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v souvislosti s úpravou tras autobusových linek jsme 
zintenzivnili spolupráci s rOpiDem ohledně zařazení vy-
budování obratiště u hřbitova pro linku 185, která by se 
opět pro Kbely stala stěžejním rychlým spojením k me-
tru s tím, že by se rozšířil počet spojů včetně víkendů. 
jedinou komplikací je zadání hl. m. prahy, aby nedošlo 
ke zdražení dopravy v rámci Dopravního podniku. na ře-
šení se pracuje včetně návaznosti na plánovanou druhou 
vlakovou zastávku u přejezdu jilemnická. Do budoucna 
by mělo dojít i rozšíření vlakových spojů v rámci pražské 
integrované dopravy.
městská část obdržela návrh dotačních vztahů na příští 
rok. jedná se o vyčíslení dotací, které obdržíme z rozpoč-
tu hl. m. prahy jako podíl ze společných daňových příjmů 
prahy a který se např. odvíjí od počtu obyvatel, vybraných 
daní od OSvČ na území mČ nebo počtu žáků ve školách 
či objemu opečovávané zeleně. nejvyšší podíl tvoří výběr 
daní a počet obyvatel. U naší mČ výběr daní neustále kle-
sá a tím i náš příjem, neboť jsme dobré místo pro bydlení, 
avšak se snižujícím se podílem podnikatelů živnostníků.  
v minulém roce však došlo ke sjednocení kritérií dotač-
ních vztahů pro městské části, které jsou správními obvo-
dy a mají číslo s kritérii pro tzv. malé městské části, které 
mají název dle svého katastru, nu a v tomto případě jsme 
si dotačně nepohoršili.
Klub seniorů oslavil půlstoletí svého trvání a vedení rad-
nice nejen poděkovalo za jejich aktivní činnost, ale také 
se mČ podílela na slavnostním završení jejich výročí v li-
dovém domě.
rada zadala rozšíření zadání na rekonstrukci vnitrobloku 
toužimská, lužanská, novákovo náměstí s tím, že poža-

dujeme i navýšení finančních pro-
středků na tento projekt, který bude 
vycházet ze zpracované studie.
rada vybrala zhotovitele na vybu-
dování vedlejšího bezbariérového 
vchodu na poštu, jejíž realizace se 
pro nečinnost tohoto státního pod-
niku táhne již několik let. Doufejme, 
že do konce roku bude tato kauza 
úspěšně završena.
Úspěšně proběhlo druhé kolo soutě-
že o byty v Hůlkově ulici, kde v jed-
nom případě zvítězila mimopražská 
uchazečka a v druhém kbelská zá-
jemkyně.

v souladu s pověřením rady paní místostarostka spolu 
panem tajemníkem úspěšně završili 3 denní návštěvu Ar-
ménie a podepsali spolupráci s městem Dilijan. podrob-
nosti přinášíme uvnitř listu.
tak jak došlo k 1. červenci k formálnímu rozdělení mateř-
ských školek, tak postupně se převádí a rozděluje i fyzicky 
a to jak movitý majetek, který je deponován na obou bu-
dovách, tak finanční zdroje a účty.
rada rozhodla o zadání změny dodavatele elektrické 
energie na budovách radnice, lidového domu a disloko-
vaného pracoviště v Železnobrodské (Albrechtické). mělo 
by se jednat o společnost Amper Business a úspora je 
vyčíslena na více jak 70 tis. Kč.
vedení radnice se seznámilo se studií obnovy studny nad 
rybníkem, projednala s projektantem připomínky a v nej-
bližším možném termínu hodlá zadat realizaci. nad rybní-
kem tak vznikne nová dominanta, která bude i příjemným 
bodem pro posezení. myslím, že se máme na co těšit.
pan starosta opakovaně jednal s paní radní ropkovou a 
finanční ředitelkou javornickou z Hmp ohledně dotace na 
výstavbu tělocvičny. Stavba má již své číslo a je zařazena 
v návrhu rozpočtu na příští rok, konečná výše dotace je 
v jednání.
zároveň jsme potvrdili naše požadavky na sportovní stav-
by, které bychom chtěli realizovat v příštím a dalším roce, 
do kterého spadá jak tělocvična, tak venkovní sportoviště 
a vedení radnice hodlá ještě tyto plochy rozšířit o zázemí 
na pozemcích lOmu, který jsme již oslovili.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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SEzNámENÍ S ArmÉNiÍ, PArTNErSTVÍ 
S mĚSTEm DiLijAN
zcela otevřeně se přiznám, že mé znalosti Arménie byly 
do 20. 9. 2016 velmi chabé a i když se za to trochu stydím, 
nyní jsem docela pyšná na skutečnost, že jsem ji mohla 
poznat a hlavně zažít. jak se to přihodilo? začátkem 
června navštívil pana starostu jeho kbelský kamarád spolu 
se svými přáteli z Arménie, kteří po většinu roku bydlí v 
praze, neboť zde podnikají v turistice. Kbely se jim zalíbily 
a při setkání s panem starostou zjistili, že jsou i spřátelené 
nátury. O tom svědčí i stejná úroveň akčního jednání a ještě 
ke konci června následovalo pozvání do jerevanu. nebyli 
zaskočeni ani onemocněním pana starosty, a jakmile jsem 
byla panem starostou pověřena pokračováním v jednání, 
bylo oficiální pozvání včetně harmonogramu cesty a 
návrhu smlouvy o spolupráci na stole. Koncem srpna rada 
městské části vše projednala, přijala pozvání a v souladu s 
pokyny pana starosty jsem byla za samosprávu pověřena 
při návštěvě předáním návrhu smlouvy o partnerské 
spolupráci s městem Dilijan a pan tajemník byl vyslán 
jako zástupce státní správy k předání zkušeností s chodem 
úřadu u nás. nutno dodat, že arménská strana projevila 
zájem o spolupráci v rámci našeho správního obvodu 
a navázala kontakty i s městkou částí praha vinoř, která 
taktéž obdržela pozvání do Arménie do městečka Sevan 
(u stejnojmenného jezera) a paní místostarostka spolu 
s místostarostou byli pověřeni podpisem smlouvy o 
spolupráci s tímto městem. 
začátkem září byl dopilován s panem starostou návrh 
partnerské smlouvy včetně informačních podkladů pro 
jednání zastupitelstva a 18. září odpoledne delegace 
za vinoř a Kbely vyrazila směr Arménie. K jezeru Sevan, 
kde jsme byli ubytováni, jsme dorazili za časných ranních 
hodin následujícího dne. první den nás sevanské jezero 
přivítalo zalité sluncem, modrou oblohou a majestátními 
kopci okolo.  podnebí je zde velmi suché, stromu abys 
pohledal.  téměř jsme si neuvědomili, že jsme skoro 
2 tis. m nad mořem. na kopci nad jezerem byl usazen 
opravdový unikát, kostel se samostatnými dvěma 
kaplemi, postavený na základech z roku 340 n. l., tedy z 
období raného křesťanství. následně jsme se přesvědčili, 
že takových klášterů a kostelíků jsou v Arménii stovky a 
dokonce starší. jsou volně přístupné a mají opravdovou 
duchovní atmosféru. Samotní Arménci jsou velmi hrdí 
na svou samostatnou Apoštolskou církev, která je odnoží 
křesťanské víry a náležitě ji respektují. je to spojeno i s 
faktem, že jsou obklopeni převážně muslimským světem 
a nebyli zničeni ani bezprecedentní genocidou v minulosti. 
Hrdost a důraz na svobodu byla patrná na každém kroku 
či jednání. Oni nezastírají nedokonalost, ale nabízejí to co 
je jejich – dary přírody, pohostinnost, upřímnost a chtít 
se učit od druhých. mimochodem jako druhý jazyk po 
arménštině je běžně používána angličtina a nakonec také 

