočátku se nálada 
zlepšovala, ale v kombinaci s léky zkolabovala a dostav-
ily se i halucinace. Musela být převezena do nemoc-
nice, kde strávila několik dní. Navíc ji lékaři varovali, že 
po příští ,,ochutnávce“ by mohla být hospitalizována 
v Bambulárně 
(slangový výraz pro Psychiatrickou léčebnu )!                                      
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V pátek 22.1. strávilo mnoho dětí s rodiči či prarodiči 
krásné a netradiční odpoledne díky karnevalovému 
řádění v Lidovém domě Kbely.  Zaměstnanci radnice 
spolu s Divadlem Prima den připravili různé zábavné 
soutěže, pohádková vystoupení, disco, přehlídku postav 
z večerníčků, taneční i balonkovou show, malování na 
obličej a mnoho dalšího. 

Sálem se prolínal zpěv, smích a veselý tanec dětí, mohli 
jsme se zde potkat nejen s Večerníčkem, Rumcajsem, 
Šebestovou, Krakonošem. Krtečkem a Rákosníčkem, ale též 
s ledovými královnami, nechyběli piráti, kovbojové, klauni, 

princezny, víly a jiné pohádkové i nepohádkové bytosti. 
Bylo to radostné odpoledne plné smíchu, tance, krásných 
odměn a hlavně děti si jej báječně a s chutí užily - jen se 
pojďte podívat:  http://marel.praha19.cz/22_1_2016.html 
+ http://kbely.tv/video/1376-karneval-s-vecernickem.

Věříme, že se všem tato barevná zábava líbila a že se opět 
společně potkáme na dalších akcích pořádaných Městskou  
částí Praha 19.

Šárka Egrtová

VečerníčKoVý KarneVal 
V lidoVéM doMě Kbely

http://marel.praha19.cz/22_1_2016.html
http://kbely.tv/video/1376-karneval-s-vecernickem
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leden 2016  

  1. 1.   Hned na Nový rok odpoledne se jako první akce 
roku 2016 konal turnaj v Bleskovém šachu  pod  názvem 
,,Novoroční blesk“ v  Nízkoprahovém centru aktivit (NCA) 
v Bakovské ulici. Prvních deset hráčů z celkového pořadí 
obdrželo věcné ceny.                                                                 
  5. 1.   Při obchůzce po Kbelích jsem si všiml, že z jed-
noho odpadového kontejneru v Radvanické ulici čouhají 
lidské nohy. Žádná senzace a újma na zdraví se však 
nekonala, protože to byl známý hledač sběru, který na 
dně kontejneru hledal cosi zajímavého. Co tam našel? 
Hliníkovou pánev!
  9. 1.   Vystoupení souboru kbelského ochotnického di-
vadla s názvem Mezinárodní dámský divadelní soubor 
s muži (MDDSSM) v Lidovém domě Kbely mělo velký 
úspěch a navázalo na tradici kbelských divadelních sesku-
pení z dob minulých. Na programu byla veselá fraška ze 
současnosti s názvem Přes přísný zákaz dotýká  se sněhu. 
V časných ranních hodinách si tři mladíci při návratu 
z prohýřené noci dokazovali svoji mužnost tím, že u 
křižovatky Toužimské a Katusické ulice převrátili kameni-
nový odpadkový koš.
11. 1.    Na kbelské radnici se konalo první letošní leto-

pisecké setkání. Tentokrát se pamětníci věnovali historii 
kbelského sportu. Protože toto téma ve velice obsáhlé a 
kbelský sport zaznamenal mnoho významných úspěchů, 
tak o kbelském sportu se bude povídat i příště.  
15. 1.   V Lidovém domě Kbely se konal Ples sportovců. 
Tato akce měla 2 části - odpoledne pro děti a večer 
byla zábava pro dospělé. Jako host se Plesu sportovců 
zúčastnil zpěvák Stanislav Hložek.
19. 1.  Opět jsem navštívil Letecký archiv na Praze 10 a 
získal důležitá data o Kbelském letišti např. Kbelské letiště 
bylo až do roku 1937 rozděleno na část vojenskou a část 
civilní. K 1. lednu 1938 byl na kbelském letišti ukončen 
veškerý civilní provoz, který byl převeden na nové letiště 
v Praze – Ruzyni.
20. 1.   Smůlu měli občané, kteří si chtěli vybrat peníze 
z bankomatu v Katusické ulici. Byl mimo provoz – zřejmě 
došly prachy. Po telefonickém upozornění banky na tento  
nedostatek -  již  22. 1. v  ranních hodinách byl bankomat 
opět v provozu.
22. 1.   V Lidovém domě Kbely se odpoledne konal 
Dětský karneval. Při této příležitosti jsem si vzpomněl na 
dětský karneval před 50 lety v roce 1966, kdy jako žák 
Základní školy ve Kbelích  jsem se  ho zúčastnil a zajíma-
vostí bylo, že tenkrát poprvé veřejně vystoupily kbelské 
big beatové skupiny The Shake Blue Jeans (žáci Nové 
školy) a Rolling Beat (žáci Staré školy). Při sáňkování na 
svahu nad kbelským rybníkem utrpělo dítě po nárazu do 
stromu těžký otřes mozku. Z tohoto případu je vidět, že 
toto místo není příliš bezpečné.
26. 1.   Mladý muž ještě o víkendu slavil po kbelských ho-
spodách pracovní volno. V  pondělí se mu náhle udělalo 
nevolno a v úterý se jeho zdravotní stav ještě zhoršil. 
Musel být neprodleně hospitalizován v nemocnici a tam 
zjistili příčinu onemocnění – meningokok. Jeho zdravotní 
stav byl opravdu kritický. Navíc  osoby s nimiž se během 
víkendu setkal – těm byla preventivně nasazena antibio-
tika.  V herně ve Kbelích, kde dříve alkoholické nápoje 
tekly proudem - většina hostů pila jen nealkoholické ná-
poje. Prostě akce Limonádový Joe! Přeji brzké uzdravení!
27. 1.   V Základní škole Albrechtická byl Den otevřených 
dveří. Zájem rodičů byl velký, což svědčí o kvalitě výuky 
na této kbelské základní škole.
29. 1.   U jednoho domu v Sídlišti II. ve Kbelích, zřejmě 
po vyklízení sklepa zanechal pod rouškou tmy u odpa-
dových kontejnerů neukázněný nájemník kusy nábytku, 
prkna a další nepotřebné bytové doplňky. Protože to není 
první případ – upozorňuji, že Úřad MČ Praha 19  zajišťuje 
několikrát během roku přistavení velkoobjemových 
kontejnerů a také je nedaleko otevřen Sběrný dvůr, kde 
je možno bezplatně tento druh odpadu odevzdat.                    

