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ZpráVy Z rady MČ praha 19 
Urgence a apely pana starosty směrem na magistrátní 
Odbor technické vybavenosti ohledně realizace plánova-
ných investic do technické vybavenosti naší MČ zřejmě 
zabraly. Projektová dokumentace na rekonstrukci ulice 
Jilemnická spolu s cyklostezkou je hotova a nyní budeme 
apelovat na zmíněný odbor, aby zahájil výběr zhotovitele. 
Ohledně renovace vnitrobloku ohraničený ulicemi Lužan-
ská, Katusická, Toužimská probíhají jednání s projektan-
tem tak, abychom co nejvíce skloubili užitné a estetické 
požadavky této lokality. Jedná se obnovu pěších cest, ze-
leně a herních a odpočinkových prvků.
Ve věci čistírny odpadních vod se bohužel její rozšíření 
vrátilo na začátek, neboť sousední MČ požaduje nové 
projednání EIA (komplexní posouzení vlivu stavby na ži-
votní prostředí), když odhadujeme, že její administrace 
stavbu oddálí cca o dva roky. Pražská vodohospodářská 
společnost proto již písemně oznámila a potvrdila, že již 
není možné připojit ani jedinou další stavbu (spotřebite-
le) na nynější kanalizační síť. 
Na opakovaném jednání vedení radnice s Pražskou tep-
lárenskou se podařilo panu starostovi prolomit cenovou 
kalkulaci a došlo k oboustranné dohodě o složení ceny 
tepla, která ve výsledku znamená její snížení cca o 5 až 
7%, oproti původnímu navýšení pro rok 2016.
Rada vyslovila nesouhlas s úpravou resp. snížením spojů 
na lince autobusu 202, kdy Ropid na úkor kbelských obča-
nů posílila zmíněnou linku ze Satalic na metro Rajská za-
hrada z důvodu zvýšení počtu obyvatel v Kyjích. Dopravní 
podnik ve spolupráci s Ropidem připravují od září změny 
v MHD a toto byla taková první „vlaštovka“. Potvrdili jsme 
stanovisko, že nesouhlasíme se snížením počtu spojů či 
odebráním linek.
Na základě podkladů z Komise pro kroniku a historii, jejíž 
součástí je i paní kronikářka, Rada odsouhlasila zápis za 
rok 2014, který bude kronikářkou ručně do kroniky pře-
psán.
Kladně byla posouzena naše žádost o možnost zřízení pří-
pravných tříd v ZŠ Kbely. Znamená to, že v září letošního 
roku budeme moci pro 15 předškoláků otevřít v základní 
škole přípravnou třídu, která jim umožní se nenucenou 
formou stát žáky ještě před nástupem na povinnou školní 
docházku a šikovně se tak na první ročník připravit.
Rada se zabývala nekompetentními návrhy Metropolitní-
ho plánu (MP), které byly nejprve utajeny a po nátlaku 
městských částí nakonec poskytnuty k prvotnímu sezná-
mení. Nejenže MP obsahuje chyby, ale je zpracováván v 
rozporu s předpisy, na což byla nucena upozornit i paní 
ministryně pro místní rozvoj. Především absolutně nere-
spektuje návrhy městských částí. Např. v našem případě: 
MP neumožňuje, resp. zakazuje výstavbu tzv. severně za 
tratí – směrem na Čakovice, opětovně umísťuje plochu 
pro nakládání s odpady při ulici Mladoboleslavská ved-
le bývalé zahradní školky, zbytečně rozkrajuje omezením 

území naší městské části vysokorychlostní železniční tra-
tí, která vlastně vede v tunelu, kde chceme, aby vyústění 
z tunelu opustila co nejdál katastru Kbel. Takto navržený 
Metropolitní plán potlačuje rozvoj Kbel jediným směrem, 
kterým je to možné. Většina městských částí je nespoko-
jena s úrovní přípravy MP a požaduje jeho radikální změ-
nu či začít úplně od znova.
Lesy hl. m. Prahy zahájily přípravu projektu tzv. Ekoparku 
v prostoru lesoparku za tratí, bývalé zahradnictví, tak aby 
mohl po jeho zprovoznění být areál přístupný veřejnosti.
Rada se zabývala snižujícím se objemem přitékající vody 
do rybníka a bylo rozhodnuto o vyhledání a odkrytí pů-
vodní studně jménem Barborka, která vydatně zásobova-
la bývalý pivovar pramenitou vodou. Po zdařilém odkrytí 
studny opravdu impozantních rozměrů, bylo zjištěno, že 
pramen nevyschl a problém bude zřejmě v zaneseném či 
přerušeném odtoku. Nyní se pracuje na jejím vyčištění 
– což vyžaduje nejprve odčerpání, zjištění možných po-
škození a navržení dalších úprav. Po dokončení oprav plá-
nujeme Barborku prezentovat i navenek, tzn. ztvárněním 
drobnou stavbou např. sklípek, okov atp.
Rada se také zabývala situací ohledně personální nestabi-
lity v ordinaci dětské lékařky. Firma MediClinic, která or-
dinaci provozuje, přislíbila během června zajistit stálého 
lékaře s tím, že uvítají i doporučení a tipy od nás.
Počátkem května ukončila konkurzní komise svou práci 
na projednání nového obsazení na post ředitelky vzniklé-
ho právního subjektu Mateřská škola Albrechtická. Žada-
telkou byla stávající zástupkyně MŠ Kbely paní Lada Le-

iblová. Rada na základě doporučení z komise, jmenovala 
zmíněnou paní Leiblovou ředitelkou MŠ Albrechtická od 
1. 7. 2016. Je tak tímto završeno rozdělení MŠ Kbely na 
dvě samostatné školky – Letců a Albrechtická. Nyní pra-
cujeme na účetním oddělení, tak aby v červenci již mohly 
hospodařit samostatně. 
Ve spolupráci s majitelem pozemku, bylo rozhodnuto o 
doplnění náměstíčka „před Billou“ o další prvky na zpří-
jemnění prostoru a posezení.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Zastupitelstvo městské části Praha 
19 na svém 8. zasedání dne 23. 3. 
2016, stejně jako v minulých letech, 
tak i pro rok 2016 rozhodlo o 
přidělení dotace (veřejné finanční 
podpory) ve prospěch spolků 
a zájmových klubů působících 
na území Kbel či vykonávajících 
prospěšnou činnost pro občany 
Kbel v celkové výši 1 052 000,- Kč 
ze svého rozpočtu. S žádostmi o 
dotace na rok 2016 se na zastupitele 
MČ obrátil rekordní počet žadatelů 
s celkovou požadovanou částkou 
1,5 mil. Kč. MČ Praha 19 rozhoduje 
o přidělení dotace a její výši dle 
předem stanovených kritérií: výše 
schváleného rozpočtu na podporu 
sportu, mládeže, výchovy, 
sociálních služeb; společenská 
prospěšnost pro občany MČ P19 a 
počtu osob, pro které je podpora 
určena, dále se přihlíží k výši 
poskytnuté podpory žadateli v 
minulých letech, jejímu přínosu 
pro obyvatele MČ Praha 19 a 
řádnému vyúčtování podpory. 
Na poskytnutí dotace z rozpočtu 
není právní nárok. Přidělená výše 
finančních prostředků na konkrétní 
projekty všech žadatelů o dataci je 
uvedena v tabulce. 

Ivana Zámyslická
Interní auditor ÚMČ Praha 19

radnice podporUje SpoLky   
na úZeMí kBeL ŽÁDOSTI O DOTACE SCHVÁLENÉ NA ROK 2016

Změření 
projektů

Název organizace Název projektu
schválená 
částka / 
projekt

schválená 
částka celkem

Tichý svět, o.p.s.  Sociální rehabilitace 0   0   
Farní charita 
Neratovice

Sociální služby pro občany Prahy 19 46 000   46 000   

Středisko křesťanské 
pomoci H. Počernice

Středisko křesťanské pomoci - Azylový dům 0   0   

Klub Kvítek Paradrezura 15 000   15 000   
KRC CoByDup Provoz KRC CoByDup v roce 2016 125 000   125 000   

Cestička Kbelský přírodní komunitní spolek 50 000   50 000   

Gaudium Cantorum Celoroční provoz OS Gaudium Cantorum v r. 2016 8 000   8 000   

Čakovický festival sborového zpěvu v r. 2016 6 000   
Adventní koncert v kostele sv. Alžběty 3 000   
Soustředění DPS Kamarádi 8 000   
Vodácké výpravy 37 800   
80. výročí skautingu ve Kbelích 6 700   
Skautský tábor 45 500   
Den otevřených dveří - 25. výročí skautingu 0   
Víkendové akce 5 500   
Letní tábor 19 500   
Divadelní představení Kbelywood 21 440   
Workshopy pro děti 8 - 15 let 10 560   
Divadelní představení MDDSSM 13 500   
Divadelní představení pro seniory 2016 10 500   

Kbely cycling team Závod horských kol - Letňansko-kbelský pahorek 40 000   40 000   
PALESTRA PALESTRA Kbelská 10 35 000   35 000   

Lipicán Kbely Kbelský cyklokros (2. ročník) 20 000   20 000   
Provoz sokolovny - úhrada energií v r. 2016 180 000   
Oprava havarijního stavu posilovny 30 000   
Podpora sportovních oddílů 25 000   
Pronájem tělocvičny pro zimní přípravy mládeže 12 600   
Vybavení mužstev mládeže 2 050   
Startovné a pořádání turnaje mládeže 35 350   
Pořízení atletické sady pro dětský atletický klub 20 000   
Pořízení dresů pro dětský atletický klub 0   
Materiální a provozní podpora klubům SK Kbely 45 000   
Provoz sportovního areálu Spartak Kbely 67900
EURO 2016 ve fotbale 0   
Ples sportovců 19 000   
Dětský ples sportovců 10 500   
Mikulášská pro malé sportovce 10 000   
Sportovní web SK Kbely 15 600   
Účetní spravování pro SK Kbely 10 000   
Roční pronájem tělocvičny ZŠ Albrechtická 22 000   

Spjebl Gym Výuka bojových sportů v obci 20 000   20 000   

Sportovní 
kluby

Sportovní klub Kbely               200 000   

Spolek Prima den 56 000   

Sportovní 
závody

TJ Sokol Kbely 235 000   

Spartak Kbely z.s. 
(fotbal)

50 000   

ŠAKAL - školní 
atletický klub

20 000   

Zájmové 
kroužky

Skaut S.S.V. 90 000   

Junák Athabaska 25 000   

Sociální

Výchovné

Hudební
Sdružení pěveckého 

sboru Camerata
17 000   

ŽádoSTi o doTace SchVáLené na rok 2016

V pátek 29.4. odpoledne jsem byla nakupovat v Bille a 
když jsem ukládala nákup do auta, neměla jsem chytřejší 
nápad, nežli položit kabelku na střechu. Samozřejmě jsem 
na to zapomněla a teprve při příjezdu domů do Luštěnické 
ulice jsem si při vyndavání věcí z auta uvědomila, co jsem 
provedla. Okamžitě jsem jela zpátky a doufala, že kabelku 
někde zahlédnu. Nedovedete si představit jak jsem byla 
šťastná, když jsem dojela k policejní služebně a tam 
uviděla dvě dámy, jak předávají kabelku příslušníku policie. 
Kabelku mi odevzdaly a já s poděkováním odjela, aniž bych 

se zeptala na jména, komu 
mám vlastně poděkovat. 
Prosím Vás proto, abyste 
alespoň takto mým jménem 
poděkovali oběma dámám 
za poctivost a ochotu. Jsem 
ráda, že tu žiji mezi takovými 
lidmi. 

Eva Tománková, Kbely 
(adresa v redakci časopisu) 

poděkoVání Za pocTiVoST a ochoTU

VíTání oBČánků 
26. a 28. 4. 2016  se uskutečnila  již tradiční akce Vítání 
občánků ve Svatební síni Lidového domu.  Byly přivítány děti, 
které se narodily ve 2. pololetí roku 2015. V úterý  dne 26. 
4. 2016 přivítala  přítomné děti paní  místostarostka Ivana 
Šestáková a ve čtvrtek dne 28. 4. 2016 pan místostarosta  
ing. Vladimír Olmr. Slavnostní akce se opět zúčastnily 
s krátkým programem  děti z mateřské školy Letců s paní 
učitelkou Lenkou Srbovou. Celkem se zúčastnilo a bylo 
přivítáno 28 dětí – nových občánků naší obce.

 Libuše Ložková
 vedoucí odboru
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ŽÁDOSTI O DOTACE SCHVÁLENÉ NA ROK 2016

CELKOVÁ SCHVÁLENÁ SUMA V KČ: 1 052 000 1 052 000 
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Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblas-
ti ochrany životního prostředí každého města a obce. 
Představují riziko pro životní prostředí a v některých 
případech i pro lidské zdraví.
Hrozba pokuty tyto hříšníky většinou vůbec neodrazuje a 
mnohdy se zdá, že se spíše jedná o národní sport.
Ke vzniku skládky bohužel můžeme přispět i pouhým 
odhozením obalu od sušenky, PET lahve nebo jakéhokoliv 

drobného odpadu, ale i bioodpadu.
Přesto, že je ve Kbelích prováděn pravidelný svoz od-
padu z popelnic, tříděného odpadu, elektroodpadu, 
nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu, biood-
padu a občané mají možnost bezplatně odevzdat od-
pady v nedalekých dvou sběrných dvorech, tak se stále 
potýkáme se zakládáním černých skládek.
Většina občanů dbá na úpravu svých nemovitostí 
a bezprostředního okolí kolem nich, ale je také třeba, aby 
nehyzdili skládkami i jiná místa našeho katastru. Pozor 
také na to, že odložený objemný odpad vedle popelnice 
nebo kontejneru, je černá skládka narušující vzhled obce 
a jeho okolí.
Chraňme naše životní prostředí a především na místech, 
kde byl v minulosti již zaznamenán výskyt černých skládek. 
Za nelegální skládkování je možné uložit pokutu do výše 
až 50 000,- kč. 
Dopady černých skládek na životní prostředí a lidské zdraví

•	 degradují krajinu, ohrožují a utlačují rostliny a 

živočichy
•	 mohou zničit porost v blízkém okolí, snižují biodi-

verzitu a potlačují obnovení vegetačního krytu
•	 úniky z černých skládek mohou kontaminovat 

půdu, vodní zdroje (spodní vody, řeky, zásoby pit-
né vody)

•	 vyhozené předměty na určitých místech mohou 
zapříčinit náchylnost krajiny k erozi nebo za-
plavování (zejména pokud je odpad překážkou k 
přirozenému toku vody)

•	 vyhozené materiály mohou být náchylné ke vzní-
cení. Požár může následně zničit okolní porost.

•	 snižují estetickou hodnotu krajiny
•	 předměty na skládce tvoří riziko pro lidské zdraví, 

zejména děti (ostré hrany předmětů, prach, chem-
ické výpary, možnost infekce)

•	 černé skládky přitahují některé živočišné druhy 
jako červy a hmyz (například pokud se v pneu-
matikách drží voda – komáři se líhnou až 100x 
rychleji v teplé stojaté vodě, organické zbytky pak 
jsou ideální živnou půdou pro různé červy a larvy 
hmyzu)

•	 znemožňují řádné obhospodařování zemědělské 
půdy a poškozují plodiny

neměli bychom být lhostejní ke svému životnímu pro-
středí a ostatním spoluobčanům, neboť se vynakládají 

Černé SkLádky
finance na úkor nás všech a ničí příroda.

Oblíbená místa skládek:
Košařova
Vitíkova
Xaverovská
u železničního přejezdu Jilemnická
K Vinoři
a řada dalších míst…

Bližší informace o možnostech likvidace 
odpadů můžete najít na stránkách úřadu www.
praha19.cz v sekci odpady nebo se informo-
vat přímo na odboru životního prostředí. Dále 
připomínáme, že je možné vyjmenované druhy 
odpadů bezplatně odevzdat ve sběrném dvo-
ře v ulici jilemnická, nedaleko od křižovatky 
s Bohdanečskou, Praha 9.
Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdat:

•objemný odpad (nábytek, zařízení domácnos-
ti)
•suť z bytových úprav v množství do 1m3 
•dřevěný odpad
•odpad z údržby zeleně
•kovový odpad
•papír, sklo, plasty, nápojové kartony
•pneumatiky - za poplatek dle velikosti
•vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, tele-
vize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

•nebezpečné složky komunálního odpadu 
-baterie a akumulátory
-rozpouštědla
-nádoby od sprejů
-zahradní chemie
-mazací oleje a tuky
-ředidla a barvy
-léky a teploměry
-kyseliny a hydroxidy
-lepidla a pryskyřice
-detergenty (odmašťovací 
přípravky)
-fotochemikálie
-pesticidy (přípravky na 
hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelů, odstraňování plísní)
-zářivky a výbojky

Zdarma pro všechny občany 
hl.m. Prahy; (vždy je nutno se 
prokázat platným občanským 
průkazem)

http://www.praha19.cz
http://www.praha19.cz
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Tisková zpráva ze dne 6. 4. 2016  Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.,
Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla řadu pod-
statných změn pro spotřebitele i podnikatele, kteří s nimi 
vstupují do smluvního vztahu.
Jednou z hlavních novinek letošního roku je nová úprava 
mimosoudního řešení sporů (ADR). Podnikatelé mají již 
jen měsíc na úpravu obchodních podmínek v souvislosti s 
touto novou úpravou.
Od 1. února letošního roku mají spotřebitelé možnost 
řešit své spory s prodávajícím či poskytovatelem služeb 
také před novým orgánem pro mimosoudní řešení sporů 
(ADR), kterým je Česká obchodní inspekce. Podnikatelé 
v oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a en-
ergetiky znají mimosoudní řešení sporů důvěrně již z 
dřívějška. Tři ze čtyř subjektů ADR pro spotřebitelské spory 
– Český telekomunikační úřad, Finanční arbitr a Energet-
ický regulační úřad totiž spotřebitelské spory již řadu let 
řeší. Novinkou pro všechny ostatní je mimosoudní řešení 
sporů před Českou obchodní inspekcí. Na tu se mohou 
obrátit všichni spotřebitelé, kteří jsou ve sporu s prodáva-
jícím, např. nesouhlasí se zamítnutím reklamace ze strany 
prodávajícího, s výší naúčtované sankce.
Nové informační povinnosti    
Podnikatelé by však měli zpozornit i v případě, že 
aktuálně žádný spor se spotřebitelem neřeší, zákon jim 
totiž i tak ukládá řadu informačních povinností, jejichž 
cílem jednoznačně je, aby spotřebitelé o možnosti řešit 
spor v rámci tohoto systému dopředu věděli! Prodáva-
jící či poskytovatel služeb má nově povinnost informovat 
spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným 
způsobem o věcně příslušném subjektu mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů, přičemž ve většině případů 
se bude jednat o Českou obchodní inspekci. Tato informa-
ce musí zahrnovat i internetovou adresu tohoto subjektu. 
Jestliže podnikatel provozuje internetové stránky, musí 
uvést tyto informace i na svých internetových stránkách. 
Pozor pokud při uzavírání smluv se spotřebiteli odkazuje 
podnikatel na své obchodní podmínky, musí uvést infor-
mace také v nich. Na úpravu obchodních podmínek mají 
podnikatelé čas do konce dubna 2016. Česká obchodní 
inspekce na svých stránkách zveřejnila možnou formulaci, 
kterou bude považovat za řádné splnění výše uvedené po-
vinnosti. Není podmínkou použít přesně tuto formulaci, 
ale je možné se jí inspirovat:
 „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku 
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy 
o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou 
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní 
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního 

řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní 
inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,Email: adr@coi.cz,Web: adr.
coi.cz “
Uzavíráte-li smlouvy on-line
Na webových stránkách podnikatelů, kteří se spotřebiteli 
uzavírají smlouvy prostřednictvím internetu (typicky e-
shopy) a na stránkách internetových tržišť, musí spotřebitel 
snadno dostupným způsobem najít také odkaz na tzv. plat-
formu pro řešení sporů on-line, pokud je nabídka učiněna 
emailem pak odkaz musí spotřebitel najít v uvedeném e-
mailu. Platforma pro řešení sporů online byla Evropskou 
komisí spuštěna na internetové adrese http://ec.europa.
eu/consumers/odr/. Pozor pouhý odkaz však nestačí, 
spotřebitelé musí být řádně informováni o existenci plat-
formy pro řešení sporů on-line a o možnosti jejího využití 
při řešení jejich sporů. Tito podnikatelé jsou povinni uvést 
taktéž svou e-mailovou adresu.
Výše uvedenou informaci je pak vhodné doplnit např. o 
toto poučení:  
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů 
online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://
ec.europa.eu/consumers/odr/.
Když se rozhoří spor
Pokud prodávající a spotřebitel nedokáží svůj spor urovnat 
přímo, zkrátka se nedokáží sami domluvit a hrozí tak soudní 
spor, je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli znovu 
všechny výše uvedené informace také v listinné podobě 
nebo na jiném trvalém nosiči dat.
Spotřebitel tak musí být znovu informován pro případ, 
že by informaci na webových stránkách či v obchodních 
podmínkách přehlédl, což se vzhledem k běžnému ro-
zsahu obchodních podmínek může stát. Podnikatelům 
doporučujeme si předání informace spotřebiteli řádně 
zdokladovat, a to z toho důvodu, že dokazování splnění 
této povinnosti bude ležet na něm.
S Českou obchodní inspekcí komunikujte!
V České republice může návrh na zahájení mimosoud-
ního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí pouze 
spotřebitel. Podnikatel bohužel nemůže být iniciátorem 
a sám podat návrh na jeho zahájení, má však povinnost 

v případě, že tak učiní spotřebitel, s orgánem ADR úzce 
spolupracovat a poskytnout součinnost potřebnou k efek-
tivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského 
sporu.
Pozor v případě, že bude podnikatel Českou obchodní ins-
pekcí vyrozuměn o tom, že spotřebitel využil svého práva a 
obrátil se na orgán ADR s návrhem na mimosoudní řešení 
sporu, má podnikatel povinnost se k návrhu spotřebitele 
vyjádřit a to do 15 pracovních dnů!
Překvapit podnikatele mohou i spory, které měli již za za-
pomenuté, spotřebitelé mohou svůj návrh ČOI podat do 
1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnili své právo 
poprvé.
Úkolem ČOI není nahradit soudní orgán, ale podpořit stra-
ny sporu ve vzájemné komunikaci a dovézt je k vzájem-
né dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat. Cílem 
celého procesu je uzavření společné dohody stran sporu. 
Pokud k dohodě nedojde, mohou se strany stále obrátit na 
nezávislý soud.
Mimosoudní řešení sporů před Českou obchodní inspe-
kcí je pro obě strany bezplatné, každá strana si nese své 
vlastní náklady s tímto procesem spojené. Nejvyšší část 
nákladů pak nese stát
Výše uvedené povinnosti není radno podceňovat, za jejich 
porušení, které je správním deliktem, hrozí podnikatelům 
od České obchodní inspekce, která nad jejich dodržováním 
bude vykonávat dozor, poměrně vysoké pokuty, které mo-
hou dosáhnout v nejzávažnějších případech až 1 milionu 
Korun.

Kontakt: Sdružení 
obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezs-
ka z.s.,Internetové 
stránky: www.sos-msk.
cz
Tel/fax.596 111 252, 
mobil 606 832 280, 
o s t r a v a @ s o s - m s k .
cz,Marcela Reichelová, 
předsedkyně,   reiche-
lova@sos-msk.cz, tel. 
602 722 584
Poskytuje základní in-
formace o reklamačním 
řízení, o délce záruční 
doby, lhůtě k vyřízení 
reklamace nebo pod-
mínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na inter-
netovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: po-
radna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 
582, Poradní dny pro Prahu:  po předcházející telefonické 
objednávce, tel. 606 382 280.  

Dana Žabová
 Vedoucí živnostenského odboru

UpoZornění na noVé poVinnoSTi 
podnikaTeLe a práVa SpoTŘeBiTeLe

Na stokovou síť bylo v Praze v roce 2015 napojeno 1,24 
miliónu obyvatel. Aby se předešlo přetěžování čerpacích 
stanic, provádějí Pražské vodovody a kanalizace tzv. 
kouřovou metodu, která má odhalit nesprávné napojení 
dešťových vod, které do odpadní kanalizace nepatří.
Kouřová zkouška kanalizace se provádí tak, že se ve 
veřejném prostoru pomocí ventilátoru vhání mlha do 
splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek. Pokud je 
do kanalizační přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně 
napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, mlha se 
objeví například v okapech. PVK provozovaly v roce 2015 
vedle Ústřední čistírny odpadních vod dalších 20 pobočných 
čistíren: Březiněves, Horní Počernice-Čertousy, Dolní 
Chabry, Holyně, kbely, Koloděje, Kolovraty, Klánovice, 
Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Nedvězí, Sobín, 
Svépravice, Uhříněves-Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd u 
Průhonic, Vinoř a Zbraslav.

SezNet 
Zdroj: Novinky

koUŘ proZradí ŠpaTné 
napojení kanaLiZace
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22. 5. 2016 se uskutečnil koncert 
skupiny AC/DC na letišti v Letňanech. 
Již v předstihu projednávala MČ 
Praha18 opatření na svém území. S 
jakýmkoliv opatřením na území MČ 
Praha 19 se nepočítalo. Dozvěděli 
jsme se, že se očekává návštěva 
nejméně 60 tisíc diváků. Zpočátku se 
uvažovalo nad zřízením placeného 
parkoviště v Polaneckého ulici. 
Pořadatel koncertu se ale nedohodl 
s majitelem pozemku, tak že hrozilo, 
že živelně parkující řidiči zaplaví 
Letňany a okolí. Letňanská radnice 
si mezi tím vyjednala uzavření 
vjezdu do své zástavby, tudíž Kbely 
musely na tuto situaci reagovat. V 
dubnu pan starosta Žďárský svolal jednání se zástupcem 
pořadatele koncertu a prosadil úpravy dopravního režimu 
v době konání koncertu v MČ Praha 19. Poprvé v historii 
došlo k uzavření všech vjezdů do Kbel mimo komunikaci 
Mladoboleslavská. Režim byl nastaven tak, aby se omezení 
nevztahovalo na kbelské rezidenty a integrovaný záchranný 
systém. Městská policie hlídala na všech vjezdech do Kbel, 

pouštěla pouze místní obyvatele a radila návštěvníkům 
koncertu, jak se dostat na parkoviště u Obchodního centra 
Letňany, což bylo jediné vhodné parkoviště v blízkosti 
koncertu a nejezdili přes Kbely. Díky těmto opatřením byly 
Kbely a jeho obyvatelé uchránění od živelného parkování 
a zátěže v dopravě. Tomu, že akce byla úspěšně zvládnuta, 
je nutné poděkovat samosprávě a státní a městské policii.

Bílek Vladimír OŽPD                                                                                             

koncerT ac/dc - dopraVní opaTŘení

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 

kBeLSkÝ SporToVec rokU 2015
Dne 23. dubna 2016 se v Lidovém domě ve Kbelích 
konalo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 
a osobností roku 2015 a otevřela se síň slávy v oblasti 
kbelského sportu. Akci pořádal SK Kbely a TJ Sokol Kbely 
pod záštitou MČ Praha 19. Celou událost moderoval 
Štěpán Škorpil a akci provázela skupina Rabaka. kBeLSkÝM 
SporToVceM rokU 2015 byli vyhlášeni: Kadlecová 
Marcela – volejbal ženy, Skoč Čeněk-fotbal, Kubík Petr-
malá kopaná, Podskalský Václav – pozemní hokej, Svoboda 
Vladimír – stolní tenis, Šedivý Jan – orientační běh, 
atletika, Hanzlík Jan – basketbal, Svoboda Jiří – cyklistika, 

Hutník Ondřej – bojové sporty, Vít Černoch – šachy. Do 
Síně SLáVy vstoupili: Pavel Žďárský – podpora sportu, 
Zálužanský Ladislav – Fotbal, Hruška Karel – Fotbal, 
Bendl Václav  –  Basketbal, Atletika,  Pazdera Arnošt – 
Fotbal, Šedivý Václav-Basketbal, Atletika, Turistika, Černý 
Jiří – Fotbal, Libánský Vladimír – Fotbal, Šedivý Zdeněk 
– Basketbal, Trsek Václav – Cyklistika, Škorpil Štěpán – 
Atletika. Akci završila diskotéka s Pavlem Fričem.

Michal Marel

Fo
to

 M
ic

ha
l M

ar
el



1312

Při uvolnění poměrů v šedesátých letech ve Kbelích 
působily zpočátku nejméně tři oddíly: Avanti (od r. 1966), 
Albatros (od r. 1965) a později Paprsek a další oddíly, u 
nichž známe čísla a jména vedoucích, nikoliv však názvy. 
Bylo obnoveno skautské středisko, neslo název Maják a 
čítalo nejméně 275 skautů a 12 oddílů. V tomto období 
již ve vedení jednoho z oddílů  (83. chlapecký – Albatros) 
působil Vladimír Rubeš - Kim, pozdější první porevoluční 
vedoucí a obnovitel kbelských oddílů Junáka. Mezi členy 
tehdejších oddílů, zejména Avanti a Albatros, byste našli 
mnohé z rodičů či dalších příbuzných dnešních členů 
oddílů. Do skauta tou dobou ve Kbelích chodil také herec 
Miroslav Vladyka. 
Po revoluci v roce 1989 to byl již zmíněný Vladimír rubeš 
– kim, učitel místní základní školy, který kbelský skauting 
po jeho zákazu opět vzkřísil. Pomáhali mu v tom bývalý 
člen 83. oddílu Albatros Josef Blahut, bývalá členka 9. 
oddílu Avanti a rádkyně družiny z 46. oddílu Albatros Alena 
Benešová (dříve Kalvasová), učitelka ZŠ, a Lenka Srbová, 
učitelka MŠ. Počátky oddílové činnosti se ve Kbelích 
objevily už na jaře 1990 – první výpravy do Českého ráje 
se kromě Kima účastnil i jedenáctiletý Jan Beneš, současný 
člen 15. rodinného oddílu Poljana. 
V roce 1991 vznikly oddíly dva – dívčí a chlapecký, fungovaly 
ale víceméně společně, po přečíslování používaly čísla 17 
pro chlapecký a 37 pro dívčí oddíl. Pro vznik samostatného 
skautského střediska bylo zapotřebí oddílů tří, kbelské 
oddíly proto připadly do čakovické athabasky – a tak je 
tomu doposud.  
V červenci 1991 se konal první společný tábor – na 
Slovensku v podsuché, na konci července 1992 oddíly 
tábořily v potštejně, na stejném místě, kde v letech 67-
68 trávily léto oddíly Avanti a Albatros. Po táborech v 
Teplé na Slovensku a v Lomnici nad Popelkou se začalo 
jezdit na Selešku (Lužické hory) a v povodňovém roce 
1997 jsme byli opět na Slovensku - ve Valaské Dubové. 
Na počátku devadesátých let oddíly vedli Michal Musil, 
Lenka Srbová a Petra Zadáková (Procházková). Od září 
1997 začala nová éra 17. oddílu pod vedením rastislava 
Švece a Lenky Benešové (Švecové), oddíl byl pojmenován 
Apewakan, s vlčaty pomáhala Kateřina Srbová. V září 1998 
došlo k předání vedení i v 37. dívčím oddílu, vedoucí se 
stala Martina Volštátová (Augustinová), která společně 
s Lucií Aschenbrennerovou (Pytlovou) působila u 
skautek, světlušky vedla Martina Faixová. Oddíl byl nově 
pojmenován arnika. Nastalo dlouhé období, kdy oddíly 
tábořily odděleně, avšak kousek od sebe (Machovská 
Lhota, Velké Petrovice, Lukoviště). V prosinci 2000 byl 
založen nový oddíl starších skautů - roverů s číslem 15 
a jménem poljana. V letech 2003 – 2004 měly oddíly 
dohromady 85 registrovaných členů.
Od roku 2004 proběhly všechny tábory již v Bělém: první 
rok tábořili ještě kluci a dívky odděleně na dvou loukách, 
v roce 2005 pak již proběhl jeden společný tábor oddílů 
Apewakan a Arnika. Na podzim 2005 se na společném 
sněmu členové 37. a 17. oddílu dohodli, že se sloučí do 

jednoho oddílu. Po diskusi bylo ponecháno oddílové číslo 
17 (to měl v letech 68-70 i chlapecký oddíl Avanti) vzniklo 
také úplně nové jméno oddílu: Tate Washte (Dobrý vítr). 
Ten se jako spojený koedukovaný oddíl registroval od 
ledna 2006, jeho vedoucím byl nejprve jan hazlbauer 
(ten dříve vedl i Apewakan), později petr kučera, u vlčat 
a světlušek byly Anna Staňková a Jana Hansíková. Oddíl 
tábořil vždy na Broumovsku v Bělém. V roce 2011 ale pro 
nedostatek vedoucích ukončil svou činnost, v létě ještě 
proběhl v Bělém roverský tábor.
V roce 2011 zůstal ve Kbelích registrovaný jediný oddíl – 
15. oddíl Poljana - a v něm dospívající či dospělí skauti. 
V témže roce se nicméně se svými malými dětmi začali 
do klubovny vracet zakládající členové kmene Poljana 
a zároveň první generace skautů a skautek z roku 1991. 
Ti přetvořili Poljanu na rodinný skautský oddíl. Rodinné 
„tábory“ první dva roky (2011 a 2012) proběhly ještě ve 
zděném objektu. V roce 2012 se batolata začala pravidelně 
scházet v klubovně, kde si hrála, zpívala, tvořila. Od roku 
2013 jezdí Poljana na tábor do týpí. Tábor trvá 9 dní a mívá 
mezi dvaceti a pětatřiceti účastníky.  Kromě toho chodí 
oddíl pravidelně cvičit, schází se na skautské zahradě a jezdí 
na víkendové výpravy. Oddíl vedou Kateřina Škořepová a 
Lucie Pytlová.
V roce 2014 vstoupil 17. oddíl znovu na scénu: nejprve 
jako oddíl benjamínků pod vedením Zuzany Šornové a 
Jitky Viktorové, rok zakončil příměstským táborem. Od září 
2015 se z něho stal koedukovaný oddíl vlčat, má osmnáct 
dětí a vedou jej Jan Hazlbauer, Rastislav Švec a Jitka 
Viktorová. Od jara 2016 také oddíl založil družinu roverů.

Za kbelské skauty děkujeme všem, kdo se oslav zúčastnili, 
i těm, kdo s jejich přípravou pomáhali nebo ji podpořili.

Lucie Pytlová (15. oddíl) a Jan Hazlbauer (17. oddíl)
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.    

http://kbely.athabaska.org

80 let skautingu ve Kbelích a 25 let od obnovení činnosti 
Junáka ve Kbelích

V červnu 2016 tomu bude právě 80 let, kdy byl ve Kbelích u 
Prahy založen první oddíl skautů - junáků. Je to již také více 
než 25 let od obnovení činnosti Junáka ve Kbelích, ačkoliv 
fakticky  vzato,  toto  výročí  už  nastalo  vloni,  neboť  první 
skautská výprava kbelských skautů po sametové  revoluci 
se odehrála na jaře 1990. Než dělat dvě oslavy rok po sobě, 
sloučili jsme je do jedné. 
první květnová sobota roku 2016 proběhla ve Kbelích 
téměř celá ve skautském duchu. Už od rána probíhalo 
tradiční jarní Vítání ptačího zpěvu - ornitologická vycházka 
vedená Rastislavem Švecem, jedním z dlouholetých 
kbelských skautských vedoucích a zároveň učitelem 
místní ZŠ. Od 10 hodin se otevřela skautská klubovna 
(vč. zahrady) v Bakovské ulici ve sklepě Lidového domu, 
která je kbelským skautům domovem již od roku 1999, kdy 
si ji sami zrekonstruovali a přesunuli se do ní z původní 
klubovny ve školní družině.
Tam byla připravená výstava fotografií, vlajek, krojů, 
nášivek, kronik, deníků a dalších písemností – napříč celou 
kbelskou skautskou minulostí 1936 – 2016. K vidění byla 
vlajka kbelské katolické „čtrnáctky“ z roku 1936, první 
kronika nebo vlajka střediska Maják z konce šedesátých 
let. Na zahradě zdravotního střediska si pak příchozí 
mohli vyzkoušet skautské dovednosti - pletení turbánku, 
uzlování, šifrování, klasickou i netradiční Kimovku nebo 
poznávání květin a zvířat. Děti si odnesly vlastnoručně 
pomalované kameny a dřevěnou medaili s otiskem 
zvířecích stop. K vidění bylo i slavnostní ohniště, indiánské 
týpí, stav na proutkovou postel, sauna nebo skládací 
táborová latrína. Jeden z oddílových odchovanců předvedl 
moderní provazochodectví – slackline.
Ve dvě hodiny odpoledne nastala slavnostní část dne: 
odhalovala se pamětní cedule u Lípy svobody. Lípy svobody 
se 28. 10. 1968 sázely po celé republice, skauti střediska 
Maják ve Kbelích tehdy zasadili tři. Tu na naší skautské 
zahradě (u zdravotního střediska) sázeli shodou okolností 
zrovna skauti z oddílu Albatros Vladimíra Rubeše – Kima. 
Ten léta učil na kbelské základce a na počátku devadesátých 
let byl pro nás prvním skautským vedoucím. V. Rubeš už 
mezi námi bohužel není, ale jsme moc rádi, že pozvání 
přijali další oddíloví vedoucí, kteří „naši“ lípu v říjnu 1968 
sázeli – Dana Korejsová (Karausová) z 46. dívčího oddílu a 
Emanuel Provazník (86. smečka vlčat). Slavnostního dne se 
zúčastnilo velké množství nejen bývalých oddílových dětí, 
které skautskými oddíly prošly mezi lety 1991-2016, ale i 
mnoho členů oddílů z let 1968 – 70 – zejména pak 9. a 17. 
oddílu Avanti a 46. a 83. oddílu Albatros. Sledovat shledání 
po desítkách let bylo občas až dojemné. Navíc se zjistilo, že 
letos uplynulo i 50 let od založení Avanti a Albatrosu, a tak 
bychom měli článek pojmenovat spíše: Skauti oslavili 80, 

50 a 25 let. Zdá 
se, že setkání 
po letech 
nebylo poslední. Hned na místě byl domlouván další sraz 
a my jen dodáváme, že našim skautským předchůdcům za 
tímto účelem rádi poskytneme svou skautskou klubovnu.
Mezi další významné hosty patřili, vedle místostarostky 
paní Ivany Šestákové, také rodinní příslušníci vedoucích 
skautských oddílů z roku 68, zástupkyně skautů z Lomnice 
nad Popelkou, města, odkud V. Rubeš pocházel.

Velmi nás potěšilo, že pozvání na naši oslavu přijal i 
hudebník jiří Suchý – ten byl členem kbelského katolického 
oddílu v letech 1943 - 48. Po letech si tak u nás J. Suchý 
mohl sáhnout na vlajku kbelského katolického oddílu, na 
kterou za války skládal svůj skautský slib. Dnes je čestným 
členem našeho skautského střediska Athabaska a od 
víkendu i 15. kbelského oddílu Poljana.
U příležitosti výročí byly vydány dvě pamětní pohlednice, 
speciální razítko pro tuto příležitost a také vyšlo zvláštní 
almanachové vydání oddílového časopisu kbelský 
skauting, které na třiceti stranách shrnuje naši skautskou 
historii od roku 1936 do současnosti. 
Stručné opáčko z kbelské skautské minulosti
První skautský oddíl byl ve Kbelích založen 17. června 
1936, byl to 14. oddíl katolických skautů vedený Pavlem 
Vilémem Škodou. Po sloučení všech skautských organizací 
do Junáka v lednu 1939 z katolické čtrnáctky vzniklo pět 
chlapeckých oddílů a o rok později přibyl ještě jeden dívčí.