ruština. 
první den patřil vinoři a jeho 
partnerskému městu Sevan. Uvítání před radnicí bylo 
velkolepé spolu s chlebem a solí a folklorně tanečním 
vystoupením dětí, které bylo velmi dojemné. prohlídka 
okolí včetně „základního kamene“ budoucího parku bylo 

završeno a zpečetěno podpisem partnerské smlouvy. 
následující den jsme navštívili město Dilijan, které je na 
sever od Sevanu odděleno horami a komunikační spojnicí 
tunelem, který tvoří pomyslný předěl v charakteru obou 
regionů. Dilijan je o více jak 800 m níže a je obklopen 
lesy, ze kterých vykukují vápencové skály. vyprahlost je 
ta tam, přesto jsme v nadmořské výšce jako na hřebech 
Krkonoš. Hojnosti sněhu v zimě na lyžování zde není 
problém. Dilijan je nejen turistickým centrem s národním 
parkem, ale také obchodním, akademickým, historickým 
či folklórním středem celého regionu. na radnici jsme se 
setkali s panem starostou Armenem Santrosyanem, který 
nás seznámil s hlavními fakty a zajímavostmi města a 
okolí, zároveň představil své zástupce samosprávy a úřadu. 
nemohu vynechat, že byl přítomen také pan velvyslanec 
České republiky v Arménii pan petr mikyska, který se 

laskavě ujal překladu při představování naší městské části 
a našich zástupců. Společně jsme následně navštívili zdejší 
muzeum umění spolu s uměleckou školou, viděli sídla 
několika bank, hotelů či národního parku. zajímavostí 
pro nás bylo posezení v komplexu, který byl restaurací, 
avšak rozložen do jednotlivých přízemních domků, 
chatek, domečků uvnitř s posezením pro společnost, 
tudíž každý si mohl vybrat dle své skupiny odpovídající 
prostor s obsluhou a v klidu se věnovat své skupině aniž 
by obtěžoval jiné hosty. panu starostovi Santrosyanovi 
jsme předali zdravici od našeho pana starosty a návrh 
partnerské dohody. všichni potvrdili, že jednání se zástupci 
Dilijanu bylo velmi příjemné a zejména díky našim česko 
arménským přátelům ho mohu nazvat s otevřenou náručí. 
Část delegace navštívil velkolepý klášter Haghartsin s ještě 
hlubší historií a s obrovským významem pro celou lokalitu. 
Druzí navštívili závod na zpracování kamene. Arménie leží 
na sopečných vyvřelinách či vápencích. Bohatě se tento 
materiál používá na všech stavbách, a to jak v podobě 
obkladů či nosný materiál, který se již následně neomítá. 
Barevná škála je zastoupena stejně bohatě od světle 
okrové, přes růžovou, zelenkavou až po temně purpurovou 
či černou podle druhu a tvrdosti.
po odsouhlasení znění smlouvy naším zastupitelstvem byla 
společně podepsána a my jsme se následně v poslední den 
přesunuli do jerevanu.  zde se nám ještě podařilo navštívit 
tzv. Svaté město, což je centrum a sídlo Arménské církve 
včetně škol, chrámů, kaplí či místo posledního odpočinku 

biskupů. vzdali jsme úctu v podobě zapálených svíček a 
nezapomněli nasát atmosféru pokory a hrdosti. jelikož 
bylo 21. září zároveň 25. výročím Arménské republiky ve 
vyhlášení nezávislosti na bývalém Sovětském svazu, tak byl 
jerevan slavnostně vyzdoben a nabit návštěvníky. večer 
jsme pak byli odměněni ohnivou show, a jelikož jerevan 
má cca 1,4 mil. obyvatel a stejně jako praha je rozložen 
mezi kopci, mohli jsme z našeho místa napočítat nejméně 
3 samostatné velké ohňostroje. 
Ačkoliv jsou v Arménii znát rozdíly mezi majetkovými 
poměry a jizvy z pozůstatků CCCp jsou velmi patrné, 
v jednom jsou opravdu neuvěřitelní, je to obrovská 
podpora zahraniční enklávy. Arménů totiž žije minimálně 
dvakrát více ve světě nežli v původní domovině. pro ně 
je samozřejmé, že pokud se jim daří dobře, tak vše co 
mohou, zpět investují do své vlasti. nejsou to však almužny 
či příspěvky, ale investice v podobě celých čtvrtí měst 
či dopravní infrastruktury. mohu tedy říci, že v pokoře, 
hrdosti, sounáležitosti a pohostinnosti se máme co učit. 
jsem velmi ráda, že jsem to mohla prožít, neboť krásná 
arménská příroda a jednání tamních lidí mě nadchlo a 
pokud někdo má do zdejších krajů namířeno, tak vřele 
doporučuji. Během naší krátké návštěvy, jsme potkali pár 
českých turistů, kteří byli stejně nadšeni jako my. Arménie 
je interesantní, bezpečná země s atmosférou, která ve vás 
ještě dlouho zůstane.