Únor 2016             

 1. 2.  Jubilejní 40. Letopisecké setkání se konalo na 
kbelské radnici tentokrát věnované pokračování bohaté 
historie kbelského sportu. Ze svého archivu jsem věnoval 
článek z novin z června roku 1960 s názvem ,,Bude 
pokračovat vítězné tažení Spartaku Kbely“, který popisuje 
postup kbelských fotbalistů do II. ligy.
 3. 2.   Na letišti ve Kbelích to vypadalo jako ve scéně z 
akčního filmu. Způsobil to odlet agentů do Libanonu pro 5 
unesených Čechů. Kbely se tak opět staly centrem zájmu 
doma i v zahraničí.
 4. 2.   Zápis do 1. tříd se uskutečnil v Základní škole Al-
brechtická a pokračoval také následující den. Dle sdělení 
pana ředitele prošlo zápisem celkem 151 dětí, z toho spá-
dových 116 (114 v řádném + 2 v náhradním termínu), 23 
nespádových a 12 dětí, které zvažují odklad školní docház-
ky. Toto početní rozvržení není konečné, protože některé 
děti byly u zápisu na více školách, odklady školní docházky 
se uzavírají do 30. 5. 2016. Na letišti ve Kbelích odpoledne 
přistálo letadlo s unesenými Čechy z Libanonu. Různých 
informací o této akci bylo v masmédiích tolik, že by se 
v tom nevyznal ani agent 007 James Bond. Spontánně se 
k tomu vyjádřil jeden kbelský senior: Pěkně nám mažou 
med kolem huby! Neznámý vandal vyhodil v noci odstro-
jený vánoční stromek u zastávky autobusů MHD v Ba-
kovské ulici, že to tam vypadalo jako po vánocích.
5. 2.   Večer se v Lidovém domě Kbely konal zajímavý 
koncert. Vystupovala zde hudební skupina U2 Revival. 
Návštěvníci si mohli poslechnout cover verze písní slavné 
irské kapely.
6. 2.   V Centrálním parku Kbely uspořádalo Kulturní a 
rodinné centrum CoByDup ve spolupráci s MČ Praha19 
a za podpory hl.m. Prahy Kbelský masopust aneb ,,De-
vatero řemesel“ s bohatým kulturním programem pro 
děti i dospělé. Nechyběly soutěže, 
hudba, průvod a také laskominy. 
Na měsíc únor bylo celkem slušné 
počasí a tak se tato akce vydařila.
8. 2.   Při pochůzce po Kbelích jsem 
zjistil, že na rohu Chotětovské ulice 
je u lampy veřejného osvětlení od-
padlý spodní kryt. Hrozilo zranění 
elektrickým proudem. Okamžitě 
jsem kontaktoval Úřad MČ Praha 
19 a pracovník úřadu pan Bílek 
neprodleně zajistil zabezpečení 
lampy.
12. 2.    Večer se v Lidovém domě 
konal Reprezentační ples Městské 
části Praha 19. K tanci a poslechu 
hrála kapela Brand New Band a 
zájem o tento ples byl velký. Svědčí 
o tom fakt, že vstupenky byly již 
v polovině ledna vyprodány.

15. 2.    V  Toužimské ulici se mě zeptal starší muž z Mora-
vy, jestli nevím kde je ulice Bakovského. Protože to není 
první dotaz tohoto druhu, tak jsem mu trpělivě vysvětlil, 
že tato ulice neexistuje, ale Bakovská ulice je za rohem.
18. 2.  V brzkých ranních hodinách se z vinárny vracel 
domů mladý muž, jehož stabilitu udržoval souvislý plot 
v Toužimské ulici ve Kbelích. Stále si opakoval jednu větu 
pořád dokola: Já ji mám, já ji mám, já ji mám!  A pomalu 
se vzdaloval. Opravdu nešlo určit, jestli má dívku  nebo 
,,opici“. Až příští den se zjistilo, že šlo pouze o opici 
protože mladíka prozradila odřená tvář, které se lidově 
říká asfaltová lišej!
22. 2.  Jedna seniorka ze Sídliště II. si v kuchyni vařila 
hrachovou polévku. Polévka byla výborná a poté si šla 
lehnout. Klidně usnula a ráno, když se probudila tak 
ucítila podivný zápach. Myslela si, že je to zvenku. Za ch-
víli si ale všimla, že hořák na sporáku v kuchyni je zapnutý. 
Naštěstí nebyl vypnutý pouze malý hořák, který byl stažen 
na minimum. Okamžitě otevřela všechna okna dokořán a 
tak se tentokrát nic nestalo. Z tohoto případu je vidět, že 
opatrnosti nikdy nezbývá a proto je lepší sporák hlavně 
před odchodem z bytu nebo před spaním zkontrolovat!
25. 2.   Moje návštěva v Leteckém archivu v Praze 10 
tentokrát přinesla poznatky o dění  na kbelském letišti 
v padesátých letech minulého století. Např. dne 8. června 
1951 přistály na kbelském letišti dva americké stíhací 
letouny Republic F-84 E Thunderjet  kvůli nedostatku 
paliva. Piloti údajně ztratili orientaci a přistáli na prvním 
letišti. 
26. 2.   S.S.V. Skaut Kbely ve spolupráci s MČ Praha 19 
uspořádal ve srubu v Centrálním parku Kbely výstavu 
s názvem  Winnetou – Náčelník apačů, která byla 
věnována slavnému náčelníkovi. Tato výstava byla 
otevřena pro veřejnost také v následujících dvou dnech.