Po válce se oddíly sdružovaly ve kbelském středisku 
(zahrnujícím i Satalice, Vinoř a Radonice), pod vedením 
kbeláka Antonína Fukala, později snad Karla Krejčíka. 
V této poválečné době pokračoval v činnosti původní 
14. katolický oddíl (nově 1.oddíl), vedle něj ve středisku 
působila 4. smečka (oddíl) vlčat vedená Karlem Krejčíkem. 
Dále zde byl roj světlušek, 1. oddíl dívčí - ten vedla Marie 
Krejčíková - a také 3. oddíl skautů. Vedl jej Rudolf Lebduška, 
jeho zástupcem byl tehdy dvacetiletý František Polda, 
který se účastnil několika táborů i s oddíly v devadesátých 
letech a kterému skauti říkali Děda.

kBeLŠTí SkaUTi oSLaViLi VÝroČí  
jUnák kBeLy
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SkaUT - S.S.V.

oslavy 80. výročí vzniku skautingu ve kbelích
Připravujeme se na oslavy 80. výročí vzniku skautingu 
ve Kbelích. Jakkoli jsou naše oddíly ve Kbelích teprve 
pár let, velmi si místní dlouholeté tradice vážíme. První 
skautský oddíl zde vznikl 17. června 1936. Jednalo se o 
14. skautský katolický oddíl.
Naše klubovna se pro veřejnost otevře dne 17. června 
2016 v 10 hodin.
Můžete si prohlédnout stylově zařízenou zálesáckou 
klubovnu, popíšeme Vám naši činnost a bude zde k vidění 
např. podsadový stan, ale i indiánské  tee-pee.
Přijďte k nám zavzpomínat.

Skauti - S.S.V.  pomáhají, nepřipojíte se?
Kbelští skauti se rozhodli uspořádat finanční sbírku pro Jiřího Šindlera. 
Tento předčasně narozený chlapec, který je upoutaný na invalidní vozík, 
je totiž velký bojovník. Snaží se žít jako jiné děti a my jsme velice rádi, 
že jsme mu alespoň trochu pomohli přiblížit se k finální částce na me-
chanický invalidní vozík. Pro dar si mezi nás přišel Jirka s celou rodinou. 
Setkání to bylo velice příjemné a Jirka nám slíbil, že nás v budoucnu 
podpoří svojí návštěvou na některé z našich plánovaných akcí.
Podrobnosti o Jirkovi naleznete na:  http://www.dobryskutek.cz/klient/
jiri-sindler

indiánské výstavy
V letošním roce jsme se snažili oživit historii Indiánů a to zejména 
prostřednictvím hrdiny Karla Maye - Winnetua. Náčelník Apačů byl symbolem míru a my jsme s radostí zjistili, že kni-
hy či filmy s touto tématikou dokáží upoutat i současnou mládež.
Z toho důvodu jsme letos uspořádali již dvě indiánské výstavy, kde se návštěvníci mohli podívat na výtvory malých skautů, 
kteří pro tuto příležitost vyrobili rozsáhlá indiánská dioramata. Stejně tak dospělí návštěvníci si mohli prostřednictvím 
dobových předmětů zavzpomínat na dětství a povyprávět dětem o historii, dětství...
Děkujeme všem za návštěvu, velmi nás potěšila!

úklidu se nebojíme
Při pátečních schůzkách se tradičně věnujeme zvelebování blízkého okolí naší zálesácké klubovny. Sbíráme odpadky, 
hrabeme listí, zametáme chodník... Dále se zdokonalujeme v dřevořezbě, která děti učí trpělivosti a jiným dovednostem. 
Děti se snaží o to, aby bylo i prostředí okolo klubovny co nejhezčí, což můžete při procházkách kolem klubovny posoudit 
sami.
V současnosti vyrábíme před naši klubovnu směrový ukazatel (klubovna, restaurace, WC).
Také chodíme dvakrát do roka čistit studánku ve Vinořské oboře. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s MČ Vinoř a ÚMČ 
Praha 19 - Kbely. Tímto učíme naše členy již od dětství vážit si zdejší krásné přírody, kterou jistě disponuje celá Praha, 
ale ne vždy se najde někdo ochotný nepořádek uklidit. Děkuji našim činovníkům za jejich snahu i za podporu zmíněných 
akcí ze strany rodičů a ÚMČ Praha 19 - Kbely a MČ Vinoř.
Nebuďte lhostejní i vy :).

Ukazatel před srubem v centrálním parku
Před časem jsme se rozhodli, že by bylo vhodné vyrobit před srubem v Centrál-
ním parku ukazatel, který by každého správně navedl například do naší klubovny, 
restaurace atd. 
Směrník neboli ukazatel jsme chtěli vyrobit tak, aby se hodil k již vytvořenému 
zázemí. Byla to práce náročná, ale výsledek stojí za to! Doufáme, že od teď bude 
jasnější, kde co je, a že Vás ukazatel zavede i k nám :).

Za všechny členy Kamil Podlaha

MoBiLní  oBchodní  kanceLáŘ  
Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení :

dne    20.07.16   od  14,30    do  17,00   hod.          
dne    23.08.16   od    8,00    do  11,00   hod.
dne    26.09.16   od  10,30    do  13,30   hod.
dne      1.11.16   od  12,00    do  14,30   hod. 
dne      7.12.16   od  14,30    do  17,00   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu Fiat ducato, označeném logem pražské 
plynárenské, a.s., zaparkovaném 
ve dvoře úřadu MČ praha – kbely, Semilská 43/1.   

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou  
společností  Pražská plynárenská Servis distribuce, 
a.s. a městským úřadem v Praze – Kbelích  nabízí 
odběratelům zemního  novou službu - tzv. „mobilní 

obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i 
potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou 
vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu  
bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 
adresy, jména atd.) 
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního 
plynu
tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí prahy.

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

U nás učíme děti lásce k vlasti! 
5. května 2016 náš oddíl tradičně podpořil vzpomínkovou  akce u pomníku padlých v Mladoboleslavské ulici, kterou 
pro veřejnost připravil ÚMČ Praha 19 - Kbely. Naše děti u pomníku držely čestnou stráž.  Je pro nás velikou ctí, vzdát 
hold lidem, kteří v osudovou chvíli neváhali položit za vlast to nejcennější, svůj život. 
Čest jejich památce!

Kamil Podlaha

http://www.dobryskutek.cz/klient/jiri-sindler
http://www.dobryskutek.cz/klient/jiri-sindler
http://www.ppas.cz
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krc coBydUp
přijďte na koncert. Uvidíme se, pobavíme se, 
a hlavně pomůžeme
Oldřich Navrátil se stal patronem charitativního koncertu 
pro Kačenku, který se uskuteční 11. 6. 2016 v Lidovém domě 
Kbely. Koncert navazuje na odpolední akci Rozloučení se 
školním rokem.  Zábavné odpoledne pro  děti  se  koná  od 
13:00 do 17:00 hod v okolí KRC CoByDup a Lidového domu. 
Děti se mohou těšit na divadelní představení divadla D5 – 
Krysáci a další překvapení. Vstupné na večerní koncert  je 
199,- Kč a odpolední akce pro děti je zdarma – můžete však 
přispět dobrovolným příspěvkem na léčbu Kačenky. 
Oldřich Navrátil vystudoval JAMU, obor herectví v letech 
1972–1976. Nastoupil do angažmá Divadla na provázku v 
Brně, kde hrál dva roky a vytvořil několik výrazných rolí. 
Po přestěhování do Prahy hostoval několik let v souboru 
divadla Ta Fantastika. Po skončení spolupráce se stal 
hercem na volné noze. Můžeme ho stále vidět v divadelních 
představeních, seriálech a inscenacích. 
jaké byly Vaše herecké začátky? Měnil byste za jiné 
povolání, kdybyste se měl opět rozhodovat?
Studoval jsem v Brně a první angažmá měl též tam, v 
Divadle na provázku. Byl jsem svobodný, bez závazků, 
takže není třeba něco dodávat:). Profesi bych neměnil. 
Jsem spokojen tak, jak věci jsou.
jste pořád hercem na volné noze nebo máte stálé 
angažmá?
Před více než třemi lety, po zhruba 34 letech „na volné 
noze“, jsem se stal členem souboru Divadla Ypsilon. 
Nabídka od ředitele Jana Schmida, jedné z žijících legend 
českého divadla, se nedala odmítnout.  Je tam celá řada 
skvělých lidí, žádný blb a moc dobře se tam pracuje.
cítíte se jako ryba ve vodě spíše na prknech divadla 
nebo před kamerami?
Každé je o něčem jiném. Oboje dělám rád, na 100 %. Ale 
hraní v divadle a před kamerou se nedá srovnávat.
jaká divadelní/filmová role je Vaše nejoblíbenější a 
proč? Máte rád takové role, které jsou blízké vašim 
zážitkům a zkušenostem?
Z divadelních je to táta Klapzuba ze hry Klapzubova 
jedenáctka. To je úžasné představení bratří Formanů 
v divadle Minor. Hraje se již 11 let, má přes 200 repríz 
a je pořád narváno. Doporučuji dětem i rodičům. 
Z filmových je to Bajza z Bylo nás pět. Tam jsem se 
vrátil do dětství a téměř sehrál roli svého dědy 
Augustýna. On byl sice majitelem cukrárny, ale jinak 
ho má postava velice připomínala. Včetně prostředí. 
A hlavně režisérem byl můj kamarád a „Pan režisér“ 
Karel Smyczek, se kterým se vždy dobře pracuje. A na 
seriálu je to, myslím, vidět.

S kým byste si opravdu rád zahrál? 
a máte nějakou „roli snů“?

S Albertem Sordim, ale to  se nesplní :). A roli 
snů nemám. Vybírám si, ale nesním. Jsem 
nohama na zemi. 
Stal jste se patronem charitativního koncertu pro 
kačenku.  podporujete více akcí tohoto rázu? 
Ano. Jsem ambasadorem nadace, která se stará o 
onkologicky nemocné děti ve Zlíně. 
Znáte kbely? Navštívil jste někdy tuto část Prahy? Touto 
městskou částí občas jen projedu. Vybavuje se mi, že tu 
snad máte letiště:). Ale po koncertě si Kbely určitě budu 
pamatovat. 
co byste vzkázal čtenářům? 
Přijďte 11. 6. 2016 do Lidového domu Kbely na koncert. 
Uvidíme se, pobavíme se, a hlavně pomůžeme.

Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

krc coBydup v akci 
Máme za sebou Jarní bazárek dětského oblečení, který 
proběhl na začátku měsíce dubna. Akce se konala opět v 
Lidovém domě a dle účasti a ohlasů se těší stále většímu 
zájmu. Bazárku se účastnilo okolo 200 prodávajících 
maminek a zhruba dvakrát tolik si přišlo nakoupit – což 
považujeme za velký úspěch. Ceníme si hlavně toho, 
že se tato smysluplná akce ujala a funguje, a to nejen 
díky pomoci členek KRC CoByDup a podpoře  MČ Praha 
19, ale i díky disciplinovanosti maminek, které tak 
mohou pomoci samy sobě a ušetřit  finance z rodinných 
rozpočtů. Akce se zdařila, bylo z čeho vybírat a maminky 
odcházely spokojené, což bylo naším hlavním cílem.   
V pátek 13. května uspořádáme v Centrálním parku již 
pátý ročník závodů koloběžek, odrážedel všeho druhu, 
kol a kočárků. Registrace do závodu bude probíhat od 
16:30 do 17:00 hodin. Všichni účastníci dostanou za svůj 
výkon drobnou odměnu. Na místě bude připraven pro děti 
atletický plac, kde si budou moci zasoutěžit v atletických 
disciplínách. Nezapomínáme ani na rodiče, kteří mohou 

soutěžit v jízdě zručnosti s kočárky. Startovné činí 20,- Kč. 
helma do závodu pro děti je povinná! 
V červnu se můžete těšit hned na tři akce, první z nich 
bude Šmoulí dětský den, který pořádá MČ Praha 19, kde 
budeme mít svůj šmoulí domeček. 
Na sobotu 11. 6. jsme přichystali akce hned dvě. První je 
určena pro rodiče s dětmi. Jedná se o zábavné odpoledne 
– Rozloučení se školním rokem, které se uskuteční v 
Kulturním a rodinném centru CoByDup, Lidovém domě 
a jeho přilehlých prostorách. Od 13:00 do 17:00 hodin 
se děti mohou těšit na ukázku policejního a hasičského 
vozidla, diskotéku, soutěže, písničky a divadelní 
představení v podání divadla D5 s pohádkou Krysáci. Na 
akci bude k vidění také dvoupatrový londýnský autobus 
hračkářství  Hamelys. Druhá, večerní, akce je určena pro 
dospělé. V Lidovém domě Kbely se uskuteční charitativní 
koncert pro Kačenku, jehož výtěžek poputuje na léčbu 
čtyřleté Kateřiny Podrázské z Přezletic a bude předán v den 
koncertu Kačeniným rodičům. Finanční dar použije rodina 
na kvalitní lázeňskou léčbu a na pomůcky, které přispějí 
ke zvýšení kvality Kačenčina života. Patronem celé akce se 
stal herec Oldřich Navrátil. V programu vystoupí rockové 
kapely  Totems Hardtramp, Payanoia, Luboš Pospíšil, The 
Cell a ECHT! 
Těšíme se na Vás!
Za tým KRC CoByDup Lenka Maršálková a Lenka Baťková
Dobrá zpráva – pokračujeme 
Projekt „Co dělat, když…?“ bude pokračovat i v letošním 
roce! Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo finanční 
grant pro tento užitečný projekt, který je určený především 
pro rodiny s dětmi.
Projekt má jednu novinku – představí sdružení z Kbel 
a okolí, která se věnují volnočasovým aktivitám. A 
samozřejmě i nadále můžete využít možnosti navštívit 
workshopy s odbornými lektory. Letos jsme zorganizovali 
semináře na tato témata: Holky a kluci – rozdíly ve výchově, 
Přichází sourozenec, Logopedie, Ukázková hodina pro děti 
Fittime Kbely, Útočné chování dětí aneb I obrana může být 
útok, Látkové plenky, Jak výhodně spořit dětem, Nutriční 
poradkyně radí: jak na zdravou výživu dětí.

V květnu pořádáme pro rodiče nově přijatých dětí do 
školky seminář na téma „Pomoc školka aneb Až se září 
zeptá“ s pedagogy Mateřské školky Letců. Termín konání 
je 23. 5. od 17:15 hodin v MŠ Letců. Kapacita je omezená, 
proto pokud Vás tato významná změna čeká, přihlaste se 
na e-mailu centrum@krc-cobydup.cz.
Ještě bych ráda zopakovala, že je možné se na nás obrátit, 
pokud potřebujete individuální poradenství na výchovná, 
rodinná, finanční či pracovně-právní témata. Poradna 
je bezplatná a anonymní. Stačí napsat e-mail na adresu 
poradna@krc-cobydup.cz. Nebojte se, nejste v tom sami!

Krásné jaro Vám přeje
Dáša Zbínová

vedoucí a koordinátorka projektu „Co dělat, když…?“
tel.: 604 756 137

pŘíMěSTSké TáBory v KRC CoByDup

KRC CoByDup zve opět všechny děti na prázdninový 
příměstský tábor Letní ježkův klubík. Připravili jsme 
pro Vás prázdninový program – tentokrát i rozšířený o 
celodenní turistický týden pro větší děti.
1. týden:               18. 7. – 22. 7. 2016 Téma: „cestování na 
souši, po vodě i vzduchem“ (předškoláci 3 – 5 let)
První týden bude zaměřen na dopravní prostředky a 
formy cestování  – děti budou, pomocí her, plněním 
soutěžních úkolů, hraním divadla a tvořením, poznávat 
formy dopravních prostředků i význam cestování. 
2. týden:               25. 7. – 29. 7. 2016 Téma: „prstem po 
mapě, aneb děti černé, žluté i bílé“ - (předškoláci 3 – 5 
let)
Druhý týden bude zaměřen na poznávání kontinentů, 
zvyklostí jejich obyvatel a jejich tradic. Malí táborníci 
zavítají, nejen prostřednictvím kulis, básniček, písniček, 
výtvarné tvorby a jídel do teplých krajů, jako je Afrika, ale 
okusí i drsné podmínky života Eskymáků.
3. týden:               1. 8. – 5. 8. 2016 Téma: „Čím budu až 
vyrostu, aneb řemesla a povolání“ - (předškoláci 3 – 5 
let)
Třetí týden si prožijeme pod heslem „Řemeslo má zlaté 
dno“  – děti si vyzkouší pomocí her, plněním soutěžních 
úkolů, hraním divadla a tvořením, možnosti, čím by chtěli 
být až vyrostou, každý den si vyzkoušíme jiné řemeslo 
nebo povolání…
4. týden:               8. 8. – 12. 8. 2016 Téma: „cestování, 
aneb na výletech hravě, získám info o dopravě“ (věková 
skupina 5 – 9 let)
Čtvrtý týden bude určen pro předškoláky a mladší školáky 
5 – 9 let – program bude zaměřen na tematické výlety po 
Praze (dopravní hřiště, výlet parníkem….. ). V ceně tohoto 
turnusu je zahrnuta celodenní svačina, oběd, pitný režim, 
vstupy či jízdné. Čas turistického Klubíku je 8:30 – 16:00. 
Pod vedením Ivety Pikové, Lenky Maršálkové, Lenky 
Kadlecové a Moniky Kloudové se tedy můžete těšit na 
4 týdny plné pohybu, cestování, zábavy a dobrodružství 
s novými kamarády, kde aktivně a v přátelském prostředí 
stráví prázdninové chvíle bez rodičů. 
Více informací o Letním Ježkově Klubíku naleznete na 
našich stránkách www.krc-cobydup.cz. 
Těšíme se na Vás!
Lenka Maršálková, ředitelka  KRC CoByDupRozloučení se školním rokem  

aneb BEZPEČNÉ PRÁZDNINY

Kulturní a rodinné centrum CoByDup pořadá:

Skákací hrad zdarma

sobota 11.6.2016 
13:00 až 17:00  

 

Změna programu vyhrazena.
Akce se koná za každého počasí!

Po akci bude od 19:00 hod. následovat charitativní koncert  
pro Kačenku. Více informací na www.krc-cobydup.cz

Toužimská 244/42 
Praha 9 - Kbely 

 
v KRC COByDup, Lidovém domě a okolních prostorách

Program:
13:00 zahájení zábavného odpoledne

14:00–14:45 pohádka v podání divadla D5 - Krysáci 

15:00–15:20 boxerská exhibice- Spejbl Gym

15:30–17:00 diskotéka pro děti se soutěžemi

Soutěžní úkoly po 
celé odpoledne s

 drobnou odměnou

 Vstupné zdarma

Testy bezpečnosti nejen pro děti

Dvoupatrový autobus Londýn Hamleys

 Malování na obličej

Ukázka policejního a hasičského vozidla

mailto:centrum@krc-cobydup.cz
mailto:poradna@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz


1918

Vrby se nám zelenají, na dvě strany prokvétají ...
 
V sobotu (19. 3. 2016) vystupova-
ly děti z předškolní třídy Kytiček z MŠ Letců  
na Velikonočním jarmarku v Centrálním parku ve Kbelích. 
Měly připravené pásmo písniček, tanečků a básniček 
nejen s jarní tematikou. Obecenstvo po každém výstupu 
děti odměnilo bujarým potleskem, který si bezpochyby 
zasloužily. Na závěr vystoupení zazněla krásná píseň „Vrby 
se nám zelenají“, ve které je oslaven odchod zimy a slovy 
„radujme se, veselme se“ přivítáno jaro. Za svůj zdařilý 
výkon byly děti obdarovány drobnou sladkostí. O ukončení 
sobotního programu se postaraly dvě paní učitelky z MŠ 
Letců, které se vynesením Morany pokusily symbolicky us-
pat zimu a přivítat jaro. Za jejich práci s přípravou Morany 
jim velice děkujeme. 