26. 9. 2016
Ivana Šestáková

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi obcí městského obvodu 
Praha 19 – Kbely a Dilijan.
Preambule
Městská část Praha 19 – Kbely, Česká republika a obec Dilijan, 
Tavush, Arménská republika, se dohodly na základech této 
dohody o partnerství.
Článek 1
Městská část Praha 19 – Kbely a obec Dilijan zřizují toto 
partnerství s cílem a touhou poznat se navzájem, navázat 
přátelské vztahy, usilovat o lepší porozumění a budování 
sjednoceného světa a lepší pochopení jejích národů.
Článek 2
Partneři budou usilovat o výměnu jejich názorů a zkušeností ve 
všech aspektech obecního života. Partneři budou podporovat 
spolupráci a setkání zejména v následujících oblastech:
- Vzdělávání (školy a mateřské školy)
- Sport
- Umění, kultura a historie
- Cestovní ruch
- Společenského života
- Státní správa a samospráva
- Podpora vědy a řemesel
- Ochrana přírody
Článek 3
Partneři budou informováni o konkrétních projektech 
spolupráce.
Článek 4
Tato dohoda vejde v platnost po jejím podpisu. Zůstane v 
platnosti, dokud se partneři nedohodnou jinak.
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Všímavost zvyšuje bezpečnost
Bezpečnost na pražských ulicích a veřejných 
prostranstvích má jistě na starosti především policie, ať 
už Policie České republiky nebo městská policie hl. m. 
Prahy. Policisté a strážníci však pochopitelně nemohou 
vždy být všude a zabránit tak veškerým přestupkům 
nebo i trestným činům. Absolutní policejní kontrola není 
možná, a popravdě bychom si jí asi ani moc nepřáli. Určitý 
díl odpovědnosti za vlastní bezpečí tak máme i my sami. 
jak se k této postavit? Určitě ne tak, že by občané sami 
zasahovali proti pachatelům přestupků a trestných činů. 
před takovou iniciativou naopak policisté varují. nikdo 
není povinen sám sebe vystavovat nebezpečí. Avšak větší 
všímavost je namístě. pokud někdo spatří nějaké podezřelé 
dění ve své blízkosti nebo jenom v zorném poli svého 
pohledu, není nic snazšího, než zavolat na číslo 158 (policie 
Čr) nebo na číslo 156 (městská policie), zvlášť v době, kdy 
má prakticky každý mobil. na které z těchto čísel zavolat v 
konkrétním případě, záleží na tom, bude-li občan schopen 
rozpoznat, zda se jedná o přestupek nebo o trestný čin. 
pokud to lze rozlišit jednoznačně, pak přestupky patří do 
kompetence městské policie a trestné činy policii Čr. není 
ale žádnou chybou, když občan zavolá na druhé číslo než 
by bylo příslušné, jestli si není jistý, o jaký druh podezřelé 
či přímo protizákonné činnosti se jedná.
všímat by si lidé měli nejen venku, ale i doma, a sice tak, 
že se občas podívají okny ven a nenechá je lhostejnými, 
když uvidí něco podezřelého. Když pachatelé přestupků 
a trestných činů ztratí jistotu, že jejich počínání nikoho 

nezajímá, může samotná všímavost působit částečně i 
preventivně. volat lze jistě i na číslo tísňového volaní 112. 
všechna čísla tísňového volání, tedy – jednotné evropské 
číslo 112, policie Čr 158, městská policie 156, Hasičský 
záchranný sbor 150 a zdravotnická záchranná služba 155, 
mají shodné vlastnosti. Fungují nepřetržitě, pro všechny 
obyvatele, bezplatně, ve všech telefonních sítích, ze všech 
koncových hlasových zařízení telefonních sítí a v závislosti 
na pokrytí signálem mobilní sítě téměř na celém území 
státu, to znamená určitě v celém územním obvodu prahy 
19. 

informace samozvaným závodníkům
K přestupkům, a to běžným, patří i porušování dopravních 
předpisů. Ve městě je jedním z nejčastějších přestupků 
toho druhu překračování povolené rychlosti. Na základě 
závěrů Bezpečnostní komise mČ Praha 19 bude v několika 
nejbližších měsících probíhat série měření rychlosti 
vozidel v oblasti Toužimské ulice, a to zejména před 
vstupem do kbelské základní školy. Pokud bude na základě 
těchto měření zjištěn větší počet nezodpovědných řidičů, 
co překračují nejvyšší rychlost, která je v místě povolena, 
naváží na ně další série měření a budou trvat tak dlouho, 
dokud i těmto řidičům nedojde, že přinejmenším ve 
Kbelích je bezpečnost osob a dětí především na prvním 
místě.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
bezpečnostní ředitel 

Pár SLOV O BEzPEČNOSTi 

4.  a 6.  října 2016  se uskutečnila  již tradiční akce vítání 
občánků ve Svatební síni lidového domu.  Byly přivítány 
děti, které se narodily v 1. pololetí roku 2016.
Děti přivítal v obou termínech 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 23 dětí – nových 
občánků naší obce.

Libuše Ložková
 vedoucí odboru občansko - správního

VÍTáNÍ OBČáNKů – ŘÍjEN 2016

v průběhu roku zmapovali pracovníci OŽpD stav 
komunikací v mČ praha 19, na kterých provádí údržbu 
technická správa komunikací praha. Byl zpracován seznam 

a fotodokumentace a toto bylo odesláno na tSK oblastní 
správa sever. při ústním projednání s vedoucím oblastní 
správy, panem tumpachem, byl domluven harmonogram 

oprav vzhledem k prioritám. v první řadě 
byla opravena komunikace před železničním 
přejezdem v ulici jilemnická a dále výtluky na téže 
komunikací ve směru do vinoře. Další důležitou 
opravou  byl propad před zvýšenou křižovatkou 
v ulici toužimská u školy a následovaly opravy 
výtluků ul. toužimská ve směru do letňan. Dále 
byla provedena oprava výtluků v ulici Semilská, 
vrchlabská a mladoboleslavská. je nutné tímto 
poděkovat vedoucímu tSK oblastní správa sever 
panu tumpachovi za dodržení domluveného 
harmonogramu a provedení všech domluvených 
oprav. 