                                                                     Josef Perlinger

ZápisníK JoseFa perlingera
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39. leTopisecKé   seTKání
Na prvním lednovém setkání v novém roce jsme měli 
téma „Kbely a sport“ – první část. Na setkání se přišel 
podívat host pan Jenčík, který je známý sportovní redaktor 
a publicista. Povídal hlavně o fotbale, basketbale, ale i o 
dalších sportech, které se ve Kbelích provozovaly a některé 
se hrají do současnosti. Do vyprávění a vzpomínání se 
zapojili skoro všichni přítomní. Ale vezmeme to pěkně od 
začátku.

Co vůbec znamená slovo SPORT. Slovo sport je anglosaského 
původu a odvozuje se od slova disport. To znamená 
obveselení, rozptýlení, útěk od práce a povinností k zábavě. 
V dnešní době je pojmem sport označována pohybová 
fyzická aktivita provozována podle určitých pravidel a 
zvyklostí. Původ sportu je podle historiků vysvětlován 
následovně. Prvním ze zdrojů, ze kterých se sport vyvinul, 
byla potřeba výcviku armád, která vyústila v nejrůznější 
hry a soutěže zaměřené na bojové dovednosti a fyzickou 
zdatnost. Druhým zdrojem jsou rituální aktivity, kdy byla 
určitá forma soutěže prováděna jako součást obětního 
rituálu. Do první kategorie patří řecké olympijské soutěže 
a do druhé mayské obřadní míčové hry.

Ve Kbelích patří mezi nejstarší tělovýchovné spolky 
Tělocvičná jednota sokol Kbely a dělnická tělocvičná 
jednota dtj. O spolku DTJ se mnoho zpráv nedochovalo. 
Podařilo se mi zjistit, že se sešlo několik mládenců, kteří po 
pochodovém cvičení kaštanovou alejí mezi Kbely a Vinoří 
se dohodli, že se sejdou další neděli v hostinci u Karbusů, 
opatřili si stanovy DTJ a tím začala jejich činnost ve Kbelích 
v roce 1912. Scházeli se na cvičení 2x týdně a již v roce 
1913 byla pořádána dětská slavnost. Po dostavbě Lidového 
domu v roce 1928 chodili cvičit do sálu LD. To vše až do 
okupace v roce 1939, kdy byly všechny spolky zakázány. Po 
válce se již DTJ ve Kbelích neobnovilo.

Jako protiváhou DTJ byla ve Kbelích také v roce 1912 založena 
Tělocvičná jednota Sokol  Kbely. Valná hromada spolku 
proběhla 18. srpna roku 1912 v hostinci U Suldovských 
a zúčastnilo se jí 21 zakládajících členů. Valná hromada 
zvolila prvního starostu spolku pana Antonína Svobodu. 
Sokolové se scházeli na cvičení po různých hostincích např. 
U Suldovských, U Mornsteinů nebo U Karbusů.  Nejprve 
cvičili pouze muži. Když byl založen i ženský odbor, začalo 
se uvažovat o stavbě tělocvičny. Dne 17. dubna 1927 
byl položen základní kámen a již 4. září téhož roku byla 
Sokolovna slavnostně otevřena. Nejprve se cvičila jen 
prostná cvičení, po dostavbě tělocvičny se přidalo i nářadí. 
Sokolové také hráli divadlo, pořádali různé přednášky a 
měli i svoji knihovnu. V polovině 30. let minulého století 
se v sále sokolovny hrálo i kino. Rovněž po okupaci byl i 
Sokol zakázán. Po skončení války se opět zahájilo cvičení. 
Po roce 1948 došlo ke sloučení tělovýchovy a řídícím 
orgánem se stal Státní výbor pro TVS. To se ukázalo jako 
nevyhovující a tak byl v roce 1957 ustaven Československý 
svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTVS), pod který spadaly 

všechny druhy sportu u nás. Existoval do roku 1990, kdy 
se některé sporty osamostatnily. Ve Kbelích se od roku 
1948 cvičilo pod Tělovýchovnou jednotou Spartak Pal 
Kbely. Pod tuto jednotu patřily oddíly košíkové, volejbalu, 
lehké atletiky, turistiky a orientačního běhu, tenis, šachy, 
cyklistika, fotbal, pozemní hokej a základní a rekreační 
tělesná výchova.