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., zástupce ředitelky

MaTeŘSká ŠkoLa LeTců

MaTeŘSká ŠkoLa aLBrechTická
předškoláček 2016
Ve čtvrtek 7. 4. měla třída Žirafek z mateřské školy 
Albrechtické tu čest zastoupit Kbely v každoročním 
setkání mateřských škol ve vysočanském Gongu s názvem 
„Předškoláček“.
Učitelky si s dětmi připravily taneční vystoupení na dvě 
skladby: část symfonické básně „Vltava“ od Bedřicha 
Smetany a píseň „Mateřinky“od Zdeňka Svěráka a 
Jaroslava Uhlíře.
Při „Vltavě“ děti barevnými šátky zobrazily pramínky, které 
se postupně měnily v širokou řeku plnou třpytivých vlnek. 
S touto řekou se děti více seznámily v tematickém bloku 
„Objevujeme svět kolem nás – řeky a moře“. Následovala 
skladba „Mateřinky“, kterou děti roztančily celé pódium. 
Tato skladba byla letos zařazena k příležitosti kulatých 
narozenin českého dramatika, scénáristy, herce a autora 
písňových textů Zdeňka Svěráka.
A protože se hercem a tanečníkem nikdo nerodí a není 
pro každého lehké a samozřejmé vystupovat veřejně 
na pódiu, předváděly děti ze Žirafek nejprve své umění 
kamarádům z ostatních tříd v mateřské škole, čímž si 
vystoupení procvičily, a pondělní generální zkouška 
v divadle tak proběhla na jedničku. Ve čtvrtek se děti 
převlékly do oblečení v barvě vody a netrpělivě očekávaly 
svůj vstup na „prkna, která znamenají svět“. Nervozita 
opadla po zaznění prvních tónů Vltavy a děti předvedly 
pěkný výkon. Odměnou nám všem byl úsměv na tvářích 
rodičů. Třídní učitelky Žirafek: Pavla Muchková

    Renáta Kottová

jarní jarmark „Spolu dětem“
 
Jarní Jarmark - „Spolu dětem“ se konal 16. a 17. března 2016 
v MŠ Letců již popáté. Tento jarmark je charitativní akcí, která 
děti učí empatii, ohleduplnosti, toleranci, dobrosrdečnosti, 
laskavosti a dalším důležitým lidským vlastnostem. Děti ze 
všech šesti tříd vyráběly výrobky, které bylo možné zakoupit 
a přispět tak na nákup muzikoterapeutických pomůcek 
Speciální MŠ Štíbrova. Výběr výrobků byl rozmanitý. Zak-
oupit bylo možné např. kraslice, náramky, klíčenky, zápichy, 
osení, velikonoční dekorace, přáníčka, košíčky, keramické 
výrobky a mnoho jiných krásných věcí pro radost. Ceny byly 
dobrovolné, návštěvníci sami ohodnotili práci dětí dle své-
ho uvážení a podle vybrané částky je zřejmé, že tato akce 
byla více než úspěšná. Celá akce byla provázena krásnou 

jarní atmos-
férou a stala se z ní tradice. 
Speciální MŠ Štíbrova bylo 
věnováno 30 059,-kč a 
škola tento dar využila na 
nákup muzikoterapeutick-
ých pomůcek.  Všem,  kteří 
nás  přišli  podpořit,  velice 
děkujeme!
Video z této akce je ke shléd-
nutí na stránkách MŠ Letců 
nebo na kbely.tv.

Jiřina Hamplová, ředitelka Mateřských škol Praha - Kbely
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ZákLadní ŠkoLa praha - kBeLy
deváťáci za katedrou
I v letošním roce si deváťáci stoupli za katedru a zkusili, 
jaké radosti a těžkosti s sebou nese učitelské povolání. 
Nejdříve se dohodli s vyučujícími na prvním stupni naší 
školy, jaký předmět budou učit. Potom následovala 
zkontrolovaná odborná příprava, která si kladla za cíl žáky 
nejen naučit, ale i zaujmout. 30. března stateční deváťáci 
vstoupili za doprovodu vyučujícího, který usedl mezi své 
žáky, do tříd. Paní učitelky byly potěšeny nejen kreativitou 
hodin, zapojením dětí, ale i přátelskou atmosférou, ve 
které vyučování proběhlo.
Touto akcí jsme si připomněli Den učitelů.

Mgr. Marie Nováková a Mgr. Rastislav Švec

kroužek vaření ve školní družině
 Na naší základní škole, která je vybavena kuchyňkou, 
máme zájmový kroužek vaření. Kroužek navštěvují 
děti ze školní družiny a připravují jednoduché recepty. 
Je velmi oblíbený u malých kuchařů, ale i u rodičů – 
ochutnávačů. Některé maminky si berou recepty domů, 
aby dobroty uvařily ještě jednou.  Učíme se poznávat 
možná nebezpečí při používání některých kuchyňských 
potřeb a seznamujeme se základními surovinami. Naším 
cílem je, aby se děti naučily připravovat pokrmy dle 
receptů přiměřených jejich věku. Začínají pomazánkami, 
palačinkami, polévkami, omáčkami, těstovinami, pečou 
buchty – koláče. Co malí kuchtíci s chutí uvaří, rádi s velkou 
chutí také sní. Učíme se i správnému stolování. Kroužek navštěvují nejen děvčata, ale těší se i velkému zájmu chlapců. 

 J. Lejčková vychovatelka

olympiáda 2.c
Stejně jako v loňském roce, tak i letos se 16. 4. sešla 2. C, aby poměřila 
své síly v různých disciplínách. Např. ve florbale, v opičí dráze, hodu, běhu, 
skoku, přetahování – tato disciplína byla nejnáročnější jak na hlasivky, tak 
emoce. Všechny děti (včetně sourozenců) byly rozděleny do 6 družstev 
a reprezentovaly různé státy ze všech kontinentů. A byl to boj! – čestný, 
rovnocenný, napínavý. Cenu fair play si odnesl D. Kalous za povzbuzující výrok: 
„Nevadí, že se nedaří, ale snažíme se.“ Maskotem olympiády se stal velký, bílý, 
plyšový medvěd, věnovaný dětem čerstvou olympioničkou ve vodním slalomu 
Katkou Kudějovou. Napečené, ale i opravdové medaile, diplomy, odměny, 
dárky, bohatě prostřený stůl, profesionální přístup všech, to vše vyvolalo 
ohromné nadšení a po zaznění hymny slib, že příští rok bude olympijská vlajka 
opět vztyčena. Obrovská radost z úspěchu byla odměnou všem.                                   

Mgr. J. Březinová

pohádkové představení pro rodiče 1.d
Od ledna se třída 1.D dostala do říše pohádek.  Četli jsme, zpívali, malovali, učili se básničky, tancovala se mazurka a 
hledala se čísla v pohádkách. Toto téma se promítlo snad do všech předmětů.  Na konci projektu jsme toho uměli tolik, 
až vznikla myšlenka představení pro rodiče. Tvořilo se nanovo. Vymýšleli jsme pozvánky, plakáty, sestavovali program 
a pak se již nacvičovalo pohádkové pásmo. Dne 22. března jsme rodičům ukázali, co umíme. Vstupné v podobě koláčů, 
buchet a chlebíčků nám celkový dojem velmi zpříjemnilo. Máme z toho krásný zážitek. 

Mgr. Lucie Kalčíková

rodičovská kavárna
Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci se základní školou uspořádal 7. dubna rodičovskou kavárnu na téma „Výchova 
s počítačovými hrami?“. Lektoři Jakub a Dagmar Güttnerovi představili velmi zajímavý program. Návštěvníci kavárny 
se prostřednictvím projekce seznámili s řadou konkrétních her pro různé věkové kategorie.  Zamýšleli se nad riziky 
některých PC her, ale také na jejich vhodném využití. Přínosná byla i diskuze, ve které rodiče vzájemně sdíleli zkušenosti 
s nastavováním pravidel pro své děti ohledně doby trávené na počítači.

Mgr. Klára Kafoňková, Mgr. Pavlína Hrdličková

na další kavárnu, jejímž tématem bude „kyberšikana“, se můžete těšit 30. května. 

Výprava na Selešku
I letos žáci, kteří navštěvují přírodovědný nebo 
dějepisný kroužek, vyrazili na víkendovou 
výpravu do Lužických hor. Pro většinu to byla 
cesta do míst, která mají rádi, ale někteří zamířili 
na Selešku poprvé. Dívky před nástupem do 
autobusu odložily své batohy do auta, kde 
již byly uloženy dobroty, které starostlivé 
maminky napekly na sobotní snídani. Potom 
už následovala rychle ubíhající cesta. Zvlášť ta 
ve vlaku se dětem líbila. Ze Lvové jsme stoupali 
osm kilometrů pěšky. V příjemném podvečeru 
jsme si užili hodně legrace. Nezapomněli 
jsme na odpočinkové a posilňovací zastávky. 
V Petrovicích jsme nabrali dech blízko místa, 
kde se údajně zastavil i Napoleon při svém útěku z Ruska. Večer se blízko chaty ozýval sýc rousný. Všichni jsme potichu 
vyšli do večerní přírody a pozorně poslouchali. Bohužel se nenechal nalákat k odchytu a odletěl směrem na Hvozd. Chvíle 
povídání před spaním byla krátká, museli jsme zavřít očka, protože nás čekal nároční sobotní program. Přírodopisci, 
kterých tentokrát byla drtivá většina, se dopoledne věnovali odchytu ptáků do nárazových sítí za účelem kroužkování. 
Ze zajímavých úlovků jmenujme datla, králíčky a další ptáky, kteří pobývají v horských smrkových lesích. Dějepisci se 
vypravili za historií. Našli lesní hřbitov, kde bylo pochováno tisíc vojáků, kteří nepřežili svá zranění z války o Slezsko a 
zemřeli na Lemberku – dočasném lazaretu. Ostatně zámek Lemberk byl hlavním cílem našeho putování. Zde jsme si 
připomněli osobnost svaté Zdislavy, obdivovali jsme dobově zařízené interiéry. Co nás zaujalo nejvíce ? Bajkový sál svou 
výzdobou a dětský pokoj – herna. Na zpáteční cestě jsme nezapomněli na Bredův letohrádek, z jehož zahrady se otevírá 
krásný pohled na nejvyšší horu Lužických hor – Luž. Kráčeli jsme místy, kudy chodila Zdislava z Lemberka do Jablonného, 
kde založila klášter a špitál, ve kterém se obětavě starala o nemocné. Zastavili jsme se u její studánky. Sem putují lidé 
z blízkého i dalekého okolí. Voda z ní je prý léčivá. Protože je pravidelně kontrolována hygienickou stanicí, mohli jsme se 
osvěžit i my. Vlády v kuchyni se mezitím ujala paní Koloušková, které patří veliký dík za obětavost, s jakou naši výpravu 
ochotně podpořila. Měla výborné pomocnice a pomocníky – naše milé deváťáky. Odpoledne jsme zamířili k obranným 
řopíkům z třicátých let 20. století, kde všichni pozorně sledovali skvělý výklad Vojty Hřebíka. Do vnitřních prostor jsme se 
vydávali po skupinkách vyzbrojeni baterkami. Při našem putování jsme překročili bludný kořen, ale vše dobře dopadlo. 
Cestu zpět jsme našli. Nedělní návrat nám pokazil déšť, ale na Selešku nezanevřeme.

Mgr. Marie Nováková
Mgr. Rastislav Švec
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Škola plná záchranářů
akci nazvanou „Týden pro záchranu života“, kterou absolvovali během prvního květnového týdne, pod vedením 
profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Zdravotníci s.r.o. všichni žáci naší školy, se setkala s nebývalým 
ohlasem.
Interaktivní program první pomoci byl rozdělen do 
teoretické a praktické části. Jednotlivé třídy postupně 
absolvovali teoretickou část v učebně a praktickou část 
v areálu školy. Program obsahoval i prohlídku sanitního 
vozu přímo ve škole, kde si žáci mohli prohlédnout a 
vyzkoušet záchranářské vybavení, nosítka a mnoho dalších 
pomůcek, které záchranáři používají ke své každodenní 
práci.
Během programu ošetřovali naši žáci různá poranění, jako 
například rány, otevřenou zlomeninu, zastavovali tepenné 
krvácení, prováděli nácvik neodkladné resuscitace, učili 
se protišoková opatření a komunikovali se simulovaným 
dispečinkem záchranné služby. Nechyběla ani bezpečnost 
a prevence úrazů. Závěrem programu prošli netradiční 
závěrečnou zkouškou, formou reálně namaskovaných 
poranění, které museli žáci sami ošetřit.
 „Naším hlavním cílem je zbavit veřejnost strachu 
z poskytování první pomoci. Při záchraně lidského života 
často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní 
znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Kde 
jinde se naučit první pomoc, než právě ve škole? Jsme moc 
rádi, že vedení Městské části Praha 19 a vedení školy si 
uvědomuje důležitost těchto znalostí a dává žákům skvělý 
základ do dalšího života. Za to jim patří velké poděkování.“ 
říká Josef Odehnal, lektor kurzů a profesionální záchranář.

Veronika Fenclová, ZŠ Kbely

Finanční sbírka pro „Lékaře bez hranic“
Již v minulém čísle Kbeláku jsme Vás informovali o 
plánované finanční sbírce uspořádané třídou 5. B. Sbírka 
se koná na podporu organizace Lékaři bez hranic (LBH). 
Máme za sebou mnoho hodin sbírání informací o činnosti 
LBH. Vytvořili jsme ve škole informační nástěnku, několik 
plakátů a letáčky. Navštívil nás i pan Pavel Gruber, ředitel 
české sekce LBH, který nám celou organizaci více přiblížil. 
Na základě získaných informací jsme prezentovali LBH ve 
všech třídách naší školy. Vyvrcholením naší několikaměsíční 
práce je již zmiňovaná finanční sbírka, která se koná právě 
v době uzávěrky Kbeláku. O výši výtěžku Vás budeme 
informovat v příštím čísle.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat s námi.

Třída 5. B

ZákLadní ŠkoLa praha - kBeLy
1. ročník dětského běžeckého závodu
Ahoj, ahoj, ahoj! Cože? Vy jste tam nebyli? Kde? No přeci ve 
kbelském parku, 24. dubna!
No to vám musím vyprávět! Nejdřív jsem měl namále. Představte 
si, že mne honilo 163 dětí! A všichni měli na prsou čísla s obrázkem 
šakala. První se za mnou pustili ti nejmladší lidičkové. To jsem ještě 
zvládl běžet. Pak ale přišli ti starší. Ještě, že jsem měl s sebou kolo. 
To vám byla rychlost!  A oni se na mne ještě rozcvičovali s trenérem. 
A tomu neuvěříte, i když mne nikdo nechytil, všichni dostali diplom 
a medaili. A ti nejrychlejší stáli nakonec na bedýnkách s čísly 2,1,3 

a všichni jim tleskali. Pak přišel i kouzelník! Ten 
vám uměl věci! Tombola byla paráda, nikdo mě už 
nehonil. Nakonec jsme si zamávali a já vám měl z 
toho takový dobrý pocit...
Jestli chcete vědět víc, podívejte se na www.
sakalkbely.cz , já už musím běžet trénovat na příští 
rok!
Pac a pusu, váš KRÁLÍČEK.
ŠAKAL Kbely děkuje za pomoc a sponzoring MČ 
Praha 19, firmám Würth, LOAP, Farmářský krám, 
Lékárna u Billy, Květiny Katka, Veselá tkanička, 
restaurace Zastávka u srubu, cukrárna Avanti, 
cukrárna U Parku, Keter, pizzeria Kbelíno, Bjez.cz a 
všem rodičům a kamarádům, kteří nám pomohli. 
Díky vám!

VypUSŤTe ŠakaLa

Starosta Úřadu MČ Praha 19 pan Pavel Žďárský spolu s 
místostarostkou paní Ivanou Šestákovou a tajemníkem 
panem JUDr. Josefem Nyklesem předali na našem 
předvánočním setkání nový šicí stroj pro členy Klubu 
seniorů a členů STP Kbely. Zájemkyně o kroužek šití se sešly 
v klubovně Domu seniorů na prvním setkání, při kterém nás 
lektorka paní Anička Domnosilová seznámila s obsluhou 
nového šicího stroje a ukázala nám, jak využívat jeho 
automatické programy. Chceme se setkávat každý měsíc a 
ušít si něco pěkného podle svých představ a dovedností. Se 
svými výrobky se pak rády pochlubíme na některé schůzce 
v Klubu seniorů. Vážíme si toho, že  MÚ nám poskytl 
další možnost aktivního využívání našeho volného času.  
 Ludmila Francová vedoucí kroužku šití.

kroUŽek ŠiTí

http://www.sakalkbely.cz/
http://www.sakalkbely.cz/
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30. dubna si daly ve kbelském parku - jak se již stalo 
tradicí - dostaveníčko pohádkové bytosti z řad čarodějnic, 
čarodějů, ježibab a ježidědků. Jejich motivací pro účast 
na tomto setkání bylo jednak datum, ke kterému se 
váže dávný rituál, ale také vyhlášená soutěž o titul „Miss 
čarodějnice 2016“ nebo „Missák čaroděj 2016.“
Pro dětské účastníky letošního rejdění připravila nejvyšší 
kbelská čarodějnická rada hned několik náročných 
disciplín.
I ty nejotrlejší čarodějnice trošku váhaly, když měly 
vytáhnout ze slizem naplněných nádob pavouky, hady 
a brouky. dalším těžkým úkolem byl i let na koštěti přes 
překážky, prohazování pavoučí sítě koštětem, skládání 
čaroerbu, poznávání bylinek, házení kroužků či koulení 

očí a další. Zlatým hřebem celého čarodějnického dne 
byla ale nepochybně poslední disciplína, ve které museli 
soutěžící dohodit najednou 5 čarodějnic do připravené 
pece. 
Nakonec byly všechny soutěžící děti jak v disciplínách, tak 
i v soutěži o nejzajímavější loutky a kostýmy, spravedlivě 
odměněny panem starostou či dalšími zástupci radnice.  
V amfiteátru probíhalo od 13h vysílání BUBU TV, kde si 

Divadlo Prima den připravilo mnoho prima vstupů – jak 
jinak – než k tématu pálení čarodějnic. Tance s dětmi, 
různé rituály, ale i zábavná přímo na míru kbelské akci 
ušitá scénka s trochou rituálního mučení – tentokráte 
překvapivě pánského osazenstva – byla vyčarována 
profesionálním tanečním souborem Ambrosia spolu 
s ohňovou mystickou show po setmění.
Přiznám se, že si nedokáži představit jiné muzikantské 
zakončení celého večera než s kapelou Holokrci,  kteří 
tentokráte přišli s překvapením – návštěvou Milana 
Pitkina a vystoupením části kapely Divokej Bill.

Čarodějnické rejdění
Všem návštěvníkům, soutěžícím dětem, sponzorům, 
organizátorům čarodějnického rejdění, ale i úředníkům 
a kbelským dobrovolným hasičům srdečně děkujeme a 
v příštím roce se těšíme na strašidelnou shledanou.