                                               Vladimír Bílek
odbor životního prostředí, 

dopravy a místního hospodářství

ÚDržBA KOmUNiKACÍ V mČ PrAHA 19
v posledním vydání „Kbeláku“, v článku nazvaném „jak 
je to vlastně s provozovnami???“, jsem se snažil osvětlit 
a přiblížit občanům problematiku klasických provozoven, 
tzv. kamenných, pevných. zákon č.455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání v platném znění, (dále jen 
živnostenský zákon), zná ještě jiný typ provozovny, a 
tou je provozovna mobilní. v minulosti měl totiž každý 
podnikatelský subjekt zákonnou povinnost oznámit 
zahájení a ukončení provozování živnosti v jakékoliv 
provozovně živnostenskému úřadu, a to dokonce 3 dny 
předem!, tedy i při podnikatelské činnosti krátkodobého 
charakteru, prodeje zboží nebo poskytování služeb ve 
stáncích apod., při konání různých příležitostných akcí,  jako 
jsou poutě, slavnosti aj., pořádaných v různých městech a 
krajích, různými jinými subjekty.  v praxi tak bylo ve většině 
případů zcela nereálné, aby dotčený podnikatel znal přesné 
termíny těchto akcí, mnohdy se i překrývajících, nevěděl 
která z nich pro něj bude podnikatelsky výhodnější,  
nevěděl často ani předem, které se zúčastní,  a nemohl 
tak řádně plnit svoji zákonnou povinnost. jak jsem 
uváděl v posledním článku, živnostenský zákon doznal 
značného změkčení, a to zejména z důvodu odstranění 
administrativní zátěže pro podnikatele, a proto byl 
příslušnou novelou do živnostenského zákona zakotven 
pojem mobilní provozovna. v současnosti je situace v této 
problematice již zcela jiná. 

podle ustanovení § 17 odst. 2 živnostenského zákona  
mobilní provozovnou je provozovna, která je přemístitelná 
a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři 
měsíce.

podle ustanovení § 17 odst. 3 živnostenského zákona není 
podnikatel povinen prokazovat živnostenskému úřadu 
právní důvod pro užívání provozovny, (tj. např. nájemní 
smlouvu), ale je naopak povinen prokázat oprávněnost 
umístění provozovny. tím se rozumí např. doklad zaplacení 

poplatku za zábor veřejného prostranství, což řeší zákon 
č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích v platném 
znění. Dále, a to je to hlavní, podnikatel již nemá zákonnou 
povinnost zahájení a ukončení provozování živnosti 
v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu, 
resp. vůbec, a tento typ provozovny tak ani není evidován 
v živnostenském rejstříku.

podle ustanovení § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona, 
která řeší označení provozovny, mobilní provozovna musí 
být trvale a zvenčí viditelně značena také obchodní firmou 
nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho 
identifikačním číslem osoby, tedy obdobně jako klasická 
provozovna. navíc ale musí být označena ještě údajem 
o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační 
složka zahraniční osoby. nemusí být označena prodejní 
nebo provozní dobou, avšak musí být označena jménem a 
příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny. 

pochopitelně, na druhou stranu a v případě zjištění 
nesplnění zde uvedených povinností, tj. oprávněnosti 
umístění provozovny a její neoznačení zákonem 
stanovenými údaji, se jedná o správní delikty, za které 
je živnostenský úřad povinen uložit podnikateli pokutu, 
přičemž její horní hranice činí 100.000,- Kč.   

věřím, že tímto článkem jsem vyčerpal poměrně dost 
obsáhlou problematiku živnostenských provozoven (§ 
17 živnostenského zákona, který se týká provozoven, má 
10 odstavců!), a  že tato osvěta nebo exkurze  ozřejmila 
některé nejasnosti nebo mylné domněnky, které většinou 
pramení z neznalosti věci a jako vždy dodávám, že zdejší 
živnostenský odbor, resp. kontrolní oddělení, je vám 
v případě vašich pochybností a nejasností plně k dispozici.

 Otakar Matějček
Vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru

…A jEšTĚ NĚCO K PrOVOzOVNám
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z většiny území naší městské části jsou odpadní vody 
odváděny na pobočnou čistírnu odpadních vod (ČOv) 
Kbely, menší část pak do miškovic. ČOv Kbely navíc 
využívá také městská část Satalice. v době výstavby 
uvedených čistíren však stávající městské části neměly 
zdaleka tolik obyvatel jako dnes, a proto tato zařízení dnes 
již nevyhovují jak kvalitativně, tak kvantitativně. jejich 
kapacita je dlouhodobě vyčerpána a nelze již připojovat 
další uživatele. S negativním stanoviskem provozovatele 
ČOv k plánovaným stavebním záměrům se pravidelně 
setkávají nejen developeři, ale také stavebníci, kteří si 
chtějí v naší městské části postavit např. rodinný dům nebo 
se rozhodnou pouze stávající dům rekonstruovat a rozšíří 
zastavěnou plochu nebo jen vybudují půdní vestavbu. 
z tohoto důvodu pravidelně čelíme dotazům, jakým jiným 
způsobem lze likvidovat odpadní vody do doby, než bude 
zkapacitněna stávající ČOv. jaké jsou tedy obecně možnosti 
likvidace odpadních vod?
nejjednodušším způsobem, jak se zbavit odpadní vody 
je napojení objektu na veřejnou splaškovou kanalizaci, 
zakončenou ČOv. Stačí vybudovat přípojku a uzavřít 
smlouvu s jejím provozovatelem, případně vlastníkem. 
nutno podotknout, že se jedná také z hlediska životního 
prostředí o nejideálnější stav, neboť veřejné ČOv jsou 
provozovány odbornými společnostmi a eliminují se 
situace, kdy dochází ke znečišťování povrchových nebo 
podzemních vod neodborným nakládáním s odpadními 
vodami. pokud se však na stávající stokovou síť nelze 
připojit a nechci čekat na zkapacitnění ČOv, jaké tedy 
zbývají možnosti? 
Dříve se lokálně využívaly v různých podobách tzv. septiky. 
tato zařízení však již dnes není možné legálně používat, 
neboť v septiku dochází pouze k tzv. předčištění s nízkou 
účinností a odpadní vody nelze dále vypouštět například 
do vodoteče (tj. do vodního toku), natož vsakovat přes 
půdní vrstvy do vod podzemních. v místech, kde není 
veřejná stoková síť, jsou stále hojně rozšířené bezodtoké 
akumulační jímky – tzv. žumpy. pokud má stavebník dostatek 
vhodného prostoru, jedná se většinou o nejjednodušší 
způsob, jak se zbavit odpadní vody v místech, kde není 
veřejná kanalizace. po naplnění jímky její obsah jednoduše 
vyveze odborná společnost, s kterou provozovatel předem 
uzavře smlouvu. Četnost vyvážení jímky závisí především 
na jejím objemu a počtu připojených tzv. ekvivalentních 
obyvatel (eO). jímky jsou dnes výhradně plastové a 
nepropustné. právě tento způsob je stále častěji využíván 
také v naší městské části. povolování bezodtokých jímek 
je v kompetenci obecného stavebního úřadu. jímky jsou 
povolovány za podmínek, že se bude jednat o stavbu 
dočasnou, a to do doby, než bude zkapacitněna veřejná 
ČOv, dále by měl její provozovatel shromažďovat doklady 