Při setkáních budeme probírat každý sport samostatně. 
Dokončím povídání o oddílu Základní a rekreační tělesné 
výchovy. V tomto oddíle cvičily muži, ženy a děti prostná 
cvičení a i na nářadí. Od roku 1882 se pořádali Slety, které 
se pravidelně opakovaly po šesti letech. První Slet byl na 
Střeleckém ostrově. Cvičilo se bez hudby, povely se dávaly 
úderem tyče. Osmý Slet v roce 1926 se konal již na stadionu 
na Strahově. Stadion se řadí mezi největší stadiony světa. 
Má rozlohu zhruba 10 fotbalových hřišť a kapacita je asi 
200 tisíc diváků. Dnes se na stadionu necvičí, konají se zde 
koncerty a stadion chátrá. Je zapsán na seznamu památek. 
Poslední Slet před válkou byl v roce 1938, po válce se 
konal v roce 1948. Pak to byly od roku 1955, vždy po pěti 
letech, Spartakiády. Poslední byla v roce 1990, ale to již 
na Rošického stadionu. Jak na Sletech, tak i Spartakiádách 
kbelští cvičenci, hlavně ženy a děti, vždy cvičily.  Od roku 
1994 se pořádají opět Slety, ale těch se nyní již kbelští 
cvičenci nezúčastňují. Před válkou se v Sokolovně konaly 
sokolské akademie. V 70. a 80. letech minulého století se 
tato tradice obnovila. Cvičily hlavně děti, kdy cvičitelky pro 
děti skladby vybraly, cvičení připravily a s dětmi nacvičily. 
Mnohdy i ušily oblečení. Akademie byly veřejné a cvičily 
tam mladší žákyně, starší žákyně a dorostenky i děti z MŠ. 
V současné době v oddíle Všestrannosti cvičí mladší děti, 
ženy a ženy zdravotní tělocvik, akademie se již nekonají.

Dalším sportovním oddílem pod Sokolem je basketbal 
nebo také košíková. V dostupných materiálech se uvádí, 
že předchůdci této hry Olmékové z Mexika hráli již v 10. 
století před naším letopočtem hru zvanou pak-tak-pok 
a Aztékové hráli tzv. tlachtli. Když se hráčům podařilo 
trefit do kamenného kruhu, diváci dávali v plen část 
svého oblečení. Historie basketbalu se datuje do roku 
1891, kdy jeden z 18 studentů, kteří vyzkoušeli novou 
hru, vymyšlenou jejich profesorem, se trefil míčem na 
fotbal do jednoho ze dvou košů na broskve, které visely 
na zábradlí balkonu tělocvičny sportovní školy Křesťanské 
asociace mladých mužů (anglická zkratka YMCA) ve státě 
Massachusetts. Hra se postupně šířila do dalších států a 
do Evropy se dostala kolem roku 1890. České veřejnosti 
poprvé představil basketbal učitel tělocviku Jaroslav 
Karásek v budově gymnázia ve Vysokém Mýtě v roce 1897.

Začátky basketbalu ve Kbelích se datují do roku 1942 
a první zápas byl sehrán v roce 1944. Za fotbalovým 
hřištěm AFK Kbely se postavily kurty na odbíjenou a 
pod nimi hřiště na košíkovou. Bylo pískové a na každém 
konci byly dřevěné sloupy a přímo na nich byly přitlučené 

prkenné desky s obručemi, do kterých se házel míč. Na 
tomto hřišti se 15. června sehrálo první přátelské utkání 
s firemním družstvem Philips (později Tesla).  Družstvo bylo 
zkušenější a naši prohráli v poměru 64:9. Mezi naše první 
hráče patřili: Korynta, Bartoška, Fukal, Bouzek, Růžička, 
Maršík, V. Šedivý a Pobuda. Později se k nim přidali ještě 
Knedlhans, Zd. Šedivý, Zapadlo, Kuliš, Kupka, Ondříček 
a Kobyle. Od dubna roku 1951 hráli basketbalisté pod 
názvem Spartak Kbely Pal a od roku 1953 se stávají členy 
Středočeského basketbalového svazu. Krátce zde působil i 
ženský tým pod vedením paní Máši Vaněčkové a Přemysla 
Vrby. Prvním mezinárodním zápasem v kbelské tělocvičně 
byl zápas s čínskými studenty a Kbely vyhrály poměrem 
69:56. V šedesátých a sedmdesátých letech hrály Kbely 
v pražských soutěžích. Basketbal měl sedm družstev a 
postoupili svými výkony do 2. Národní ligy a později i do 
1. Národní ligy. Dobře se umísťovali i dorostenci. V té 
době hráli: Škorpil, Zálužanský, Viktorín Ludvík, Viktorín 
Jiří, Bendl, Klaus (pozdější prezident), Kubeš, Hanousek, 
Chlost, Deutscher, Zelenka, Klíma, Nečesaný, Mrha, 
Štěpán, Šedivý, Knopp a Vencl. Ve Kbelích se hrála dlouhá 
léta i dorostenecká liga. Zde patří poděkování panu Zdeňku 
Šedivému, který se dorostu velmi věnoval. V sedmdesátých 
letech byli mladší dorostenci úspěšní a v soutěžích se 
umísťovali na předních místech. Ve spolupráci s podnikem 
Pal   se podařilo Spartaku Kbely vybudovat ve Světlé nad 
Sázavou letní tábor pro soustředění mládeže. Tento tábor 
se využívá dodnes. V osmdesátých letech mělo družstvo 
mládeže přes 130 hráčů a hrálo v několika mistrovských 
soutěžích. Muži i dorostenci v těchto letech sehráli i několik 
zápasů v NSR. Rovněž devadesátá léta byla úspěšná. K 50. 
výročí vzniku basketbalu ve Kbelích se v roce 1994 sešlo 
v Sokolovně mnoho bývalých hráčů i hostů. Slavnost 
pokračovala slavnostním večerem v Lidovém domě. 
V novém tisíciletí docházelo k přechodu některých hráčů 
ze třídy A do B. Starší dorost skončil v přeboru v sezoně 
2002/2003 na třetím místě a mladší dorost se stal v témže 
roce Přeborníkem Prahy. Basketbal v současné době hrají 
družstva mužů, kadeti, žáci, oddíly Mini. Malé děti trénuje 
Zdeněk Šedivý ml.