Foto-video dokumentace: http://marel.praha19.
cz/30_4_2016.html , http://petrvana.cz/index.

php?album=kbely/2016-carodejnice 
Šárka Egrtová alias Vyvalbulva Rozčepýřená, PR ÚMČ 

Praha 19 
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http://marel.praha19.cz/30_4_2016.html
http://marel.praha19.cz/30_4_2016.html
http://petrvana.cz/index.php?album=kbely/2016-carodejnice
http://petrvana.cz/index.php?album=kbely/2016-carodejnice
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nízkoprahové centrum aktivit MČ praha 19
Pro Kbelskou šachovou reprezentaci skončila soutěžní 
sezóna
Třetí sezóna, kterou absolvovaly tentokrát už tři 
týmy Šachového oddílu Sk kbely – kbelské šachové 
reprezentace v soutěžních přeboru prahy osmičlenných 
družstev, je minulostí. jestliže v prvním a druhém roce 
své existence jediný, respektive dva týmy nového 
šachového oddílu vstupovaly do klání přeboru prahy 
víceméně v rolích favoritů či spolufavoritů, pak letos byly 
cíle jednotlivých družstev výrazně odlišné.
Kbelská šachová reprezentace A jako nováček I. třídy Přeboru 
Prahy, tedy soutěže, která už má poměrně vysokou úroveň, 
nemohla počítat s konečným umístěním na předních 
příčkách v tabulce skupiny. Naopak se dalo předpokládat, 
že bude mít spíš „existenční“ problémy. Tým si proto vytkl 
cíl udržet se v soutěži, a to se mu konečným osmým místem 
v dvanáctičlenné tabulce při dvou sestupujících podařilo. V 
jedenácti utkáních áčko třikrát vyhrálo, třikrát remizovalo 
a pětkrát odešlo ze zápasu poraženo. Plně se tak vyplatila 
taktika, kdy se tým soustředil 
zejména na utkání se soupeři, 
s nimiž měl větší šanci uspět. 
Taktika vyšla téměř dokonale, 
neboť s družstvy, která skončila 
v tabulce za ní, Kbelská šachová 
reprezentace A buď vyhrála či 
remizovala a připsala si navíc body 
i za jedno vítězství a jednu remízu 
s týmy z první poloviny tabulky. 
Třetího vítězství v utkání sice 
áčko dosáhlo až v posledním kole, 
avšak i bodový zisk, který docílilo 
do té doby, by mu na udržení v 
první třídě Přeboru Prahy stačil. 
Kapitán A týmu Jaroslav Kvapil, který v takové funkci 
působil úplně poprvé, se tak zhostil své úlohy s úspěchem 
a pro rozhodující utkání se podařilo sestavit buď vítěznou 
osmičku hráčů, nebo takovou sestavu, co odehrála se 
soupeřem vyrovnaný zápas.
Kapitán Kbelské šachové reprezentace B Josef Kabát je 
naopak na tomto postu velmi zkušeným mužem, nicméně 
pozice jeho týmu na začátku bojů ve druhé třídě Přeboru 
Prahy byla velmi podobná jako v případě áčka. Šlo tedy 
rovněž o to, aby si družstvo udrželo tuto soutěž i pro příští 
sezónu. Výhodu mělo béčko v tom, že mohlo uspět s větším 
počtem soupeřů než áčko. Kbelská šachová reprezentace 
B nakonec dosáhla tří vítězství, čtyř remíz a čtyřikrát se 
musela před uměním protivníků sklonit. To jí v konečné 
účtování vyneslo deváté místo v dvanáctičlenné tabulce, 
tedy těsně nad pásmem sestupu, protože z této soutěže 
padala plná čtvrtina týmů. Zatímco všechny prohry áčka 
byly jednoznačné, což ovlivnila zvolená taktika, béčko 
odehrálo deset z jedenácti duelů vyrovnaně, kdy o vítězství 

či prohře rozhodla jediná, ale nanejvýš 
dvě z osmi partií. Větší vyrovnanost 
týmů ve skupině sice dávala Kbelské 
šachové reprezentaci B naděje v podstatě 
v každém zápasu, zároveň ale hrozila 
pokaždé porážka. Vlastně se mohlo stát 
cokoli, a to kladlo na psychiku šachistů 
značné nároky. Důkazem je fakt, že béčko prohrálo s dvěma 
posledními týmy tabulky, přičemž onu největší porážku 
utrpělo s předposledním družstvem a o dva body jej porazil 
úplně poslední tým. O vyrovnanosti soutěže svědčí i rozdíl 
v bodových ziscích mezi čtvrtým týmem tabulky a devátým 
kbelským béčkem, který činil pouhé čtyři body.
V úplně jiné situaci se ve třetí třídě Přeboru Prahy nacházela 
Kbelská šachová reprezentace C na začátku soutěže. Ze třetí 
třídy se nikam nesestupuje, a tak družstvo mohlo v klidu 
plnit, co si předsevzal nový kapitán Oldřich Brojír a s čím 
také vyhrál při volbě kapitána na členské schůzi šachového 
oddílu; a sice poskytnout všem hráčům soupisky, včetně 

méně zkušených a zdatných šachistů, šanci zahrát si 
naostro soutěžní šachy. Přesto céčko v soutěži nepropadlo. 
Z devíti utkání dosáhlo dvou vítězství a jedné remízy, 
jednou dokonce vyhrálo 8:0, což se zatím nikdy žádnému 
týmu Kbelské šachové reprezentace nepodařilo. Celkově 
skončila Kbelská šachová reprezentace C na osmém místě 
desetičlenné tabulky.
Po dvou sezónách, kdy týmy nového oddílu Kbelské 
šachové reprezentace kráčely od vítězství k vítězství, si ve 
své třetí sezóně musely osvojit v soutěžích jiné role. Nyní 
půjde o to jednak stabilizovat a jednak posílit členskou 
základnu oddílu a pokusit se zaměřit více na práci s mládeží. 
Každopádně se ukazuje, že oddíl musí stavět jednoznačně 
na svých kmenových hráčích. Spoléhat se na hostující 
hráče z jiných týmů by správnou cestou nebylo. Kbelská 
šachová reprezentace přece vznikla proto, aby šachistům, 
kteří se v Kbelích narodili, nebo zde žijí, pracují či jinak 
působí, nabídla příležitost ukázat, že Kbeláci prostě umí.

Odehrané turnaje v NCA
Od konce února do konce března uspořádalo Nízkoprahové 
centrum aktivit Městské části Praha 19 ve svých prostorách 
čtyři turnaje v různých hrách. Čtyři únorová a březnová 
sobotní odpoledne tak byla v NCA věnována postupně 
stolnímu tenisu, stolnímu Stiga hokeji, X-Box Kinectu a AZ 
Kvízu. Ze skladby turnajů je zřejmé, že zejména pro děti a 
mládež byla připravena soutěžní klání, která akcentovala 
jak jejich pohybové aktivity, tak dovednostní a znalostní 
schopnosti.
Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče se 
konal v sobotu 27. února 2016 od 15 hodin a poměřit 
si, jak dovedou zacházet s nejmenším míčkem, si přišlo 
patnáct hráčů. Odpoledne přineslo napínavé boje, jedněm 
vítězství, druhým naopak chvilkové zklamání z prohry, ale 
všem jistě radost z tohoto zajímavého sportu.
Turnaj ve stolním Stiga hokeji pro hráče bez rozdílu věku 
a výkonnosti se uskutečnil v sobotu 5. března 2016 od 15 
hodin. Stiga hokej je už dlouho ve světě i v České republice 
velice populární a dávno zakotvil rovněž i v kbelském NCA. 
Tentokrát se hráči přesvědčili, že tato stolní hra vyžaduje 
postřeh, velkou obratnost, pohotové ruce, přesnost a že 
není snadné soupeře porazit.
Turnaj X-Box kinect proběhl v NCA v sobotu 12. března 
2016 od 15 hodin. Na herní konzoli X-Box Kinect, co jen 
v oblasti sportu nabízí obrovské množství her, které jsou 
zábavným a napínavým spojením reálného pohybu, jímž 

se simulují akce sportovců, s kinetickým zobrazením 
výkonů v odpovídajícím prostředí na monitoru, soutěžili v 
několika sportovních disciplínách, co se dají absolvovat ve 
dvojicích. 
Soutěž ve vědomostní hře aZ kvíz se konala 19. března 
2016 od 15 hodin. Tato zábavná hra k procvičení znalostí 
i paměti v porovnání se soupeři, je obecně dobře známá 
a už pravidelně patří do programu akcí pořádaných v NCA 
Městské části Praha 19.

NCA připravuje v květnu
Šipkový turnaj jednotlivců se uskuteční v prostorách NCA 
v sobotu 7. května 2016 od 15 hodin.
hru „dobyvatel“ pořádá NCA MČ Praha 19 ve svých 
prostorách v sobotu 14. května od 15 hodin.
Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče 
připravuje NCA MČ Praha 19 na sobotu 21. května 2016 od 
15 hodin. Počet hráčů je limitován kapacitou NCA, proto 
si pořadatel vyhrazuje právo zařadit hráče podle pořadí 
přihlášek. Pálky, míčky a občerstvení po dobu turnaje 
zajištěno. 
Turnaj ve stolním Stiga hokeji pro všechny hráče bez 
rozdílu věku a výkonnosti pořádá NCA MČ Praha 19 v 
sobotu 28. května 2016 od 15 hodin.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  

Na vědomost všem se dává: HLEDÁME DOBROVOLNÉ OBECNÍ MUZIKANTY! 
 DĚDOVÉ, TÁTOVÉ, SYNOVÉ, ALE I VAŠE ŽENY: Umíte alespoň trochu na některý dechový nástroj? 
Máte chuť obnovit kbelskou hudební tradici a láká vás občas si veřejně (nezávazně) zahrát na akcích 
typu: Slavnostní otevření, výročí, pocta u pomníku, jubileum, vítání… ALE HLAVNĚ SOBĚ PRO RADOST? 

POKUSME SE SPOLEČNĚ ZALOŽIT KBELSKÝ DECHOVÝ SOUBOR!! 

     

NĚKTERÉ NÁSTROJE DOKÁŽEME I BEZPLATNĚ ZAPŮJČIT A LZE ZPROSTŘEDKOVAT I LEKCE 
U KANTORA VOJENSKÉ HUDBY PŘÍMO VE KBELÍCH! Motto: ZÁBAVA, POTĚŠENÍ, LEGRACE, ČASEM MOŽNÁ I ÚSPĚCH.           
I TRIO BY BYLO PĚKNÝ ÚSPĚCH. ZKUSME TO!!   KONTAKT: 362155@seznam.cz  nebo nechte zprávu na úřadě…     
VHODNÉ PRO: POKROČILÉ ZAČÁTEČNÍKY, ALE I PRO MAZÁKY OCHOTNÉ NÁS UČIT. ORIENTACE: TRADIČNÍ VENKOVSKÁ 
DECHOVKA – polky, pochody, valčíky... ZPŮSOB ŘÍZENÍ: DOBROVOLNÁ AKTIVITA, PODLE CHUTI A PRO RADOST – TAK, ABY 
TO VŠECHNY BAVILO.  /ZATÍM BEZ NÁROKU NA ODMĚNU – V BUDOUCNU DLE VÝSLEDKŮ/  Předem děkuje a zdraví: L.Kratochvíl 

KŘÍDLOVKY 
TRUBKY 
BASKŘÍDLOVKY 
POZOUNY 
KLARINETY 
TUBA/HELIGON 
PŘÍČNÉ FLÉTNY 
BUBEN ale i jiné! 
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 31. července na adresu: 
ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést 
osobně v zalepené obálce na recepci úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. Z došlých odpovědí bude vylosován 1 
výherce, pro kterého je připraven stříbrný prsten s perlou. Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno 

v příštím čísle. 
Sponzorské dary do křížovky můžete 
nabízet:
ÚMČ Praha 19 M. Marel, Albrechtická 
825, 1. patro, 
tel: 734 789 978, nebo elektronicky: 
kbelak@kbely.mepnet.cz

Tuto tajenku sponzoruje
„Zlatnictví AA “, 

Vrchlabská 36/29. 19700 Praha - 9 Kbely
které věnovalo cenu pro výherce.

kŘíŽoVka o cenySBÍRKA VÍČEK PRO 
KAČENKU

Rádi bychom požádali o pomoc všechny dobré 
lidi, kterým není lhostejný osud malého dítěte, 
naší skoro tří a půl leté Kačenky. Narodila se 
jako zdravé dítě, ale postupem času se zjišťovalo 
opoždění vývoje. Ač se lékaři snažili zjistit dceřinu 
diagnozu pomocí genetických, metabolických 
a neurologických vyšetření, vždy vyšly výsledky 
negativně. Diagnoza se zatím nenašla.
Kačenka se sama neposadí, nechodí, neleze, ale 
je velká bojovnice a stále dělá nějaké drobné 
pokroky. Má o vše velký zájem. Rehabilitace a 
lázeňská péče Kačku vždy posune o kousek dál.
Navštěvujeme ergoterapii, logopedii, hipoterapii, 
Montesorri terapii, pravidelně jezdíme do 
lázní, denně rehabilitujeme zkoušíme různé 
alternativy a nově i akupunkturu.
Díky této sbírce bychom chtěli sehnat peníze na pokrytí 
finančně náročné rehabilitační léčby. Máme do budoucna 
velké léčebné plány i v zahraničí, které ovšem nikdy 
nebudeme moci realizovat bez pomoci někoho dalšího. 
Vás to nic nestojí a nám to moc pomůže.
Sbírají se nejen víčka z pet lahví, mléka, od pracích 

prostředků, ale třeba i plastové bedýnky, i zátky od 
půllitrových pivních láhví (samostatně do sáčků).

ODKAZ CO SE SBÍRÁ: http://www.hottech.cz/sluzby/
vykup-vicek/co-se-sbira/#!
 sběrny: http://www.hottech.cz/sberny/
Ze srdce děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojí a tím 
Kačenku posunou zase o krok dál.
rodina Podrázských
 info: r.podrazska@seznam.cz

http://www.hottech.cz/sluzby/vykup-vicek/co-se-sbira/
http://www.hottech.cz/sluzby/vykup-vicek/co-se-sbira/
http://www.hottech.cz/sberny/
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knaUF pahorek MTB Ve kBeLích 
jiŽ po páTé 
Pořadatel Kbely cycling team ve spolupráci s MČ Praha 
19 a společností Knauf zajistili výborné podmínky pro již 
5. ročník závodu horských kol. Dopoledne dětské tratě 
doslova praskaly ve švech.  Ani velmi chladné a větrné počasí 
neodradilo rekordní účast 192 dětí ve 12ti kategoriích. V 
odpoledních závodech Elite a Masters potvrdili naši kbelští 
bikeři vysokou sportovní úroveň a vybojovali 1x 1.místo, 2x 
2.místo a 1x 3.místo. Všem závodníkům děkujeme za účast 
a zveme k poslednímu finálovému závodu. Pražského MTB 
poháru 2016, který bude 25.9.2016 na našem Pahorku. 
Dík patří všem organizátorům, sponzorům, kbelským 
dobrovolným hasičům, dobrovolníkům, Bez jejich pomoci 
není možné závod uspořádat.

kBeLSkÝ FoTBaLoVÝ poTěr
Kbelský fotbal je tradiční součástí sportu v naší obci.  Jeho 
historie se začala psát v roce 1921 a za své období zažila 
spoustu slavných chvil. Tento článek však není věnován 
minulosti, ale zejména současnosti a nejbližší budoucnosti 

mládežnických kategorií Spartaku Kbely.
Díky několika developerským projektům na území Kbel 
došlo v posledních letech k významnému nárůstu nově 

narozených dětí. Což se zpočátku projevilo nedostatkem 
míst ve školce a následně i ve škole. Se vším se radnice 
vypořádala skutečně dobře a byla jen otázka času, k jakým 
mimoškolkovým a mimoškolním aktivitám tyto dětičky 
přivedeme.
Kbelský fotbal se logicky nabízel jako jedna z možností. 
Toho si bylo vědomo i několik málo nadšenců, kteří se v té 
době v roce 2014 okolo mládežnického fotbalu pohybovali. 
Jeden z nich byl Michal Odvárka, současný předseda 
fotbalového oddílu, který zde vybudoval výbornou partu 
dětí a rodičů. Nicméně jeho družstvo se skládalo z hráčů 
ročníků 2003/2004  a největší nápor nových fotbalistů se 
očekával od ročníků 2008 a mladších. 
V tu dobu bylo v tomto ročníku předpřípravky cca 8 dětí a 
trenérem byl Petr Kubalík. Michal s Petrem se rozhodli, že 
se pokusí s mládeží ve Kbelích  pohnout, aby se podařilo 
k fotbalu přilákat co nejvíce nových dětí. Bez dalších lidí 

jako oni to však nebylo možné. Naštěstí se objevilo několik 
dalších „bláznů“, a to zejména z řad rodičů nově příchozích 
dětí.  Hned první nábory na podzim 2014 ukázaly, že zájem 
je velký a z malé skupinky se rázem vytvořila parta 20 dětí 
ročníků 2008 /2009 a skvělá parta rodičů. Většinou se 
jednalo o nové kbelské „přistěhovalce“.
A tak bylo potřeba s takovým zájmem začít pracovat. 
Kromě tréninků prvních fotbalových dovedností  se zapojily 
i mimofotbalové aktivity, jako  již osvědčený  mikulášký 
trénink či dětský fotbalový ples  v Lidovém domě.
Taktéž pro rodiče bylo potřeba najít vhodný důvod na 
seznámení, a tím bylo předvánoční setkání v hospůdce na 
hřišti Spartak. Další výbornou zkušeností bylo přihlášení 
kluků předpřípravky  do turnaje Ministaru. Radostí pro 
nás pro všechny byla skutečnost, že to všechny pořádně 
chytlo, a to jak kluky, tak i rodiče a po každém tréninku 
se ještě dlouho zůstávalo na hřišti, kde kluci řádili na 
trampolíně a rodiče diskutovali zážitky z tréninku. Protože 
kluci byli kvalitní při hrách mimo hřiště, bylo potřeba 
zajistit kvalitu i na hřišti. Proto se vybraní trenéři postupně 
začali vzdělávat v trenérských kurzech. Co dalšího jsme 
v posledních dvou letech zažili? Absolvovali jsme společně 
letní soustředění, které bylo pro některé úplně první 
zkušeností být bez rodičů.  Kluci si vyzkoušeli společný 
trénink s profesionálními trenéry. Doplnili jsme fotbalové 
aktivity cyklovýlety či návštěvami letňanského aquaparku. 
Zúčastnili jsme se mnoha turnajů. Zahráli jsme si s různými 
mužstvy např. i z prvoligové líhně Sparty, Slávie, Bohemky, 
Dukly. Zorganizovali jsme několik turnajů na našem 
stadioně. Několikrát jsme doprovázeli naše chlapy z Áčka 
při slavnostním nástupu na jejich mistrovská utkání. Své 
aktivity jsme začali zdokumentovávat na nových webových  
stránkách včetně nástěnek ve vestibulu stadionu. Každý 
z kluků obdržel jako vzpomínku na jeho fotbalové začátky 
fotbalové kartičky. Aktuálně máme registrováno  okolo 50 
kluků  a holčiček v ročnících 2008, 2009 a 2010. Všechna 

mládežnická družstva mají vyškolené  licencované trenéry.  
V letošním roce chystáme pro kluky trénink s hvězdou, 
tzn. že u nás ve Kbelích proběhne trénink za účasti hráče 

z nejvyšší fotbalové ligy. Navštívíme vybrané utkání 
fotbalové ligy. Opět v létě pojedeme na soustředění atd. 
Už teď se těšíme na nové zájemce o fotbal, kteří se za námi 
mohou kdykoliv zatavit během tréninků a užít si společnou 
zábavu. Pro každého se zábava najde, jak pro děti, tak i pro 
rodiče, kteří by nám chtěli pomáhat v jakékoliv podobě. 
A máme taktéž velký sen a přání, aby se podařilo dostát 
plánů a příslibů nových sportovišť ve Kbelích. Protože už 
nám ten náš stadion začíná být malý, v zimě je pro nás 
sokolovna těsná, školní tělocvična dosti obsazená a naše 

chuť sportovat veliká! Na závěr bych Vás rád všechny 
pozval na velkou událost, která se na podzim letošního 
roku chystá a tou je 95.výročí od založení fotbalového 
oddílu ve Kbelích.  Držte nám palce, ať nám všechno vyjde. 
Všem, kteří nám s fotbalem ve Kbelích pomáháte jedno 
velké DÍKY, jste skvělí a jmenovitě musím zmínit ještě 
Martinu Šátkovou, bez ní by to prostě nešlo.