o vyvážení a na vyzvání je předložit orgánu státní správy. 
Samozřejmostí je umístit jímku tak, aby k ní byl zajištěn 
přístup pro vyvážení. vlastníkům připomínáme, že jímky 
lze posléze po řádném vyčištění a dezinfekci využívat např. 
jako akumulační nádrže na srážkovou/užitkovou vodu.
Dále se lze zbavit odpadních vod v tzv. domovních 
čistírnách odpadních vod (DČOv). takto lze vyřešit likvidaci 
odpadních vod z objektů, které mají řádově několik eO. 
tato metoda má však poměrně velké pořizovací náklady, 
přičemž se jedná o zařízení, které vyžaduje jistou údržbu a 
opět je povolována pouze jako stavba dočasná. ČOv je dle 
ust. § 55, odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon) vodním dílem, 
tudíž vydání stavebního povolení patří do kompetence 
speciálního stavebního úřadu – vodoprávního úřadu 
OŽpD ÚmČ praha 19. tento vodoprávní úřad dle přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. prahy ve znění pozdějších předpisů, 
povoluje ČOv pouze do 50 eO. povolování ČOv nad 50 
eO je v kompetenci magistrátu hl. m. prahy. U DČOv je 
nutné položit si zásadní otázku – kam s vodou, která z ní 
odtéká? podmínky vypouštění stanoví vodoprávní úřad. 
Upřednostňuje se vypouštění do vodoteče, tzn. do vod 
povrchových – zde je nutné doložit mj. kladné stanovisko 
správce vodního toku. pokud není možné vypouštět do 
vodoteče, dle ust. § 38 odst. 7 vodního zákona lze ve 
výjimečných případech na základě vyjádření osoby s 
odbornou způsobilostí (hydrogeologa) povolit vypouštění 
přes půdní vrstvy do vod podzemních. K tomuto způsobu 
je nutné připočítat ještě vybudování vsakovacího objektu. 
takto však lze vypouštět pouze vody, které pochází 
z jednotlivých staveb pro bydlení, rodinnou rekreaci 
nebo jednotlivých staveb poskytující ubytovací služby, 
vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu 
a činnostmi v domácnostech. pokud chceme využít 
přečištěnou vodu z DČOv například pro zálivku pozemku, 
je nutné si uvědomit, že se svým způsobem opět jedná o 
vypouštění přes půdní vrstvy do vod podzemních. 
z výše uvedeného vyplývá, že není možné vsakovat 
přečištěné vody, které pochází z komerčních, výrobních, 
technologických aj. prostor. pokud cílem stavebního 
záměru je vybudovat například rodinný dům s restaurací, 
přičemž není možné se připojit na veřejnou stokovou 
síť a stavebník uvažuje o pořízení DČOv s následným 
vsakem přes půdní vrstvy do vod podzemních, je nutné 
odpadní vody z provozovny odvádět oddílnými rozvody 
do bezodtoké jímky na vyvážení a na DČOv odvádět pouze 
vody z obytné části. 

T. Marek
odbor životního prostředí, 

dopravy a místního hospodářství

jAKým zPůSOBEm LzE LiKViDOVAT 
ODPADNÍ VODy?

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví si 
můžete vyřídit:

Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)   -  sociální 
pracovnice zastupují děti jako opatrovnice při jednáních u 
soudu, policie nebo u jiných institucí, pokud to vyžaduje 
zájem dítěte, spolupracují se školskými zařízeními, 
zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi, jako 
kurátorky pro děti a mládež poskytují poradenství rodičům 
s dětmi s problémovým chováním a mohou vám pomoci 
s usměrňováním těchto problémů. 
na tyto pracovnice se můžete obrátit i v případě náhradní 
rodinné péče.
mimoto se s pracovnicemi OSpOD  můžete poradit, 
jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, 
v komplikovaných životních situacích atd.
Od 1. 1. 2015 je dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně 
právní ochraně dětí, a vyhlášky č. 473/2012 Sb., OSpOD 
povinen se řídit standardy kvality sociálně právní ochrany.

Sociální pracovník    -   poskytuje  odborné poradenství 
seniorům, zdravotně postiženým občanům a občanům, 
kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují pomoc 
při jejím řešení. 
pečovatelskou službu na území naší mČ poskytuje Farní 
Charita neratovice.
 
Kurátor pro dospělé  -  poskytuje poradenství osobám 
ohroženým sociálním vyloučením, osobám žijícím 
rizikovým způsobem života, osobám, které  ztratili přístřeší, 

osobám propuštěným z výkonu trestu  atd.
Veřejný opatrovník   -   stará se o osoby částečně nebo 
zcela zbavené způsobilosti k právním úkonům.
Sociální pracovník, kurátor pro dospělé a veřejný opatrovník 
- poskytují informace o různých zařízeních sociální péče  -  
domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory, 
ústavech sociální péče, ubytovnách  apod. 