Počátky fotbalu nejsou dost dobře dohledatelné. Traduje 
se, že roku 1887 přivezl fyziolog profesor Hering ze svých 
cest anglického asistenta a ten zasvěcoval studenty na 
Albertově do této hry. Z doložených dokumentů můžeme 
vyčíst, že první fotbalové kluby vznikaly na území Čech 
v tehdejším Rakousku – Uhersku již ke konci 19. století. 
Nejstarším českým klubem je SK Slavia Praha, založená 
roku 1892. O rok později roku 1893 vzniká AC Sparta 
Praha. Koncem roku 1905 existuje na českém území 100 
fotbalových klubů.

Založení klubu aFK Kbely se datuje ke dni 7. března 
1921. AFK znamená atleticko – fotbalový klub. Ale dějiny 
kbelského fotbalu začínají daleko dříve, již v roce 1911. 
První fotbalový plácek byl vlevo od silnice do Vinoře, a 
protože silnice byla lemovaná kaštanovou alejí, říkalo 
se hřiště V alejíčkách. Po založení klubu v roce 1921 si 
fotbalisté zvolili svůj výbor, v jehož čele stál Antonín 

Kletečka a místopředsedou byl Josef Javornický. Další 
fotbalové hřiště bylo také v místech před dnešním Lidovým 
domem. Již v roce 1923 byl klub přihlášen do mistrovské 
soutěže IV. třídy Středočeské župy fotbalové. V roce 1934 
měl klub již 140 členů.  Hrálo se na hřišti vedle hostince 
U Trantů. V roce 1942 bylo vybudováno sportovní hřiště 
v místech, kde je dnes. To bylo již v pořadí čtvrté fotbalové 
hřiště. Fotbal byl součástí Sokola. Ve Kbelích se fotbalu 
dařilo. Mezi nejslavnější hráče se řadí především Arnošt 
Pazdera, Ladislav Zálužanský a Jiří Samec. V roce 2000 
byla slavnostně otevřena travnatá hrací plocha s umělým 
zavlažováním a postavena nová tribuna. Dlouhou dobu byl 
předsedou oddílu Václav Sajfrt. Po jeho smrti se fotbalové 
hřiště přejmenovalo na Stadion Václava Sajfrta. V současné 
době je předsedou Spolku Spartak Kbely Michal Odvárka. 
Fotbal se osamostatnil a není již pod Sokolem Kbely. Hrají 
a trénují muži, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, 
mladší přípravka a předpřípravka. V letošním roce bude 
slavit kbelský fotbal 95 let od svého založení.

Za vzpomínky a vyprávění všem účastníkům Letopiseckého 
setkání moc děkuji, a pokud doma někdo najdete fotografie 
nebo diplomy týkající se sportu ve Kbelích, prosíme o 
jejich zapůjčení. O sportu ve Kbelích budeme pokračovat 
při dalších Letopiseckých setkání.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Kbelský 
sportovec 
roku 2015
23.4.2016 od 19:00
lidový dům Kbely