Vít Mrkvička 
trenér předpřípravky
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SVaZ TěLeSně poSTiŽenÝch Mo kBeLy
Březen a duben  2016 v STp kbely
První schůzka v březnu byla ve znamení oslavy  MDŽ. 
Dozvěděli jsme se, že na počátku byla protestní akce žen 
v USA v roce 1909,  kdy ženy  protestovaly  proti svému 
postavení ve společnosti, za lepší pracovní podmínky a za 
jejich volební právo. V průběhu dalších let byl tento den ve 
světě různě připomínán a slaven. My všichni dříve narození 
jsme zavzpomínali i na minulou dobu, kdy si těchto oslav 
většinou užívala více mužská část populace, ženy pak 
dostávaly květiny.  Také tentokrát všechny přítomné ženy 
byly potěšeny, když dostaly od kbelské radnice krásnou 
jarní kytičku. Předsedkyně STP následně poblahopřála 
jménem všech členů J. Dvořákové k jejím 80. narozeninám.
Při další schůzce dne 16. 3. byla na programu přednáška o 
sochách na Karlově mostě. Po obvyklém přivítání se slova 
ujala předsedkyně A. Zborníková, která členy informovala 
o plánovaném výletě do Kutné Hory a Nových Dvorů. Další 
informace se týkaly rekondičního pobytu na Šumavě. 
Následovala přednáška Mgr. T. Kučerové o Karlově mostě, 
jehož  hlavním architektem byl Petr Parléř. Na Karlově 
mostě je 30 hlavních sousoší, o každém z nich jsme se 
dozvěděli základní informace - co a koho znázorňují a 

kdo je jejich autorem. Bylo to velmi zajímavé, doplněné 
promítáním, přednáška byla oceněna potleskem.  
Další schůzka se konala v době Velikonoc, a proto 
byly také hlavním tématem. Velikonoce máme u nás 
spojeny  většinou s oslavou jara, barvením vajec, 
pomlázkou a různými krajovými zvyky. Velikonoce jsou však 
též nejvýznamnějším křesťanským svátkem, kdy si křesťané 
na celém světě připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Původ Velikonoc však spadá do doby, kdy 
Izraelité žili v egyptském otroctví a byli z něho vysvobozeni. 
Dozvěděli jsme se o jejich těžkém životě, o  zatvrzelosti 
faraóna, který je nechtěl propustit, o egyptských ranách i 
o té poslední - smrti všeho prvorozeného. Nakonec faraón 
souhlasil a Izraelity propustil. (pozn. ČT  několikrát vysílala 
film Mojžíš, který všechny tyto události popisuje)  Na 
památku  vyjití z Egypta Izraelité slaví svátek pesach ( z lat. 
pascha -  přechod, přejití).
Dne 13. 4. nás opět navštívila Mgr. T. Kučerová, tématem 
přednášky bylo dílo Matyáše Bernarda Brauna, který patří 
mezi nejvýznamnější představitele  vrcholně barokní 
plastiky v Čechách.  Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého 
i z jeho osobního života. Jeho práce byly ovlivněny 
především benátskou sochařskou školou 17. století a díly 
Michelangela Buonarrotiho a Gian Lorenza Berniniho. 
Mezi jeho významná díla patří např.  sochařská výzdoba 
Clam-Gallasova paláce, socha sv.Judy Tadeáše, sousoší na 
Karlově mostě a hlavně sochy v Kuksu - Alegorie Ctností a 
Neřestí, Alegorie Náboženství a sochy Blahoslavenství. Je 
báječné, že se budeme moci s těmito díly seznámit osobně 
v květnu při naší návštěvě Kuksu. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat Mgr. T. Kučerové za obě zajímavé a poučné 
přednášky, které byly připraveny s velkou pečlivostí i za 
čas, který nám věnovala. 
Na všech našich setkáních bylo součástí schůzek malé 
občerstvení, které je předznamenáním sousedského 
povídání našich členů. 

Jaroslava Vrbová, STP MO Kbely

Výlet do kutné hory                                                         
a nových dvorů
Dne 27. dubna 2016 se Svaz tělesně postižených v ČR z.s. 
místní organizace Kbely vydala na svůj první jarní výlet. 
Cílem cesty byla Kutná Hora a nedaleké Nové Dvory. Teple 
oděni jsme se vydali za krásami naší vlasti. Kutná Hora je 
příjemné historické město, o němž již většina z nás alespoň 

něco věděla. Vybrali jsme prohlídkový okruh č. 3. Dle 
sdělení pracovníků informační služby šlo o okruh nejméně 
náročný. První část prohlídky byla v chrámu Sv. Barbory. 
Jde o stavbu vrcholné gotiky. Stavba byla započata roku 
1388 a jejím prvním architektem byl pravděpodobně 
Jan Parléř, syn architekta Chrámu Sv. Víta v Praze, Petra 
Parléře. Chrám v prvních letech rostl jako z vody. Výstavba 
byla zastavena z důvodu nedostatku prostředků v období 
husitských válek. Později bylo rozhodnuto, že stavba bude 
ukončena v poloviční velikosti. K samotné dostavbě došlo 
až roku 1905. V interiéru nás zaujala krásná malovaná 
okna, která vypadají jako vitráže, ale jde o malbu na skle. 
Za zmínku stojí i „stanové střechy“. 
Po prohlídce Sv. Barbory jsme pokračovali historickým 
centrem města do „peněženky středověku“, mincovny 
ve Vlašském dvoře. Jméno vzniklo na základě přizvaných 
florentských právníků a finančníků, kteří pocházeli z Vlach, 
tedy z Itálie. Ti měli zajistit vznik centrální mincovny 
a kvalitní měny.  Zde jsme se seznámili s technologií 

středověké ražby grošů. Nad mincovnou bylo přistavěno 
další patro, které sloužilo jako soukromá rezidence Václava 
II. 
Jediným nepříznivým momentem výletu byla hrozná 
zima a studený vítr. Z Kutné Hory jsme se přemístili 
do Nových Dvorů. Tam jsme měli zajištěný oběd pro 
účastníky zájezdu. A musím přiznat, že co se týče oběda, 
tak jsem opravdu nezaznamenala žádnou nespokojenou 
reakci. V místní restauraci „U Hájků“, bývalé radnici, si 
nás vyzvedla historička městyse Nové Dvory, paní Olga 
Stehlíková, se kterou jsme byli domluveni na prohlídce 
městské památkové zóny. První kroky nás zavedly do 
kostela Sv. Anny. Jde o kruhový barokní kostel, který je 
v soukromém vlastnictví a není běžně přístupný veřejnosti, 
což je veliká škoda. Paní Stehlíková nám tuto prohlídku 
dohodla s místním panem farářem. Opravdu se bylo na 
co dívat. Nejkrásnější částí kostela jsou nádherné fresky 
v kopuli kostela.
Další cesta vedla na místní hřbitov, kde jsme měli možnost 
prohlédnout si empírovou hrobku rodu Chotků, posledních 
vlastníků Nových Dvorů. Je zde pohřbeno celkem 21 členů 
tohoto rodu, poslední, generál Arnošt Chotek, byl uložen 
do hrobky v roce 1927. 
Pak jsme zamířili na prohlídku barokního kostela Sv. 
Martina s třípatrovou věží, který je propojen sloupovou 
galerií s místním zámkem, aby panstvo mohlo do kostela 
bez ohledu na nepřízeň počasí.  
Posledním cílem prohlídky byl zámek. Tedy v současnosti 
základní škola 1. – 9. ročník. Zde jsme měli možnost 
prohlédnout si dvě běžné třídy, které ovšem mají na 
stropech nádherné fresky. Podle výkladu paní Stehlíkové, 
je v objektu zámku, tedy školy, celkem takto dochovaných 
pět místností s freskami. 
Myslím, že se výlet vydařil a i v odpoledních hodinách 
se počasí trochu umoudřilo a tak jsme spokojeni opustili 
Nové Dvory a vydali se domů do Kbel.
Ráda bych touto cestou poděkovala za naše členy 
pracovníkům MČ Praha 19 za poskytnutou asistenci 
a doprovod méně pohyblivým účastníkům a finanční 
podporu při zajištění dopravy na tento výlet. 

Anna Zborníková, STP MO Kbely
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postřehy z klubů pro seniory
Začnu tím nejmenším – „Klubem Bábinek“. Ono se o něm 
ani jako o klubu příliš mluvit nedá. Spíš jako o kroužku 
těch, kteří si chtějí zachovat dobré myšlení a sem tam 
něco vytvořit. Sešly jsme se 18. března, abychom jako loni, 

s paní Lenkou Srbovou voskováním zdobily vyfouknutá 
vajíčka. Paní Lenka je zdroj inspirace a ostatní se poctivě 
snaží. Malovaných vajíček přibývalo a také přibývali misky 
se zasetým obilíčkem, které nám do Velikonoc krásně 
vzrostlo. 
V klubu zdravotně postižených byla 19. března přednáška 
o sochách na Karlově mostě, kterou připravila paní Mgr. 
Kučerová. Své vyprávění  doplnila promítanými obrázky. 
Dozvěděli jsme se tak, co která socha představuje a 
který sochař je vytvořil. Dne 30. března nám paní Vrbová 
vyprávěla o významu svátků velikonočních a jejich 
symbolech. Obě přednášky byly velmi zajímavé.
Třetí pěkné setkání bylo 6. dubna v Klubu seniorů a 
tentokráte jsme zabrousili do historie u příležitosti 700. 
výročí Karla IV. 
V roli Karla IV. vystoupil a poutavým vyprávěním o životě 
krále i císaře římského přiblížil pár střípků z dávných 
dob spolu se svou manželkou pan Milan Šeliga, coby 
Eliška Přemyslovna vystoupila paní Zdenka Ježková a 
taktéž i mnohé další dámy - členky klubu - se vtělily do 

rolí manželek či dvorních dam 
a tím krásně dotvořily už tak 
historií protkanou atmosféru. Krásné kostýmy navrhla a 
ušila paní Anna Domnosilová. Jejich vyprávění bylo tak 
zajímavé, že by i jehla byla slyšet, kdyby upadla. Byla by 
škoda, kdyby toto vyprávění, které ještě dalo nemalou 
práci, bylo předneseno pouze jednou. Další podrobnosti 
ze života krále a období, kdy panoval, jsme se dozvěděli od 
profesionálních hereček Divadla Prima den, které nám to 
podaly formou hry. No a snad do programu zapadla i báseň 
Jana Nerudy „Balada o Karlu IV:“, kterou jsem přednesla. 
Bylo to další pěkné a kulturně prožité odpoledne.
Nyní napíši něco, co se netýká klubů, ale domova seniorů. 
V letošní zimě, kdykoliv napadl sníh, naše spolubydlící 
Mařenka, Maruška, Marjánka, jak jí tady všichni hezky 
jmenují, paní Marie Lhotáková, vzala hrablo a všechny 
pěšiny prohrábla, abychom se nemuseli brodit sněhem 
nebo aby někdo neuklouzl. Zvláště ve dnech, kdy sem do 
klubů a na cvičení chodí plno lidí. Ona je vůbec dobrým 
duchem naší zahrady a já jí za všechny moc děkuji.

Ostatně děkuji všem těm, kteří pro nás v prvních měsících 
nového roku připravili několik pěkných a zajímavých 
odpolední. Je dobré brát, ještě lepší dávat. Nemám nic, 
tak alespoň upřímně a od srdce: „děkuji, děkuji a snad za 
všechny.“

VoDa, Volfová Dana

praha - jak ji neznáme
Na výletě připraveném na přání našich členů jsme se 23. 
března 2016 dozvěděli mnoho zajímavého o dopravě 
v Praze, a to především o tunelech vybudovaných od 70. 
let minulého století až po současnost.
Trasa našeho výletu vedla přes Prosek do Libně a 
Povltavskou ulicí, kde byla připomenuta povodeň z roku 
2013, při níž 2. června 2013 musel být vyhlášen pro hlavní 
město Prahu „nouzový stav“.

Do městského tunelového komplexu Blanka, který byl 
zprovozněn v září loňského roku, jsme najeli v Troji a vyjeli 
po 6,4km Na Malovance v Břevnově. Celý komplex se 
skládá ze tří navazujících tunelů Bubenečského, Dejvického 
a Brusnického. Je nejen nejdelším, ale i nejmodernějším 
silničním tunelem v České republice a nejdelším městským 
tunelem v Evropě. Jeho výstavba trvala osm let a jedná se 
o nejdražší projekt v dějinách Prahy.
Na komplex Blanka navazuje Strahovský tunel (1997), 
dále pak tunel Mrázovka (2004) a následující hloubený 

Zlíchovský tunel (2002). Tyto navazující tunely jsou součástí 
Městského okruhu a spojují Prahu 8, Prahu 6 a Prahu 5 a 
tím se průjezd Prahou zkrátil o více než 15 minut. 
Dále jsme projeli Komořansko-cholupickým tunelem 
a před vjezdem do Lochovského tunelu jsme měli 
možnost seznámit se s Radotínským mostem, který tvoří 
moderní stavba mimoúrovňové křižovatky nad Vltavou a 
Berounkou. 
Při projíždění tunely jsme byli podrobně seznamováni 
s délkou každého tunelu, počtem jízdních pruhů a také 

územím Prahy, kterým jsme projížděli. 
Cestou zpět do města jsme jeli kolem letohrádku Hvězda ze 
17. stol., který je podle tvrzení zvláštním místem, sršícím 
magickou energií. V roce 1962 se stal letohrádek Hvězda 
národní kulturní památkou a slouží výstavní činnosti. 
Poslední tunely – Letenský a Těšnovský jsme projeli zpět 
do Karlína a vrátili se plni nových zážitků domů. 
Náplň velice pěkného výletu připravili člen výboru p. Šeliga 
a člen Klubu seniorů p. Želásko, který nás cestou provázel.
Z. Ježková

Z kalendáře akcí v klubu seniorů
9. března – při slavnostním setkání k MDŽ v klubovně jsme 
obdrželi kytičky od tajemníka pana JUDr. Nyklese , zazpívali 
si a také zatančili s hudebníkem p. Burešem;
6. dubna -  jsme měli velice zdařilé oslavy 700. výročí 
narození Karla IV. v kostýmech od pí Domnosilové a za 
nezištné a všestranné pomoci pí Egrtové z MČ Praha 19; 
program zajistili manželé Šeligovi;

20. dubna – přišel mezi nás oční lékař pan MUDr. 
Vido, který nás seznámil se stavbou oka a na obrázcích 
vysvětloval funkci oka při krátkozrakosti, dalekozrakosti a 
astigmatismu. Rovněž nás seznámil s vlivem UV záření na 
činnost oka a vysvětlil nám, jak se máme chránit před jeho 
nepříznivým vlivem. Upozornil nás na možnosti odstranění 
šedého zákalu. Pan doktor fundovaně odpověděl také 
na dotazy našich členů, kteří mu po skončení přednášky 
děkovali mohutným potleskem;
21. dubna - jsme se za krásného počasí vydali k přivítání jara 
do Lysé nad Labem, kde se v  rámci programu uskutečnila 

15. výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin 
spojená s prodejem a také 15. společná výstava měst, obcí 
a mikroregionů  z celé ČR  v jejímž rámci byla vystavena 

též kopie císařské koruny římské říše, kterou byl Karel IV. 
korunován císařem římským v roce 1355;  
4. května – uskutečníme v rámci oslav Karla IV. ještě výlet 
na hrad Loket a zámek Chyše.

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.

kLUB Seniorů kBeLy 



3938

Výlet na hrad Loket a zámeček 
chyše
Dle plánu činnosti Klubu seniorů jsme ve středu 4. května 
navštívili západní Čechy. Nejprve středověký nedobytný 
gotický hrad Loket, který se tyčí na skalnatém vrchu nad 

řekou Ohří. Hrad sloužil jako pevnost, která chránila české 
pohraničí.
Naším cílem bylo doplnit si informace o životě českého 
krále a římského císaře Karla IV. navazující na naše dubnové 
setkání v klubu seniorů u příležitosti oslav 700. výročí jeho 
narození a pobytu na tomto hradě. Vedle zajímavého 
vyprávění průvodce jsme si prohlédli dobové dokumenty, 
zbraně a mučící nástroje. Rovněž jsme se seznámili 
s porcelánovým nádobím, které bylo jedno z prvních 
vyrobených na našem území. Hrad je v současné době ve 
správě města Loket a využívá jej k pořádání kulturních akcí 
a svateb.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku Chyše, kde 
jsme zhlédli interiér zámku a expozici „Karel Čapek a 
západočeský kraj“. Mladý Karel Čapek zde v roce 1917 
působil coby domácí učitel a vychovatel dětí tehdejších 
majitelů. I tato návštěva navazovala na náš předchozí výlet 
do Strže u Dobříše. 

Současnou podobu získal zámek 
při novogotické přestavbě 
koncem 19. století. Zámek je v soukromém majetku rodiny 

Lažanských, kteří pokračující ve zvelebování a úpravě 
objektů, které k zámku náleží. Součástí zámeckého areálu 
je rovněž panský pivovar se stylovou restaurací. Ochutnali 
jsme jejich kuchařské speciality i výborné pivo značky 
Prokop.
Výlet se zdařil a účastníci byli spokojeni.

Zpracoval za Klub seniorů Kbely Milan Šeliga

kLUB Seniorů kBeLy haLó, Tady cViČenky „60 LeT a Více“
Scházíme se každé úterý ve 14:00 hodin v Domově 
seniorů Kbely, v malé - leč útulné tělocvičně, už pár let. 
Některé z nás se znají už od mateřské školky a máme 
k sobě hezké vztahy. Už po cestě do tělocvičny probereme 
vaření, choroby a všechno to, co každou z nás trošku trápí, 
povídáme si navzájem a tak už na cvičení 
přijdeme s dobrou náladou. Je to pro 
nás úžasný relax a za tu hodinu cvičení 
zapomeneme na všechny starosti, které 
každá z nás má a ještě si zacvičíme a 
uděláme něco málo pro zdraví, tělo 
a pohodu v duši. Jsme vděčni Alence 
Petrnouškové, která nám předcvičuje 
různé rehabilitační a uvolňující cviky. Za 
tu hodinku týdně se opravdu rozhýbáme, 
cvičíme s míči, balónky, velké kolóny, 
gumy a na podložkách. Sem tam si 
vyjdeme do parku s nordic – walking.
Každá z nás se na úterní cvičení těší, i na 
sebe navzájem. Je to pro nás hodinka, 
kdy opravdu uděláme něco pro sebe a 
když to zvládneme, protože někdy nás 
něco bolí, bolí nás v zádech, „všechny 

klouby, takzvaně celé tělo“, tak vyhrajeme sami nad sebou 
a to určitě stojí za to chodit cvičit. 

Cvičenky  a cvičenci 
z Klubu aktivních balonků - 60 let a více

                    P e d i k ú r a P e d i k ú r a                                       

     u Vás doma

● mokrou metodou

● masáž

● lakování

        Všední den večer nebo o víkendu.

              Tel.: 728 731 930               Tel.: 728 731 930 
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Noc kostelů je akce, jejímž cílem je přiblížit všem lidem 
duchovní a umělecké bohatství katedrál, chrámů, 
klášterů, ale i malých kostelíků a kapliček. Původně vznikla 
v Rakousku, ale v současné době se koná v mnoha zemích 
Evropy.
Letos se Noc kostelů uskuteční v pátek 10. června. Jen 
v Pražské arcidiecézi se tento den otevřou dveře 312 
kostelů.
Ve Kbelích bude římskokatolický kostel sv. Alžběty Durynské 
otevřen od 17:30 do 23:00. Po celou dobu bude možné 
prohlédnout si kostel a setkat se s místním duchovním 
správcem, františkánem P. Janem Maria Vianneyem 

Dohnalem. Kromě toho bude připraven duchovní a kulturní 
program – viz pozvánka na této stránce. Další informace 
jsou dostupné také na webové stránce kbely.farnost.cz 
(pod bannerem Noc kostelů). 
Připomínáme, že odpoledne a večer 10. 6. je možné 
navštívit i jiné kostely po celé ČR – v našem okolí např. 
ve Vinoři (kostel Povýšení sv. Kříže), v Satalicích (kaple sv. 
Anny) nebo v Čakovicích (kostel sv. Remigia). Kompletní 
informace včetně programů v jednotlivých kostelích, 
sborech a modlitebnách jsou k dispozici na www.

nockostelu.cz.

kdo je sv. alžběta 
durynská?
Kbelský kostel je 
zasvěcený sv. Alžbětě 
Durynské (někdy zvané 
též Uherská). Kdo byla 
tato světice a co má 
společného s Kbely?
Alžběta se narodila 
roku 1207 jako dcera z 
královského rodu: jejím 
otcem byl uherský král 
Ondřej II. Ve čtyřech 
letech byla zasnoubena 
s jedenáctiletým synem 
durynského lantkraběte 
Heřmana. Jak bylo tehdy zvykem, odjela na jeho panství v 
Durynsku (dnes v Německu) a byla vychovávána na hradě 
Wartburgu.
Alžběta se za Ludvíka provdala roku 1221 a stala se 
tak hradní paní. To s sebou neslo i značné povinnosti a 
odpovědnost: protože Ludvík jako významný šlechtic často 
cestoval, musela se Alžběta sama starat o správu jeho 
panství.
Alžběta Ludvíka milovala a jejich manželství bylo šťastné. 
Roku 1223 se jim narodil prvorozený Heřman, o rok později 
Žofie a roku 1228 Gertuda.
Štěstí však nemělo dlouhého trvání. Roku 1227 odjel 
Ludvík na křížovou výpravu, ale po cestě zemřel v Itálii na 
mor. Pro Alžbětu to byla zdrcující zpráva – jednak ztratila 
milovaného manžela, jednak zastánce proti nepřátelským 
příbuzným. Ludvíkův mladší bratr Jindřich Raspe vskutku 
nenáviděnou Alžbětu i s malými dětmi brzy z hradu 
vyhnal. Krátce pobývala v klášteře v Kitzingenu nad 
Mohanem, kde byla abatyší její teta Matylda, potom na 
hradě Bottensteinu u Bamberku, kde sídlil její strýc Ekbert, 
biskup bamberský. Ten jí přesvědčoval, aby se znovu vdala, 
ale Alžběta odmítla. Protože již na Wartburgu poznala 
františkánské ideály chudoby a pokory, ještě roku 1228 
odešla do kláštera v Marburgu v Hesensku, kde vstoupila 
do třetího řádu svatého Františka.
Téhož roku se z Itálie na Wartburg vrátili durynští rytíři 
s ostatky zemřelého Ludvíka. Na jejich zásah se musel 
Ludvíkův bratr s Alžbětou usmířit. Dokonce jí nabídnul, aby 
se přestěhovala zpátky na Wartburg, ale Alžběta odmítla a 
rozhodla se plně se věnovat službě Bohu a lidem. 
Zemřela v Marburgu 17. listopadu 1231. Na tento den také 
připadá její svátek.
Zvlášť významná byla Alžbětina charitativní činnost. 