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví si 
ještě můžete vyřídit:

parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením  -  
k výměně stávajícího nebo vystavení nového parkovacího 
průkazu je nutné doložit: fotografii stejného formátu 
jako na Op, platný Op, průkaz ztp nebo ztp/p, neplatnou 
parkovací kartu

zvláštního  příjemce dávek důchodového pojištění  - 
v případě  dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
příjemce důchodových dávek.

v případě osamělého imobilního občana je po telefonické 
domluvě možná návštěva sociální pracovnice.

Kontakty na pracovníky odboru naleznete na webových 
stránkách ÚmČ praha 19 (www.praha19.cz)

Jaroslava Kučerová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

ODBOr SOCiáLNÍCH VĚCÍ 
A zDrAVOTNiCTVÍ 

OD NOVÉHO rOKU DOjDE KE zmĚNĚ 
PrAKTiCKÉHO LÉKAŘE
informujeme vás, že od  1. 1. 2017 by měl být novým ná-
jemcem ordinace po mUDr. vávrové praktický lékař mUDr. 
vít Křehnáč, který nyní obíhá formality v podobě smluv 
s pojišťovnami a nájemní smlouvu s naší městskou částí. 
jelikož tento proces nejsme schopni ovlivnit a termíny a 
lhůty institucí jsou dány, žádáme vás o strpení a prozatímní 
využití ostatních zatupujících lékařů. pan doktor nemá svo-

ji ordinaci, tudíž nemůže nastoupit okamžitě jako zástup. 
příslibem pro nás je, že pan doktor je v plné síle a předsta-
vil nám i svoje záměry v modernizaci, jak prostor ordinace, 
tak způsobu práce.  

Ivana Šestáková
zástupce starosty

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.
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jak jste byli v minulém čísle dvouměsíčníku Kbelák (č. 61) 
informování, vstoupily dne 1. srpna 2016 v platnost pražské 
stavební předpisy, které stanovují technické požadavky na 
výstavbu v hl.m. praze. přinesly s sebou velký počet změn 
pro projektování, resp. pro výstavbu na území hl. m. prahy. 
významnou proměnou prošlo také navrhování oplocení. 
požadavkům na oplocení se věnuje § 30 již zmiňovaných 
pražských stavebních předpisů. Hlavní proměna spočívá 
v určování, jak může být plot vysoký a zda může být, nebo 
naopak nesmí být neprůhledný. nový plot na hranici 
s veřejným prostranstvím musí svým vzhledem především 
odpovídat oplocení, které je v daném místě obvyklé. pokud 
v místě nově plánovaného oplocení není obvyklé mít 
neprůhledný plot, 2 m vysokou hradbu si již nepostavíte. 
Smyslem tohoto předpisu je především zamezování 
vzniku nesourodosti veřejného prostranství, ke kterému 
vzhled oplocení značnou měrou přispívá. maximální výška 
neprůhledné části oplocení směrem do ulice bude nyní 
1,2 m, průhledné oplocení pak s maximální výškou 2 m. za 
průhledný plot ale můžeme považovat plot tvořený živou 
vegetací. neprůhledné oplocení je možné realizovat i 
v typu zástavby ustupující od hrany veřejného prostranství, 
ale jen za předpokladu, že je to nezbytné kvůli splnění 
požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. v zástavbě, která 
neustupuje od hranice s veřejným prostranstvím (tedy 
je na hranici s veřejným prostranstvím), lze nový plot 
provést jako neprůhledný až do výšky 3,5 m. Oplocení na 
hranici pozemků uvnitř stavebního bloku (tedy např. mezi 
sousedy) nesmí přesáhnout 2 m nad vyšší z obou úrovní 
přilehlého terénu. výšku oplocení lze zvýšit až na 2,5 m 
pokud plot umísťujeme ve svahu. 

Bc. Hana Kronďáková
Odbor výstavby

POžADAVKy NA OPLOCENÍ PODLE 
PrAžSKýCH STAVEBNÍCH PŘEDPiSů

Příklad oplocení na hranici s veřejným prostranstvím, 
kde zástavba ustupuje od hranice s veřejným 

prostranstvím

Příklad neprůhledného oplocení na hranici s veřejným 
prostranstvím, kde zástavba neustupuje od hranice 

s veřejným prostranstvím

Navýšení plotu umísťovaného ve svahu

K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji 
se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie. 
O cestovní pas lze požádat na všech úřadech obcí 
s rozšířenou působností bez ohledu místa trvalého pobytu. 
v naší městské části praha 19 si vyřídíte cestovní pas v hlavní 
budově úřadu praha 9 Kbely, Semilská 43/1, přízemí, č. 
dveří 9.
Cestovní pas se vydává v územní platnosti do všech států 
světa a obsahuje biometrické údaje. platnost cestovního 
pasu je deset let, u dětí do 15 let pět let.
O cestovní pas s biometrickými údaji žádá:
občan starší 15 let (ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí 
být též přítomen zákonný zástupce nebo musí žadatel 

předložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho 
ověřeným podpisem)
zákonný zástupce spolu s občanem mladším 15 let, místo 
zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, 
které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo 
vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana 
mladšího 15 let nařízená soudem. tyto osoby připojují 
k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným 
podpisem. předkládaným dokladem je rodný list dítěte, 
popř. i občanský průkaz, pokud je dítě jeho držitelem. Dále 
doklad totožnosti zákonného zástupce.
K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se u občanů 
starších 12 let pořizují otisky prstů (na jejich pořízení může 

VyDáNÍ CESTOVNÍCH DOKLADů - PAS

mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí 
ošetření kosmetickými přípravky nebo znečištění pevnými 
částicemi).
Občan cestovní pas převezme osobně nebo prostřednictvím 
zmocněnce na základě plné moci s úředně ověřeným 
podpisem zmocnitele. za občana mladšího 15 let převezme 
cestovní pas zákonný zástupce (popř. pěstoun – viz výše).
Držitel cestovního pasu s biometrickými údaji může v případě 
poškození nosiče dat v průběhu cesty do zahraničí nebo 
nemožnosti načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility 
čtecího zařízení dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do 
České republiky bez přijímání zvláštních opatření.    
předkládané doklady – doklady, kterými se ověřují údaje 
uvedené občanem v žádosti, například platný občanský 
průkaz. Občané, kterým se občanský průkaz nevydává, 
mohou použít například rodný list, doklad o státním 
občanství, a podobně. 