vyhodnocení a ocenění nejlepších kbelských 
sportovců za rok 2015, 

uvedení nových členů do Síně slávy 
kbelského sportu

hosté: známé osobnosti ze světa sportu a 
kultury

pořadatel: 
sK Kbely a tj sokol Kbely 
pod záštitou Mč praha 19
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40. leTopisecKé   seTKání
Dnes jsme se sešli již po čtyřicáté. První Letopisecké set-
kání se konalo 2. března 2012 a stále je na co vzpomínat a 
kbelskou historii doplňovat.
Tak jako minulé setkání, tak i tentokrát jsme se věnovali 
sportu ve Kbelích. A to atletice, pozemnímu hokeji a stol-
nímu tenisu. I toto setkání bylo velmi zajímavé a podnětné 
ze strany pamětníků, za což jim velmi děkuji.
Atletika má původ ve starém Řecku. Zahrnuje různé po-
hybové činnosti, jako jsou běh, chůze, skok daleký, vysoký 
a široký. Slovo atletika je z řeckého slova athleon. Atle-
tika byla hlavní náplní olympijských her. Začátky atletiky 
v Evropě jsou spjaté s Anglií. Již v 17. století se zde konaly 
závody v běhu. V Čechách je první dochovaná zmínka o 
„atletice“ z dob korunovace Václava II. dne 2. června 
1297. Na svou korunovaci sezval spoustu hostů. Víno teklo 
podzemním potrubím mezi Uhelným a Ovocným trhem a 
dalo se nabírat jako z řeky. Jednou z radovánek byly hry 
– závody, kde hosté běhali tryskem nazí, aby ukázali, jak 
jsou zdatní. To se může považovat za první závod v běhu na 
území Českého království. Takto je zaznamenána koruno-
vace ve Zbraslavské kronice. Kronika vyšla knižně a mám 
jí doma a opravdu je závod při korunovaci takto popsán. 
Později se Češi bavili házením touše nebo disku o peníze. 
Provádění atletiky bylo doporučováno zejména ze zdra-
votních důvodů. Např. lékař Ferdinanda I. v 16. století vy-
dal „Pegiment zdraví“, kde se píše, že tělesná cvičení jako 
skákati, choditi a běhati po schodech rychle vzhůru a dolů 
jsou zdravá. Lékař Rudolfa I. zase píše, že běh je zdravý, 
rozehřeje břicho a vypustí všechny větry v něm uzavřené. 
Vznikem Sokola v roce 1862 je atletika pěstována jako 
tělocvik pestrý.
Ve Kbelích se atletika stala jedním z oddílu Sokola. Vznikla 
jako doplňkový sport někdy ve 30. letech 20. století jako 
doplněk sokolské všestrannosti. Nejvíce se pěstoval 
sprint, vrh nebo hod a skok. Atletika jako samostatný 
oddíl vznikla v roce 1943. Tehdy parta kluků ve věku 
čtrnácti až šestnácti let utvořila oddíl s názvem LAC Kbely 
(zkratka LAC znamená lehký atletický klub). A protože za 
německé okupace nesměly vznikat české spolky a kluby, 
vznikl tento klub protiprávně. Když chtěli jako členové 
vystoupit na veřejných soutěžích, startovali jako členové 
SO Maraňon Praha, kdy SO byla sportovní osada. Bohužel 
se mi zatím nepodařilo zjistit další jména zakládajících 
členů, mimo Zdeňka a Václava Šedivých a Karla Bartošky. 
Ve třicátých letech byla lehká atletika popelkou – ryze 
amatérská. Každý, kdo měl o ní zájem, musel si potřeby 
kupovat z vlastních prostředků. Atleti po válce získávali 
nové zkušenosti a od roku 1957 se družstvo mužů zařadilo 
trvale do soutěží krajského přeboru. Mezi nejlepší spor-
tovce té doby patřili Karel Roubal, Štěpán Škorpil, Zdeněk 
Šedivý, Jiří Brdlík, Josef Průcha, Jiří Mulač, Karel Vágner a 
Václav Šedivý. Předsedou oddílu lehké atletiky byl až do 
své smrti pan Zdeněk Šedivý. Nyní vedou oddíl Jan Šedivý 

a Ondřej Šedivý. Dále ze vzpomínek kbeláků uvádím, že 
se měl stavět atletický stadion na okraji Kbel v době, kdy 
tam byla ještě cihelna, dnes je tam stavební podnik Knauf.  
Kolem 60. let minulého století se chodilo závodit a tréno-
vat na stadion do Čakovic a do Houštky. V roce 1965 se 
ve Kbelích uskutečnil běh na 1000 m Závod Mladé fronty. 
Běželo se od Sokolovny k závorám na Vinoř, Nymburskou 
a Hornopočernickou zpět k Sokolovně. I v současné době 
dosahují kbelští atleti dobrých výsledků. Zúčastňují se 
soutěže MPD Praha, což je Městský přebor družstev 
mužů. Závodí se v hodu koulí a diskem, trojskok, běh, 
skok do výšky, skok o tyči, hod oštěpem a kladivem. Oddíl 
má ze závodů mnoho pohárů.  Mezi nejlepší závodníky 
v současné době patří Ondřej Šedivý, Martin Korenčík, 
Martin Bureš, Zdeněk Blažej, Michal Korenčík, Zdeněk 
Šedivý ml. a Jan Šedivý.  
Pozemní hokej patří k nejstarším sportovním odvětvím. 
Zprávy o hře dvou družstev, které se snažily zahnutými 
holemi prohnat míč brankou, jsou staré více než 3000 let. 
Zprávy jsou zachovány v hrdinských perských básních. 
Z Persie se šířila hra např. do Tibetu, Japonska a Indie. 
Nejznámějším dokladem o původu hry je antický reliéf 
objevený v roce 1922 jako součást Themistokleovy zdi 
u Athén. Pozemní hokej podobný našemu se začal hrát 
v polovině 19. století na anglických školách. U nás byl 
Český hokejový svaz založen v roce 1908. Oddíl pozem-
ního hokeje ve Kbelích je rovněž jedním z oddílu Sokola. 
Již před válkou někdy v letech 1932 – 35 se ve Kbelích 
hrál pozemní hokej. Při jeho založení byl pan Baloun. 
Pak se nějaký čas nehrál a až v roce 1963 se založil nový 
oddíl a hraje se nepřetržitě dodnes. Mezi zakládající členy 
patří opět pan Jaroslav Baloun, dále Vladimír Šlechta a 
Jan Mára. Již od počátku lákal mnoho zájemců. Hraje se 
převážně venku, v zimě v tělocvičně. Soutěží se zúčastňují 
družstva mladších a starších žáků, dorostenci a muži. Muži 
hráli až do roku 2000 nejvyšší celostátní soutěž – extral-
igu. K největším úspěchům patří 2. místo v celostátní lize 
v roce 1988 (první byla Bratislava). V témže roce, tj. 1988 
jeli hráči na 14 dní na zájezd do Anglie, kde se utkali s mis-
try Anglie a Indy a do závěrečného utkání byli vybráni dva 
hráči ze Kbel. Další vítězství si muži připsali na zápase v Hol-
andsku. Dobrých výsledků dosahovali i dorostenci, kteří se 
stali mistry ČSSR v halovém hokeji a v roce 2006 na mistro-
vství republiky se stali mistry ČR v pozemním hokeji. Také 
žáci byli úspěšní. V roce 2003 získali 1. místo v halovém 
hokeji a 3. místo v pozemním hokeji. Starší i mladší žáci 
se stali v roce 2006 mistry ČR v halovém hokeji. Hokej se 
začal hrát na přírodním, později na umělém trávníku na 
hřišti Spartak Kbely. Později byl povrch také vodní. V roce 
2007 došlo k rekonstrukci hřiště Spartak Kbely, které bylo 
již nevyhovující, za finančního přispění Magistrátu hl. m. 
Prahy a Úřadu městské části Praha 19 se odstranil vodní 
povrch a vybudoval se nový moderní pískový. V roce 2008 