V době, kdy byla hradní paní na Wartburgu, najímala 
chudé ke stavbě silnic a mostů, aby jim poskytla obživu. 
Sama také chudé a nemocné navštěvovala a za hladomoru 
v roce 1226 jim pomáhala i obilím z hradních sýpek. Když 
do Durynska přišel mor, nechala postavit v podhradí 

špitál a sirotčinec; další špitál založila v nedalekém městě 
Eisenachu. 
Také v Marburgu celou svoji nemalou rentu, kterou jí 
musel Ludvíkův bratr vyplácet, věnovala na charitativní 
činnost. Také zde vybudovala velký špitál a sirotčinec. Stala 
se tak vzorem pro svou sestřenici sv. Anežku Přemyslovnu, 
zakladatelku špitálu v Praze. 
Alžběta je patronkou III. františkánského řádu a řádu 
Alžbětinek; dále bezdomovců, sirotků, nemocných a 
umírajících dětí, vdov, zdravotních sester, charitních 
pracovníků a pečovatelů. Protože kbelský kostel je od 
počátku ve správě bratří františkánů, je zasvěcen právě 
této významné františkánské světici.
(Petr Bartošík)

kostel sv. alžběty durynské ve kbelích
•	 1932 Ve Kbelích byla postavena kaple zasvěcená 

sv. Alžbětě Durynské. Původní záměr výstavby 
kostela (v rámci stavby kruhu kostelů a kaplí na 
perifériích Prahy) nebyl realizován.

•	 1991  Uskutečnily se první pokusy získat vhodný 

pozemek ke stavbě kostela.
•	 1997 Posvěcen základní kámen kostela; v témže 

roce vznikla ve Kbelích, dříve přifařených pod 
Vinoř, kvazifarnost, která byla svěřena do správy P. 
Antonínu Klaretu Dąbrowskému OFM.

•	 1998 Za přítomnosti architekta Bernarda 
d´Ambrose a P. Antonína schválila 27. března 
1998 liturgická komise návrh na stavbu nového 
kbelského kostela. Z místních věřících byl „duší“ 
stavby pan Ing. Jan Korenčík starší. Hlavní 
zodpovědnost ovšem padla na bedra nového 
duchovního správce kvazifarnosti P. Jiljího Jiřího 
Přibyla OFM.

•	 2001 Zahájení stavby. Kostel má podobu 
bochníku chleba, z něhož již část byla odkrojena 
a rozdána. Projekt připravil Ing. Jan Korenčík se 
synem. Výzdoba interiéru včetně okenní vitráže je 
záležitostí architekta Bernarda d´Ambrose.

•	 2004 Dne 13. června kostel vysvětil kardinál 
Miloslav Vlk.

•	 2014 Novým duchovním správce farnosti se stal 
Jan Maria Vianney Dohnal OFM.

•	 2015 Dne 18. února byla kvazifarnost změněna 
na plnoprávnou farnost; nadále zůstává pod 
správou Provincie bratří františkánů. Kbely se tak 
poprvé ve své historii staly samostatnou farností.

noc koSTeLů U SV. aLŽBěTy 
dUrynSké Ve kBeLích

 
 
 
 
 
 

KOSTEL SV. ALŽBĚTY DURYNSKÉ 
Praha 19 - Kbely 

Program  
17:30 – 23:00 OTEVŘENÍ KOSTELA 

18:00 – 18:30 MŠE SVATÁ 

18:40 – 19:00 PROGRAM O SVATÉ ALŽBĚTĚ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

 (Anežka Koutníková a Markéta Cacáková) 

19:15 – 20:15 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

Na programu díla V. Nováka, F. Mendelssohna-Bartoldiho,    
F. von Suppé, J. Haydna a dalších a spirituály 

Účinkují:  
Dana Pěnkava Koklesová – soprán  Martina Pavlíčková – mezzosoprán 

Andrea Čančarová Houfková – mezzosoprán   

Magdaléna Hochmanová – alt Zuzana Omelková – housle 

J*A*M*M Kvartet  

Petra Kolátorová – klavírní doprovod 

21:00 – 22:15 KONCERT SBORU CANTABUNDUS 

Zazní křesťanské chvály a vícehlasé duchovní skladby 

MOŽNOST SETKÁNÍ A OSOBNÍHO ROZHOVORU S KNĚZEM 
JANEM MARIA VIANEYEM DOHNALEM, OFM 

KVÍZ PRO DĚTI S PROHLÍDKOU KOSTELA 
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 10. 4.  U kbelského nádraží v Chotětovské ulici ve Kbelích 
zaparkoval osobní automobil, konkrétně černý Merdedes. 
Z auta vystoupila hezká žena, která z kufru auta vyložil 4 
velké černé pytle a vhodila je do tamního odpadového 
kontejneru. Na balkonu blízkého domu stál muž, který 
na ni zavolal, že to je kontejner, který si celý dům platí. 
Odpovědí krásky byly dva vztyčené prsty. Ty paroháči!
13. 4.  Navštívil jsem opět Letecký archiv v Praze 10 a 
získal  další fakta o obsazení kbelského letiště sovětskou 
armádou dne 21. srpna 1968, které obsadily pozemní út-
vary 20. gardové vševojskové armády, které přišly z území 
tehdejší Německé demokratické republiky.
16. 4.  V Lidovém domě Kbely večer se opět konalo div-
adelní představení. Kbelský ochotnický divadelní soubor 
MDDSSM Kbely uvedl  reprízu představení s názvem Přes 
přísný zákaz dotýká se sněhu. Úspěšná premiéra této 
veselé frašky ze současnosti byla již v lednu 2016.
21. 4.   V pozdních večerních hodinách se na cestě podél 
kolejí železniční trati ve Kbelích v místech mezi nádražím a 
hotelem Erko ozval zvuk motoru a světlo motocyklu. Dva 
mladíci na motorce na této i za světla ne příliž bezpečné 
pěšině „testovali“ motocykl. Nakonec po vzoru motok-
rosových závodníků vyjeli vzhůru po stráni do lesoparku a 
zmizeli za hotelem Erko. Možná šlo o adrenalinovou zába-
vu, ale v naprosté tmě to byl opravdu hazard se zdravím!
23. 4.   V sále Lidového domu Kbely ve večer konala akce 
s názvem Sportovec roku 2015 s moderátorem Štěpánem 
Škorpilem a za účasti starosty MČ Praha 19 Pavla 
Žďárského, místostarostky Ivany Šestákové a tajemníka 
Úřadu MČ Praha 19 JUDr. Josefa Nyklese.  Byli vyhlášeni 
nejlepší kbelští sportovci za minulý rok. Dojemné bylo 
uvedení bývalých skvělých kbelských sportovců do Síně 
slávy kbelského sportu mezi nimiž nechybělo ani několik 
bývalých fotbalistů, kteří za Kbely hráli 2. ligu v sezoně 
1960/1961.
26. 4.   Ve kbelské obřadní síni uspořádala Městská část 
Praha 19 akci zvanou Vítání občánků. Tento slavnostní 
obřad pro děti a jejich rodiče proběhl také dne 28. dubna 
2016 a za oba dny bylo slavnostně přivítáno celkem 27 
dětí.
28. 4.   Dvě kbelské seniorky vyrazily na nákup do hy-
permarketu Globus v Čakovicích. Tam se domluvily, že 
se po nákupu sejdou před zmíněným hypermarketem. 
Když se sešly, jedna z nich smutným hlasem té druhá 
sdělila, že je bez peněženky. Nechala si totiž při nákupu 
otevřenou kabelku a při placení zjistila, že peněženka je 
pryč. Takže nákup se nekonal a z tohoto případu je vidět, 
že opatrnosti nikdy nezbývá.
30. 4.  Pro sezonu 2016 bylo pro veřejnost otevřeno 
Letecké muzeum na letišti ve Kbelích, které nabízí jednu 
z největších leteckých expozic v Evropě. Otevřeno je 
každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin a to až do 
konce října 2016. Městská část Praha 19 ve spolupráci se 
sdružením Kbely - Náš domov uspořádali v Centrálním 
parku Kbely tradiční pálení čarodějnic s bohatým dopro-

vodným programem pro děti i dospělé. Počasí se opravdu 
vydařilo proto není divu, že účast byla velká. Nechyběla 
hudební skupina Holokrci. Připomínám, že v novodobé 
historii Kbel se tato akce pořádala již po sedmadvacáté!

Josef Perlinger  (JPM)

ZápiSník joSeFa perLinGera
Březen 2016
3. 3.  V sále Lidového domu Kbely se večer konal Ma-
turitní ples. Alkoholem opojení maturanti se pohybovali 
v okolí Lidového domu, hulákali a taky nechyběly žárlivé 
scény v soubojích o krásné dívky. Protože venku začala i 
destrukce (rozbité lahve, strhané plakáty atd.) na místo 
se dostavila také policie ve služebním autě, která celou 
situaci svou přítomností zklidnila. Skutečná zkouška 
dospělosti maturanty zřejmě teprve čeká!
5. 3.   V Centrálním parku Kbely se konal již 30. ročník 
běžeckého závodu Palestra Kbelská 10. Závodu se ten-
tokrát zúčastnilo na 2000 běžců!
6. 3.   V dopoledních hodinách z Mladodoboleslavské 
ulice odbočilo do Žacléřské ulice žluté závodní auto, které 
jelo velkou rychlostí a jeho řidič na křižovatce Žacléřská a 
Železnobrodská dupl na brzdy, že auto dostal do efektního 
smyku, udělal ,,hodiny“ a kvílení brzd vyděsilo občany 
až u Supermarketu Billa. Šílený řidič zřejmě inspirován 
filmem Rychle a zběsile, pokračoval velkou rychlostí přes 
Sídliště II a zmizel směrem na Ctěnice.                                                                                                                          
7. 3.   Na kbelské radnici se konalo další Letopisecké set-
kání. Toto setkání pamětníků se již potřetí věnovalo histo-
rii i současnosti kbelského sportu. Tento den pro kbelské 
školáky začaly jarní prázdniny. 
10. 3.   Ráno v 8.15 hodin byla na základě rozhodnutí 
Rady Městské části Praha 19 před kbelskou radnicí 
vyvěšena Tibetská vlajka, která symbolizuje podporu ti-
betskému lidu v boji za svobodu a demokracii!
14. 3.    Opět jsem navštívil letecký archiv v Praze 10 
a získal zajímavé informace o dění na kbelském letišti 
v srpnu 1968, kdy hrálo důležitou úlohu v plánu Operace 
Dunaj  protože zde měl být vysazen sovětský 119. výsad-
kový pluk ze sestavy 7. gardové výsadkové divize. Dne 20. 
Srpna 1968 kolem 22. hodiny večerní sovětské letouny 
An – 24 na kbelském letišti nepřistály, protože z důvodu 
rekonstrukce přistávací plochy tam stály stavební stroje, 
které zabránily přistání těchto transportních letounů 
s výsadkáři. 
18. 3.    V Lidovém domě Kbely se konal již tradiční 
Hasičský bál, který uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 

Kbely, který tento rok na podzim oslaví výročí 135 let od 
jeho založení.
19. 3.   V Centrálním parku se konal Kbelský velikonoční 
jarmark. Nechybělo divadlo, velikonoční představení, 
tvořivé dílny, zpívání a mnoho zábavy nejen pro děti.
21. 3.  Opět přestal fungovat bankomat v Katusické ulici 
ve Kbelích. Jeden kbelský občan, který tam byl už po 
několikáté neúspěšně vyzvednout peníze smutně prohlá-
sil: Asi si příště místo platební karty budu muset s sebou 
vzít krumpáč! 
23. 3.  V sále Lidového domu Kbely se konalo Veřejné 
zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 19. 
Nejdůležitějším bodem programu byl rozpočet na rok 
2016, který poslanci schválili. Že se tak stalo až v březnu, 
tak za to může nedůstojné politikaření na Magistrátu hl. 
m. Prahy, které neprospělo žádné městské části našeho 
hlavního města.                                                                              
26. 3.   V odpoledních hodinách na poli mezi Jilem-
nickou a Semilskou ulici ve Kbelích se tři asi dvanáctiletí 
chlapci vydali k blízké usedlosti, kde si již v minulosti hráli 
s nářadím. Protože se již dříve stalo, že vnikli na soukromý 
pozemek – majitel objektu si pořídil hlídacího psa. Jaké 
bylo překvapení, když školáky u plotu štěkotem přivítal 
velký pes. ,,Montéři amatéři“ neváhali a dali se přes pole 
na útěk. Budou si muset najít jinou zábavu! 
28. 3.  V Katusické ulici kolem poledne procházela skupina 
mladíků, kteří po koledě a velikonočním vymrskání děvčat 
byli trochu podnapilí. Když jsem procházel kolem nich, tak 
mě jeden z nich taky lehce promrsknul. Po mém protestu, 
že nejsem ženská se jenom přiblbě usmíval. Naštěstí měl 
střízlivějšího kamaráda, který vše vysvětlil slovy: Pane, 
nezlobte se na něj, ale on je úplně vožralej! Poté se us-
adili na lavičce u obchodu a zanechali tam pěkný svinčík, 
konkrétně rozlámané pomlázky.
30. 3. Před měsícem byla vyhlášena Sbírka víček na po-
moc čtyřleté Kačence z Přezletic. Za tak krátkou dobu se 
podařilo nasbírat 22 velkých pytlů plastových víček, které 
kbelští dobrovolní hasiči odvezli do Přezletic. Není divu, že 
maminka Kačenky byla velmi dojatá a sbírka pro Kačenku 
samozřejmě pokračuje. A dne 11. června bude v Lidovém 
domě charitativní Koncert pro Kačenku!

duben 2016 
3. 4..   Ve večerních hodinách v bytě v Sídlišti II. byla 
manželské hádka. Začalo to hlasitým verbálním projevem 
a další průběh hádky byl opravdu originální. Rozvášnění 
manželé po sobě začali házet peníze. Nešlo o žádné drob-
né, ale o desetitisícové částky. 
4. 4.  Na kbelské radnici se konalo další Letopisecké set-
kání. Tentokrát pamětníci měli na programu povídání a 
fakta o kbelském pivovaru a legendární studni Barborka, 

po které se nad kbelským rybníkem právě v současné 
době pátrá.
5. 4.    V Luštěnické ulici ve Kbelích navštívili tamější byty 
podomní obchodníci, kteří nabízeli levnou elektřinu 
a plyn. Jednoho muže doma překvapili  a po nabídce 
levných energií se nenechali odradit ani tím, že muž jim 
sdělil, že nemá čas a nakonec se jim podařilo získat tele-
fonní číslo a muž se jich nemohl zbavit. To v dalším bytě 
dostali tzv. šmejdi  jasnou odpovědˇ: Děkuji za nabídku, 
ale nemám zájem! Následovalo zabouchnutí dveří.                                                                                                                                           

Před Kbelskou radnicí 27.4.2016

VÝZVA KBELÁKŮM
RÁDI BYCHOM POŽÁDALI - VÁS VŠECHNY - 

RODILÉ KBELÁKY - O SOUČINNOST OHLEDNĚ 
JAKÝCHKOLI FOTEK, INFORMACÍ ČI PŘEDMĚTŮ 

OD ROKU CCA 1956 AŽ DOPOSUD,
AA ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ SE TÝKAJÍ ZDEJŠÍHO 

KLUBU
VŠE POUZE NA ZÁPŮJČKU NA AKCI,

KTEROU POŘÁDÁ KLUB SENIORŮ KBELY 
SPOLEČNĚ S RADNICÍ  PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60LETÉ-

HO VÝROČÍ  KLUBU

OSLAVA VÝROČÍ PROBĚHNE KONCEM MĚSÍCE 
ZÁŘÍ ČI ZAČÁTKEM ŘÍJNA 2016.