 
 Správní poplatky:
občané starší 15 let za cestovní pas s biometrickými 
údaji vydaný ve lhůtě do 30 dnů Kč 600,--                          
občané mladší 15 let za cestovní pas s biometrickými údaji 
vydaný ve lhůtě do 30 dnů Kč 100,--                         
občané starší 15 let za cestovní pas s biometrickými údaji 
vydaný ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů - Kč 4 000,--       
občané mladší 15 let za cestovní pas s biometrickými údaji 
vydaný ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů - Kč 2 000,--       
DOpOrUČení: před cestou do zahraničí je dobré ověřit, 
jakou dobu platnosti pasu požaduje příslušný stát. tyto 
informace stejně jako informace o platných vízech v 
cestovních dokladech, kterým končí platnost, poskytnou 
příslušné zastupitelské úřady. 

   Libuše Ložková
 vedoucí odboru občansko - správního

Dne 2. 11. 2016 byla zahájena výsadba stromů dlouho 
připravované náhradní výsadby okolo komunikace 
toužimská.
záměrně byly vybrány duby, které se v podzimních 
měsících vybarvují do nádherných barev a na jaře zase 
fascinují svoji světle zelenou barvou listí.
Dalších 34 stromů bude vysazeno v různých částech Kbel. 
investorem výsadby je OSi mHmp zastoupené firmou 
zavos s.r.o. a  výsadbu prování lesy hl. města prahy.
Celková investice je v částce 598 tis.

Pokorná Blanka 
vedoucí odboru životního prostředí, 

dopravy a místního hospodářství

zAHájENÍ VýSADBy
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první víkend po sv. ludmile patřil tradičním kbelským 
posvícenským oslavám. Opět jsme se nechali inspirovat 
historií a využili jsme 700. výročí Karla iv. nechali jsme 
se unést do života dávných rytířů a sličných panen, do 
středověkého rytmu starých písní, bájí a pověstí, kde 
vynikala čest a síla, trest i například právo 
útrpné. 
Celý den, přestože byl zahalen do mračivého 
pláště, se vydařil - jen sem tam s menšími 
„přeprškami“.  Divadélka, tanec, rytířská klání 
- turnaj pro císařovnu i odborný výklad ke 
středověkým řemeslům, hrám, módě, jídlu, ale 
i například k bojovým technikám… to vše zažili 
návštěvníci kbelského parku. překvapením 
nebyla pouze návštěva známého zpěváka 
Bohuše matuše, ale též muzikanti brandýské 
hudební skupiny Klasickej postup ukázali, že 
roztančí a potěší svou muzikou davy lidí. velký 
dík patří také mladé vycházející hvězdičce - 
slečně majdě Šumpíkové - která již podruhé 
zazpívala v amfiteátru - tentokráte písničky 
z českých pohádek a moc se jí to povedlo.
Klasickou tečkou k programu byl slíbený 

ohňostroj a hned poté i připravená mystická ohňová show 
historického souboru Aurinko Félag.
těšíme se na vás na příštích akcích.

Šárka Egrtová
public relations ÚMČ Praha 19

STŘEDOVĚCÍ ryTÍŘi 
NA KBELSKÉm POSVÍCENÍ
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mATEŘSKá šKOLA ALBrECHTiCKá mATEŘSKá šKOLA LETCů
K 1. 7. 2 016 došlo k rozdělení mŠ letců a mŠ Albrechtická na dva 
právní subjekty.
to znamená, že nyní má každá školka své vlastní vedení a bude 
mít možnost být v užším kontaktu s rodiči a pružněji řešit 
provozní i organizační záležitosti týkající se chodu školky a 
vzdělávání. 

v mŠ Albrechtická je 6 tříd:
i. třída - medvíďata
ii. třída – Kuřátka
iii. třída – Berušky
iv. třída - včeličky, 
v. třída – lvíčata
vi. třída – Žirafky

Spokojenost s naší mateřskou 
školou je podle ohlasů rodičů 
a dětí vysoká. nabízíme velké 
množství nadstandardních 
aktivit: plavání, angličtinu, 
jógu, taneční kroužek, 
keramiku a logopedický 
kroužek povídálek. to vše si zajišťujeme z velké většiny našimi 
učitelkami.
Každoročně se děti zúčastňují přehlídky mateřských škol v praze 
9 předškoláček, kde předvádí své dovednosti např. ve hře na 
flétnu, sportovních dovednostech a tancích.
pro zpestření všedních dnů a seznámení s tradicemi našich předků 
organizujeme Barborky, návštěvu mikuláše, vánoční nadílku, 
karneval, masopust, vynášení morany a pálení čarodějnic, vítání 
jara  a velikonoce, svátek maminek a mDD. Hodně akcí probíhá 
společně na zahradě mŠ. tímto posilujeme dobré vzájemné 
vztahy mezi dětmi z různých tříd a mezi učitelkami. 
na besídkách věnovaných vánocům a svátku maminek mají 
děti možnost předvést, co se ve školce naučily. tyto akce vždy 
probíhají ve velice sváteční atmosféře.
velký zážitek je pro předškolní děti i noční spaní ve školce, kdy 
večer putují za nočním skřítkem, plní bobříka odvahy a radují se 
z pyžamové párty. mnohé z nich také zažily i nocování pod širým 
nebem.

po celý rok pravidelně zveme do mateřské školy divadelní 
společnosti, cirkusové umělce a hudebníky. Spolupracujeme s 
místní knihovnou, kam děti docházejí na tematické pořady. naší 
milou tradicí se stala veřejná vystoupení v Domech pro seniory, 
vystoupení při oslavách Kbel...