se na nové ploše hřiště již opět hrálo. V současné době má 
pozemní hokej týmy: senioři-seniorky, starší žáci, mladší 
žáci, přípravka a benjamínci. Předsedou oddílu je Václav 
Podskalský, organizačním pracovníkem Jiří Kačmařík a šéf 
trenérem je Dušan Hrazdíra.
Z dostupných pramenů je známo, že již před dvěma tisíci 
lety se hrála v Japonsku hra, k níž se používaly míčky, pálky 
a stůl. Také z nápisu v jeskyni v Číně je vidět, že se tenis 
v prapůvodní podobě hrál i tam. Stolní tenis nebo také 
ping-pong se vyvinul ze společenské hry, která byla kolem 
roku 1880 přivezena právě z Číny do Anglie. Na počátku 
20. století se rychle šířila do Evropy i Ameriky. V roce 
1926 byla založena Mezinárodní federace stolního tenisu. 
Za počátek zlaté éry československého stolního tenisu je 
považován rok 1932, kdy družstvo mužů v čele se Stanislav-
em Kolářem přivezlo zlatou medaili z mistrovství 
světa. Ve Kbelích je oddíl stolního tenisu součástí 
Sokola Kbely. Hrávalo se již před válkou v hostinci 
Na růžku (dnes Bar L) a také v hostinci U Halíků. 
V roce 1954 vedl oddíl pan Oldřich Sivrnádl a pan 
Kaftan. Mezi úspěšné hráče patří Pazdera, Zelinka, 
Kyral, Kaftan, Škorpil, Nezkusil a Paurová. Později 
se hrálo v Sokolovně na ochozech sálu. Hráli muži, 
ženy a žáci. A právě žákům se kolem roku 1960 
ve hře dařilo a zúčastňovali se úspěšně různých 
soutěží. Mezníkem pro oddíl tenisu byl rok 1967, 
kdy mužstvo A přestoupilo v kvalifikaci do soutěže 
středočeského kraje. Připojením Kbel ku Praze 
v roce 1968 a změnou herního řádu, odchází řada 
hráčů hrát do Satalic. Teprve po 10 letech se oddíl 

stabilizuje a kbelští stolní tenisté se postupně dostávají do 
čela 1. třídy pražského přeboru. V období let 1978 – 1995 
patří k nejúspěšnějším. V soutěžích hraje až pět družstev 
mužů, žen a mládeže. V současné době má oddíl stol-
ního tenisu 24 členů, z toho 19 hrajících, a zúčastňují se 
dlouhodobě soutěže ČAST – oblast Praha (ČAST je Česká 
asociace stolního tenisu). Hráči trénují v Sokolovně na up-
raveném bývalém jevišti. Předsedou klubu stolního tenisu 
je paní Eva Bartoňová, místopředseda je Vladimír Svoboda 
a pokladníkem Karel Vrba.
Pokud bude mít někdo ze čtenářů fotografický nebo jiný 
materiál nebo i doplnění týkající se sportu ve Kbelích, 
budu ráda za půjčení i za informaci.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel                    

TerMíny pražsKého MTb 
poháru 2016!

generální pořadatel pražského MTb poháru tým 
sKc praha nutrend specialized racing zveřejnil ter-
míny a lokality poháru pro rok 2016.

Seriál závodů horských kol pro všechny věkové a výkon-
nostní kategorie jezdců, včetně cyklistů s handicapem byl 
původně koncipován jako lokální pražská soutěž. Pro svou 
popularitu a návštěvnost si však během své tříleté histo-
rie vybudoval celorepublikové postavení. V roce 2014 byl 
seriál zařazený do projektu České unie sportu – „Sportuj 
s námi“ a bude tomu tak i v roce 2016.
Na pořadatelství závodů Pražského MTB poháru se podí-
lí několik pražských klubů, mimo již zmíněného týmu SKC 
Nutrend Specialized Racing, který zastřešuje celý pohár 
dále CK Calabrone pro závod na Zličíně, SK VELO Praha pro 

závod v Libuši, Sokol Kbely pro závody ve Kbelích a nově se 
k této čtveřici přidává Sokol Veltěž se závodem v Beckově.
Patronem seriálu je od jeho vzniku Jiří Ježek – paralympij-
ský vítěz, mistr světa a Evropy a vítěz Světového poháru.
V roce 2016 bude mít Pražský MTB pohár celkem 5 závod-
ních podniků a novinku – slavnostní večer s vyhlášením 
celkových vítězů a koncertem.