PANÍ VEDOUCÍ KLUBU SENIORŮ KBELY 
– ZDENKA JEŽKOVÁ  – TEL. 607 184 591

DALŠÍ INFO– ŠÁRKA EGRTOVÁ, PR ÚŘAD MČ 
NA TEL. 775 590 158
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41. LeTopiSecké   SeTkání

42. LeTopiSecké   SeTkání

Setkání 3. března 2016

Do třetice jsme se při tomto setkání věnovali sportu ve 
Kbelích a dostali jsme se až do současnosti.
Pamětníci si vzpomněli, že se ve Kbelích provozoval již 
před válkou i box, až asi do roku 1960. Mezi známé boxery 
patřili pánové Vondra, Polda, Pomahač nebo Chramosta. 
Boxovalo se v Lidovém domě, Sokolovně nebo v hostinci 
Na růžku (nyní Bar L).
Ve Kbelích byl i početný oddíl turistiky a orientačního 
běhu, jehož zakladateli byli Miroslav Škorpil a Václav 
Šedivý. Myšlenkový počátek pěší turistiky můžeme najít 
již v období renesance, např. v dílech Rabelaise, Locka či 
Komenského, kteří usilovali o zavádění tělesných cvičení 
v přírodě do škol a vyzdvihovali význam pobytu v přírodě 
pro přirozený vývoj člověka. Putování bylo zprvu zálibou 
šlechticů a umělců. Jedním z prvních slavných turistů v 
Čechách byl Karel Hynek Mácha. Horlivým turistou byl 
i Josef Kajetán Tyl, který pořádal výlety za památkami. 
Oficiální historie české turistiky se začala psát 11. června 
1888, kdy byl založen Klub českých turistů, který existuje 
dodnes. 
Oblíbeným sportem je i cyklistika. Kbelští cyklisté byli 
sdruženi pod Cyklo – klubem Sokol Kbely, nyní je to Kbely 
cycling team z. s. Předsedou oddílu je Miroslav Svoboda, 
který se stal v roce 2013 mistrem Evropy na závodech 
v Grazu a byl úspěšný i v letošním roce na závodech na 
Kanárských ostrovech. Cyklisté obsazují dvě soutěže, které 
pořádá jednak Unie Amatérských Cyklistů (UAC), závody 
horských kol a Český svaz cyklistiky, závody silničních 
kol v rámci závodů Masters. Každým rokem se cyklisté 
zúčastňují závodů MTB Praha. Zkratka MTB je z anglického 
názvu mountain bike, což je horské kolo. Závod Pražský 
MTB pohár Kbely se jede 15. května 2016 v Lesoparku 
Letňany. Závod horských kol „Letňansko-kbelský pahorek“ 
se jel poprvé v roce 2012.
Známý je i silniční běžecký závod „Palestra Kbelská desítka“. 
Od pana Ladislava Řápka jsem se dozvěděla, že poprvé se 
běh uskutečnil v roce 1987 pod názvem Kbelská desítka 

a zúčastnilo se ho 99 běžců. Je to celorepublikový silniční 
běžecký závod, který se tradičně běží vždy první březnovou 
sobotu. U zrodu stáli bratři Ladislav a Václav Řápkové a 
organizačně pomáhal pan Radek Zelenka. Kbelská desítka 
byla součástí orientačního běhu oddílu nejprve Spartaku 
Kbely, později Sokola Kbely. Orientační běh vedl pan 
Šedivý. Vzhledem k tomu, že nebyly peníze na pořádání 
běhu a naskytla se možnost domluvit se s Vysokou školou 
tělesné výchovy a sportu Palestra, která sídlí ve Kbelích 
od roku 2003, závod mohl pokračovat. Škola Palestra 

převzala organizaci závodu v roce 2003 od bratří Řápků. 
Studenti vysoké školy závod připravují a organizují v rámci 
své odborné a studijní praxe. Podle školy se závod nazývá 
Palestra Kbelská 10. Běhá se 10 km a závod je rozdělen na 
věkové kategorie. Od roku 2010 je přidána kategorie pro 
děti. V letošním roce se konal již 30. ročník běhu, kterého 
se zúčastnilo na 2000 závodníků.
Ve Kbelích působí Sportovní klub, který sdružuje oddíly 
fotbalu, malé kopané, cyklistiky, šachů, volejbalu a florbalu. 
V roce 2011 vydala MČ Praha 19 společně s Kulturním a 
rodinným centrem CoByDup brožurku s krásným názvem 
Ve Kbelích jsme doma, kde najdete přehled volnočasových 
aktivit pro děti. Dočteme se, že je u nás 12 dětských hřišť, 
1 víceúčelové hřiště a 1 tenisové hřiště. V Letňanském 
lesoparku se může provozovat pěší turistika, jezdit na 
kolečkových bruslích i na kolech.
V Centrálním parku poblíž tunelu jsou umístěny cvičební 
stroje, kde si může každý v kteroukoliv dobu zacvičit. 
Rovněž v Domě seniorů na Mladoboleslavské ulici jsou 
umístěny cvičební stroje. 
Do povídání o sportu musíme zařadit také FIT TIME s.r.o., 
který sídlí ze strany zdravotního střediska. Provozuje 
Aerobic centrum, kde se cvičí pilates, bosu, zumba a 
jumping. Dále rehabilitační masáže a fitness, kde je zařazen 
cyklistický program pro fitness centra. V dopoledních 
hodinách mohou rodiče využít i hlídání dětí v prostorách 
fitcentra. 
Malou tělocvičnu u Lidového domu využívá sportovní 
oddíl SPEJBL GYM pro bojové sporty pod vedením Ondřeje 

Setkání 4. dubna 2016

Na tomto setkání jsme měli velice zajímavé téma - studna 
Barborka a kapličky Svaté cesty.
Pro nové obyvatele Kbel musím uvést pár slov na 
vysvětlenou. Nad rybníkem, kde nyní stojí nové bytové 
domy a je kopec, kde děti v zimě sáňkují, stával kdysi 
pivovar. Nechal ho postavit hrabě Černín v roce 1758 a 
pivo se v něm vařilo až do roku 1923. Pak zde byla několik 
let stáčírna piva, potom začal pivovar chátrat a v roce 
1965 byl zbořen. Zůstal zde jen dvůr se stodolami, které se 
bouraly před stavbou nových domů. Pivovar byl zásobován 
vodou ze studny, které se začalo říkat Barborka, podle 
posledního sládka pivovaru, který se jmenoval Barborka. 
Jak jste si všichni jistě všimli, pod velkým stromem nad 
rybníkem se odkryla část země, kde se našla voda v 
obezděném prostoru, který je 6m hluboký. Domníváme 
se, že by to mohla být právě zmíněná studna. Pamětníci se 
ale nedohodli, zda jde o studnu, nebo jen nádrž na vodu, 
protože pro zásobování pivovaru by to byla studna s malou 
zásobou vody. Studna prý byla trochu výše pod kopcem. 
Paní Bc. Blanka Pokorná, vedoucí Odboru životního 
prostředí, dopravy a místního hospodářství zajistila staré 
mapy na Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním, 
ze kterých bychom mohli po jejich prostudování poznat, 
kde studna stávala. Mapy budou z různých let. Máme 

také zápis z hydrologického průzkumu z roku 1954 o stavu 
vody ve 3 studních u rybníka, který se prováděl pro možné 
zásobování vodou z těchto studní pro nová sídliště, která se 
v těch letech měla stavět. Mezi studnami byla i Barborka, 
ale není tam popsané její přesné umístění.
Další nevyjasněnou věcí je kaplička u sochy sv. Vojtěcha v 
dolní části Vrchlabské ulice. Na některých starých mapách 
je zakreslena právě v místech kde stojí socha a na některých 
mapách není. Zatím se nám nepodařilo zjistit, jak se dříve 
na mapách značily sochy a jak kapličky. Dříve se mapy jen 
kreslily. Kapličky nechali postavit jezuité v letech 1674 – 
1679, jako tzv. Svatou cestu. Ve Kbelích mělo stávat osm 
kapliček ze čtyřiceti čtyř. V současnosti stojí dvě. Jedna je 
v poli těsně za Kaufem a druhou najdeme na parkovišti 
Muzea letectví a kosmonautiky. Hledáme ještě další 
staré mapy, které by nám pomohly k upřesnění umístění 
kapličky. Pamětníci si dnes již s jistotou nevzpomínají, zda 
kaplička u sochy sv. Vojtěch stávala. Kdo ze čtenářů by měl 
k jakékoliv kapličce nějaké informace či fotografie, budeme 
rádi za jejich poskytnutí.
Připomněli jsme si také, jaké máme kulturní památky 
ve Kbelích, které jsou zapsané na seznamu památek v 
Památkovém katalogu. Je to socha sv. Vojtěcha zapsaná v 
roce 1954, socha Rozum a Cit od sochaře Ladislava Šalouna, 
umístěná v parčíku u rybníka a zapsaná v roce 1958. Dále 
Maják na letišti, zapsaný v roce 2004 a naposledy v roce 
2011 bylo zapsáno do seznamu pět hangárů v areálu Aero 
Kbely.
V letošním roce budeme mít i několik významných výročí:
rok 188l - založen Sbor dobrovolných hasičů, 135 let
rok 1921 - založen Atletický fotbalový klub, 95 let
rok 1961 - byla otevřena experimentální škola v 
Albrechtické ulici, 55 let
rok 1966 - založen Klub důchodců, 50 let.
Chtěla bych požádat pamětníky, zda si někdo nepamatuje, 
kde by mohla být studna Barborka a zda u sochy sv. 
Vojtěcha stávala kaplička. Moc by nám pomohlo, kdyby  
měl někdo fotografie z těchto míst. Děkujeme.

Ivana Engelová, kronikářka

Hutníka. Ten se stal v roce 2012 v pražské Lucerně na Silvestra mistrem Evropy v Thai boxu ve váze do 95 kg.
Od roku 2012 zde působí také klub motorkářů, kteří si říkají 
Kbelský divočáci.
Sportovní kroužky má i základní škola a Nízkoprahové 
centrum aktivit MČ Praha 19.   
Pamětníci byli požádáni o pomoc při výběru sportovců 
pro novou akci Kbelský sportovec roku 2015. Zúčastnění 
se dohodli na mnoha jménech ze všech oblastí sportu 
provozovaných ve Kbelích, jak do síně slávy, tak na návrhy 
na medaile a pro předávání medailí. Rovněž všichni 
doporučili udělit pamětní medaili se zněním – Za vzornou 
reprezentaci sportu ve Kbelích – a k medaili přidávat 
Pamětní list. Všem moc děkujeme.

Ivana Engelová, kronikářka 
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Výstava: petr probst – Místa navštívená

Ve středu 30. 3. 2016 proběhla v knihovně vernisáž výstavy kbelského rodáka Petra 
Probsta, který zde až 
do konce května 2016 
vystavuje svoje obrazy, 
jejichž motivy se stala 
zajímavá a inspirativní 
místa, která autora v 
průběhu let okouzlila.
http://www.kbely.tv/
v i deo/ 1412-mi sta -
navstivena

noc s andersenem 2016

V pátek 1. dubna jsme se opět sešli s některými dětmi 
prvního stupně kbelské ZŠ na již sedmé Noci s Andersenem, 
kterou jsme letos věnovali opět tvorbě nejslavnějšího 
pohádkáře světa H.Ch. Andersena, a hlavně uplynutí 180 
let od vzniku pohádky Malá mořská víla. Samozřejmě jsme 
si také nezapomněli připomenout narozeniny českého 
scénáristy, autora písniček pro děti, divadelníka, herce, ale 
i spisovatele Zdeňka Svěráka. -  a jak jinak než písničkou 
a pohádkou! V průběhu odpoledne a podvečera děti 

hrály různé hry, luštily literární kvíz, sladce se odměnily 
v cukrárně Avanti, kde se setkaly s patronkou celé akce 
– místostarostkou Ivanou Šestákovou, kterou si posléze 
odvedly do družiny na zajímavou besedu, věnovanou 
zmiňovaným jubilantům. Následovalo divadelní 
představení, které pro nás každoročně připravuje 
divadelní spolek Prima den – tentokráte to musela být 
pochopitelně pohádka o malé mořské víle. Po večeři, 
jenž zajistil a výborně uvařil pan Radek Černý, byla 
večerní bojovka, aneb Výprava za strašidly. Ač se mnozí 
nebojácně dušovali, že se ničeho vážně neobávají a 
nic je nemůže zaskočit, realita byla taková, že některé 
skupinky tzv. „odvážlivců“ šli celou trasu i ve čtveřicích!! 
I přes prožité hrůzostrašné zážitky však nikoho nic v noci 
netrápilo, možná tomu napomohla i poklidná pohádka 
před spaním, kterou přečetly uspávačky Bára a Markéta. 
Druhý den ráno už byl čas pouze na dobrou snídani a 
předání odměn.  Velice děkujeme několika maminkám, 
které svými dobrotami přispěly k vylepšení nálady a 
doplnění nezbytných sil v tak náročném programu. 
Těšíme se příští rok na shledanou!!! Celou akci připravila 
kbelská knihovna, pod záštitou MČ P-19 a  ve spolupráci s  
vychovatelkami družiny ZŠ.
http://www.kbely.tv/video/1413-noc-s-andersenem

Mladí boxeři z Kbelské tělocvičny mají za sebou první část sezóny  2016. 
V juniorské kategorii získali Tomáš Špičák 64 kg a Vít Uher 75kg  bron-
zové medaile z mistrovství republiky, které se konalo 8 - 10. 4. 2016 v 
Českých  Budějovicích. Vít Uher získal ještě jeden bronz a to na mezi-
národním turnaji konaném 14 – 15. 5. 2016 v Plzni. Na oblastním kole 
boxu, které se konalo 29. 2. 2016 v Praze v ZŠ Hostivař, zaznamenali 
první úspěchy i ti nejmladší, kteří nastoupili do svých prvních zápasů. 
Mezi nimi i  první Kbelská vlaštovka jedenáctiletý Jan Janeček, který 
zvítězil ve velmi hezkém utkání. Samozřejmě proběhly i nějaké prohry, 
ale to také ke sportu patří a dokáže to ve sportovci probudit touhu po 
tom ještě víc na sobě pracovat a hlavně být i pokorný. Doufáme, že  i 
druhá polovina sezóny proběhne úspěšně. Budeme vás  průběžně in-
formovat.

Spejbl gym, Toužimská 244/42, Praha 9 - Kbely                                                                           
Karel Vrtiška

SpejBL GyM

Reportáže na Kbely TV z poslední doby
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Pozvánka na akce: Duben 30.3.2016
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Klub Jehlička učí šití i korálkování 22.4.2016
Čeněk Skoč 25.4.2016
Kbelský sportovec roku 26.4.2016
Vypusťte Šakala 27.4.2016
Jan Hanzlík (basketbal) 27.4.2016
Jan Šedivý (atletika) 28.4.2016
Jiří Svoboda (cyklistika) 29.4.2016
Marcela Kadlecová (volejbal) 30.4.2016
Ondřej Hutník (thai box) 1.5.2016
Malí basketbalisté na národním finále 2.5.2016
Petr Kubík (malá kopaná) 2.5.2016
Václav Podskalský (pozemní hokej) 3.5.2016
Pálení čarodějnic 2016 3.5.2016
Pozvánka na akce: Květen 4.5.2016
Vít Černoch (šachy) 4.5.2016
Jarní vítání občánků 5.5.2016
Vladimír Svoboda (stolní tenis) 5.5.2016
Památce padlých 6.5.2016
Vernisáž keramického kroužku 7.5.2016
Za krásami Kutné Hory (STP) 9.5.2016
Vítání ptačího zpěvu 10.5.2016
Záchranáři ve škole 11.5.2016

Reportáže na Kbely TV z poslední doby
Publikováno (1. BŘEZNA - 20.KVĚTNA)

Kbelská 10 - Závod studentů 2.3.2016
Den s Winnetouem 2.3.2016
Zápis do mateřských škol 3.3.2016
Dopravní omezení během Kbelské desítky 4.3.2016
Kbelská 10 - reportáž ze závodu 10.3.2016
Okénko do kbelského basketbalu 14.3.2016
Jarní jarmark MŠ 18.3.2016
Velikonoční jarmark 22.3.2016
Den indické kuchyně v ZŠ 23.3.2016
Jarní hasičský bál 24.3.2016
Pálení Morany v MŠ 24.3.2016
Indiánská vesnička (Skaut SSV) 25.3.2016
Rozpočet Městské části Praha 19 29.3.2016
Pozvánka na akce: Duben 30.3.2016
Víčka pro Kačenku 31.3.2016
Místa navštívená (knihovna) 1.4.2016
Noc s Andersenem 6.4.2016
Mladí basketbalisté na mezinárodním turnaji 7.4.2016
700 let od narození Karla IV. (Klub seniorů) 8.4.2016
Na kole bezpečně nejen na metro 11.4.2016
Jarní bazárek CoByDupu 12.4.2016
Kbely na kole 13.4.2016
Ve Kbelích bude vysoká škola 14.4.2016
Hledání Barborky 22.4.2016
Klub Jehlička učí šití i korálkování 22.4.2016
Čeněk Skoč 25.4.2016
Kbelský sportovec roku 26.4.2016
Vypusťte Šakala 27.4.2016
Jan Hanzlík (basketbal) 27.4.2016
Jan Šedivý (atletika) 28.4.2016
Jiří Svoboda (cyklistika) 29.4.2016
Marcela Kadlecová (volejbal) 30.4.2016
Ondřej Hutník (thai box) 1.5.2016
Malí basketbalisté na národním finále 2.5.2016
Petr Kubík (malá kopaná) 2.5.2016
Václav Podskalský (pozemní hokej) 3.5.2016
Pálení čarodějnic 2016 3.5.2016
Pozvánka na akce: Květen 4.5.2016
Vít Černoch (šachy) 4.5.2016
Jarní vítání občánků 5.5.2016
Vladimír Svoboda (stolní tenis) 5.5.2016
Památce padlých 6.5.2016
Vernisáž keramického kroužku 7.5.2016
Za krásami Kutné Hory (STP) 9.5.2016
Vítání ptačího zpěvu 10.5.2016
Záchranáři ve škole 11.5.2016

reporTáŽe na kBeLy TV 

Z poSLední doBy www.kbely.tv
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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.  

nejzajímavější knižní přírůstky:  
Březen - duben 2016
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V průběhu letních prázdnin bude knihovna zcela uzavřena
v termínu od 18. 7. – 22. 8. 2016. 

děkujeme za pochopení!

pro dospělé:
Whitton Hana – Zimní princezna (Alpress)
Patterson James – Podezřelý č.1 (Alpress)
Granger Ann – Stíny vraždy (Motto)
Pawlowská Halina – Manuál zralé ženy (Motto)
Minier Bernard – Kruh (XYZ)
Ježková Alena – Tichá srdce. Kláštery a jejich lidé (Práh)
Wagnerová Magdalena – Příběhy ze staré židovské Prahy 
(Plot)
Deaver Jeffery – Zapadákov (Domino)
Eco Umberto – Nulté číslo (Argo)
Follett Ken – Hranice věčnosti (KK)
Atkinsonová Kate – Bůh v troskách (Argo)
Moriarty Liane- Zamilovaná hypnotizérka (Ikar)
Žantovský Michael – Ochlazení (Prostor)
Mawer Simon – Provazochodkyně (Kniha Zlín)

pro děti:
Kelly Mary – Nezbedné kůzlátko. Příběhy se šťastným 
koncem (Fragment)
Webbová Holly – Emily Pírková a kouzelná truhla (Albatros)
Peroutková Ivana – Kouzelné dobrodružství s papouškem 
Žakem (Albatros)
Russelová R. R. – Deník Mimoňky. Příběhy nehorázný 
primadony (MF)
Hartman Rachel – Dračí posel Serafína (Fragment)
Cassová Kiera – Selekce1, Elita 2, První 3 (Cooboo)

Výstava keramického kroužku dětí ze ZŠ praha-kbely 
Již tradiční jarní akcí v knihovně se stala prezentační výstava výrobků, které tvoří děti z keramického kroužku při 
kbelské základní škole, pod vedením paní 
učitelky Evy Jiskrové. Tato nádherná výstava je 
ke zhlédnutí v provozních hodinách knihovny 
do 26. 5. 2016. 

pasování prvňáčků na čtenáře
Každoroční slavnostní ceremoniál pasování nových čtenářů, žáků 
1. tříd kbelské ZŠ,  se uskuteční ve dnech 21. 6. - 22. 6. 2016. 
Připravuje Místní knihovna Kbely ve spolupráci se ZŠ Praha-Kbely. 

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,

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

ŽaLUZie, roLeTy, SíTě, MarkÝZy,

5150

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

nabízím pronájem zděné řadové garáže 17 m2, 
v praze 9-kbelích, Ulibická ul., el. proud . 
nájem 1.200 kč/měsíčně. 
houskova.helena@gmail.com

pronájeM GaráŽe

hledám prostory v kbelích vhodné pro ordinaci praktického 
lékaře pro dospělé. 
kontakt. MUdr. petr Bouzek, 
e-mail: mujdoktor@centrum.cz, 
mobil 602 623 265.

hLedáM proSTory V kBeLích 

hledám větší skladové prostory v kbelích a okolí.  
kontakt. MUdr. petr Bouzek, 
e-mail: mujdoktor@centrum.cz, 
mobil 602 623 265

hLedáM VěTŠí SkLadoVé proSTory 

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

LETÁKY - VIZITKY - POZVÁNKY - SAMOLEPKY - BANNERY

POLEPY VÝLOH - POLEPY AUT - PODLAHOVÁ GRAFIKA

TAPETY - OBRAZY - FOTOKALENDÁŘE - FOTOGRAFIE

www.go4print.eu

Roll-up
v červnové akci

1+1 ZDARMA

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

Po celý červen platí akce na systém roll-up. Při zakoupení jednoho 
kusu získáte druhý zdarma. Více informací na www.go4print.eu.

inzerce Kbelák 186x129.indd   2 06.05.2016   13:46:04

 

 

 

 

 

Advokátní a Realitní 

kancelář pro Prahu 9 

JUDr. Robert HOŠŤÁLEK
 
  
 

 
 

Bezpečně, profesionálně 
a rychle prodáme Vaši 

nemovitost. 
  

V ceně je zároveň 
kompletní právní servis. 

 
 Nemovitostmi se 

zabýváme přes 15 let. 
Těšíme se na Vás! 

 
 

Žacléřská 1040/1,  
197 00 Praha 9 - Kbely 

Tel./Fax.: (+420) 286 580 226 
Mob.tel.:  (+420) 724 375 755   
E-mail: hostalek@akhostalek.cz 

    www.akhostalek.cz 

Poděkování za vzpomínku 
i rozloučení s panem 
Milanem Vašákem 
zemřelým  9. 5. 2016. 

Manželka
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