Termíny závodů pražského MTb poháru 2016:
sobota 26. března ZLIČÍN
neděle 15. května KBELY
neděle 5. června BECKOV
neděle 18. září LIBUŠ
neděle 25. září KBELY
pátek 11. listopadu SOKOLOVNA KBELY – slavnostní vyhlá-
šení výsledků a koncert
SezNet

zdroj: cykloturistika.cz

MTb ZáVody leTos i Ve Kbelích
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Místní knihovna Kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – Iveta Novotná
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

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

pro dospělé:
Košťálová Michaela – Skryté soukromí Karla IV. (Petrklíč)
May Peter – Ostrov Entry (Host)
Pekárková Iva – Pečená zebra (MF)
Hartl Patrik – Malý pražský erotikon (Bourdon)
Lauerová Sylva – Hračka (van Aspen)
Dubská Kateřina – Dcery (Jota)

pro děti a mládež:
Cooperová Rose – Klepy z klučičích záchodů. Blogtastický 
román (MF)
Patterson James – Superhrdina ze základky (Albatros)
Pacovská Ilka – Bez práva na život. Sedmý smysl 9 
(Albatros)
Haleová Shannon –  Spirit Animals. Ledová past 4 
(Albatros)
Braunová Petra – Nela Malá, co nechtěla být malá (Baset)
Green John – Příliš mnoho Kateřin (Euromedia Group)
Pospíšilová Zuzana – Policejní pohádky (Grada)
Pospíšilová Zuzana – Letadélko Jurášek (Grada)
Rožnovská Lenka – Autíčko Karlík (Grada)
Smolíková Klára – Husův dům (Albatros)

leden - Únor 2016
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čTenář roKu 2015
Již tradičně vyhodnotila kbelská 
knihovna svoje nejpilnější čtenáře 
za uplynulý rok.  
V kategorii dospělých čtenářů si 
svoje první místo opětovně uhájila 
paní Marie Samková, nejzdatnějším 
čtenářem v kategorii dětí se stala 
Ester Anna Krajdlová. 
Naši nejlepší čtenáři budou 
odměněni malou pozorností. 

V období  jarních prázdnin od 7. 3. – 11. 3. 2016 bude knihovna z důvodu čerpání 
dovolené uzavřena. děkujeme za pochopení. 

Kategorie - dospělý čtenář:                  počet 
zapůjčených knih:  

1. Samková Marie                                        289
2. Blaháková Milena                                    277
3. Klánová Ivana                                           239

Kategorie - dětský čtenář:   

1. Krajdlová Anna Ester                              114
2. Matušů Vojtěch                                       109
3. Jünglingová Tereza                                  104

nejčastěji půjčované tituly kbelské knihovny 
za rok 2015
pro dospělé:
Nesbo Jo – Policie
Deaver Jefferry – Sběratel kůží
Jakoubková Alena – Můžeš-li se vdát dnes,   
    neodkládej to na zítřek
Formanová Martina – Případ Pavlína
Gerritsen Tess – Neznámá
Keleová-Vasilková – Dva životy

pro děti:
Švarc Josef – Jak to chodí na železnici
Mongredien Sue – Našlo se koťátko!
Moje první knížka – Doprava
Glass Calliope – Výlet do světa aut
Kirschner Miloš – Hurvínek mezi osly
Březinová Ivona – Teta to plete

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

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,
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KDY: KAŽDÉ PONDĚLÍ  
        OD 20:00 DO 21:00

KDE: VELKÁ TĚLOCVIČNA 
        ZŠ KBELY

CENA: OD 70KČ/LEKCE

OFFICIAL ZUMBA  
     INSTRUCTOR  
       DENISA P.

 KONTAKT:  
   732 498 120

WWW.ZUMBA-KBELY.WEBNODE.C
Z

naše úklidová firma nabízí jednorázový, pravidelný či 
generální úklid domácností,firem, bytu. 
V případě zájmu volejte: 
777161575 ,777313760
www.uklidzcukru.cz

úKlid z cuKru

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

soukromá výuka aJ/nJ pro děti i dospělé, včetně doučování 
v rámci osnov Zš/sš, v těsné blízkosti Zš čakovice, něvská 
ulice. 
Tel.: 608854770.

souKroMá VýuKa aJ/nJ 

dne 10. 12. 2015 jsme 
doprovodily v Kapli sv. 
alžběty davida Justináka v 
kruhu rodiny a nejbližších 
přátel na poslední cestě. 
poděkování všem, kteří 
mu pomohli v posledních 
čtyřech letech prožívat 
následky těžké choroby. 
Zároveň děkujeme za 
projevenou soustrast. 
rodiče

Která z nás by se nechtěla probudit již nalíčená? 
Sportovat a cítít se při tom krásná? Mít okouzlujcí  

pohled i při saunování? Permanentní prodloužení řas Vám zajistí,  
že budete mít neodolatelný pohled při jakékoliv aktivitě  

a sportu včetně plavání. Metoda, která nezatěžuje Vaše řasy, 
neviditelná spojení díky specálnímu lepidlu.  

Aplikované řasy jsou k nerozeznání od přírodních.

Permanentní prodlužování řas

AdélA Soukupová
 +420 777 566 520

 Železnobrodská 764/25, 197 00 Praha

salonsylvia.cz

s a l o n

SYLVIA

Zaváděcí cena platí do 29. 2. 2016

Ceník
Nová sada 1500 Kč / po slevě 1200 Kč

Doplnění po 3-4 týdnech 750 kč
Sundání řas 300 Kč
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LETÁKY - VIZITKY - POZVÁNKY - SAMOLEPKY - BANNERY

POLEPY VÝLOH - POLEPY AUT - PODLAHOVÁ GRAFIKA

TAPETY - OBRAZY - FOTOKALENDÁŘE - FOTOGRAFIE

www.go4print.eu

Kbeláci,
tiskněte

ve Kbelích

Agentura  M-S-P,  s . r.o. ,  Hornopočernick á 13,  197 00 Praha K bely,  +420 284 814 017,  pr int@go4pr int .eu

Pro firmy se sídlem ve Kbelích nabízíme k první zakázce nad 
1000 Kč bez DPH tisk 100 ks vizitek z dodaných dat zdarma.
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