v průběhu roku vyjíždíme na 
různé poznávací výlety. na konci 
školního roku se loučíme 
s předškoláky pasováním na 
školáky. nastávajícím prvňáčkům 
předáme 
jako vzpomínku na školku knihu 
a společně jim popřejeme dobrý 
start do školy.
pro rodiče našich dětí každý 
měsíc vydáváme internetový 
měsíčník „Albrechtíček“. ten 
má za úkol informovat o 
aktuálním dění, zajímavostech 
a novinkách dějících se ve 
školce Albrechtické.
naše mateřská škola věnuje 
velkou péči sestavování 

jídelníčku pro naše malé strávníky. Dbáme na vyváženou stravu 
s dostatečným přísunem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků 
a produktů zdravé výživy. Celý den je dodržován pitný režim. 
rodiče zvoleni do výboru SrpDŠ mají možnost kdykoliv přijít 
jídlo uvařené pro naše děti ochutnat.
Klidný přístup všech učitelek a zaměstnanců přispívá k pohodě, 
vytváření dobrých vzájemných vztahů a pocitu bezpečí, harmonie 
a  lásky, což je pro nás všechny, děti i dospělé, velmi důležité. 
Snažíme se, aby se u nás děti cítily v bezpečí a příjemně a i po 
letech si na roky strávené v mŠ Albrechtické rády vzpomněly.
Odměnou za naši snahu a náročnou práci je spokojenost všech 
dětí a jejich rodičů. potvrzením toho, že naši práci vykonáváme 
dobře, je i to, že do naší školky se rodiče vrací a přihlašují k nám 
i své mladší děti.

Renata Zmrhalová
Lada Leiblová

Nový školní rok v mateřské škole Letců
všem školám, tedy i těm mateřským, přináší každý školní 
rok mnoho nového. ne jinak tomu bylo i u nás. největším 
počinem bylo plánované rozdělení mateřských škol 
praha – Kbely na dva samostatné právní subjekty. nyní 
se tedy v naší městské části nacházejí dvě mateřské školy. 
pevně věříme, že toto rozdělení bude ve všech ohledech 
prospěšné a umožní oběma školám rychleji naplňovat své 
rozvojové plány.
Hlavním a dlouhodobým cílem naší školy bylo, je a bude 
vytváření příjemného prostředí pro všechny děti i jejich 
rodiče. Chceme, aby se dětem u nás líbilo a každý den se 
k nám rády vracely. 
Od začátku září pracuje naše škola podle nového školního 
vzdělávacího programu s motivačním názvem „Ve školce 
Letců chci si hrát, učit se a poznávat.“ právě tento název 
vyjadřuje to, co dětem každodenně nabízíme – pohrají si 
se svými kamarády, naučí se elementární poznatky o světě, 
přírodě, lidských vztazích atd. a vytváříme jim takové 
prostředí, ve kterém mohou přirozeně poznávat vše, co se 
kolem nich nachází.
v době letních prázdnin bylo na zahradě školy 
vybudováno dopravní hřiště, které učitelům poslouží 
k realizaci dopravní výchovy. máme tak možnost ve 
zcela bezpečném prostředí děti naučit správnému chování 
na silnicích (prostřednictvím praktických ukázek možných 
situací), poznat základní dopravní značky a jejich význam. 
Součástí našeho hřiště je i malé parkoviště, kruhový objezd 
a malá autobusová zastávka „U školky letců“. první zářijové 
dny děti nechtěly nic jiného, než se po hřišti prohánět na 
koloběžkách a odrážedlech.

První den ve třídách našich nejmenších
prvního září přišla do „školky“ spousta nových dětí, které 
zaplnily dvě třídy (Žabičky a Broučci). paní učitelky pro děti 
připravily různé seznamovací aktivity, aby se co nejvíce 

poznaly a mohly navázat svá první, dětská přátelství. Děti 
si důkladně prohlédly celou školu, aby poznaly prostředí, 
ve kterém většina z nich stráví následující tři roky svého 
života. ve třídě Žabiček paní učitelky přichystaly pro 
každého nově příchozího medaili se jménem, což mile 
potěšilo nejen děti, ale i jejich rodiče.

Preventivní akce pro děti předškolního věku
Dne 11. 10. 2016 naši mateřskou školu navštívili zástupci 
policie, hasičů a pracovníků záchranné služby. Cílem 

akce bylo seznámit děti s prací těchto důležitých 
profesí a odstranit strach z lidí v uniformách. 
Děti si mohly na třech stanovištích vyzkoušet 
nezbytné pracovní náčiní policistů, hasičů i 
„záchranářů“ a bylo jim vysvětleno, k čemu slouží. 
Že je nutné chovat se obezřetně před zvířaty, 
která neznáme, děti vědí, ale jak se správně 
zachovat při napadení např. agresivním psem? 
prostřednictvím instruktáže bylo dětem ukázáno, 
jakou polohu na zemi zaujmout, aby jim takový 
pes nemohl ublížit. tato novinka byla bezpochyby 
prospěšná dětem, ale stejně tak i všem pedagogům. 
Děti i paní učitelky byly plné pozitivních dojmů, a 
proto touto cestou všem zúčastněným profesionálům 
velice děkujeme.

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS.
 zástupce ředitelky
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KrC COByDUP Víte, co dělat, když…?

vzhledem k tomu, že projekt „Co dělat, když…?“, který 
pomáhá maminkám nejen na mateřské dovolené, běží 
již pátým rokem, princip jeho fungování jistě dobře 
znáte – zahrnuje odborné semináře a workshopy a 
také individuální poradny. v listopadu se zaměříme na 
novopečené maminky, kdy první téma „rodina se rozrůstá“ 
obsáhne odpovědi na otázky jako např. „máte pocit, že 
s novým členem rodiny přišla spoustu neočekávaných 
pocitů a situací?“, nebo „Snažíte se pro rodinu i sebe najít 
přijatelný rytmus?“ apod. nabízíme vám možnost podělit 
se o své zkušenosti a můžete tak získat i odlišný úhel 
pohledu. Druhý interaktivní seminář s nutriční poradkyní 
bude plný informací o zdravé stravě těhotných, kojících a 
dětí do 1 roku. téma zdravé výživy je velice oblíbené, proto 
ho v tomto roce opakujeme podruhé. jistě oceníte, že zde 
můžete s profesionálem řešit své konkrétní dotazy.
jsme rádi, že také hojně využíváte individuální poradenství, 
které vám zprostředkováváme v těchto oblastech: 
výchova-rodina, pracovně-právní vztahy a finance. za 
poslední období jsme v pracovně-právní poradně řešili 
například výživné na nezletilé dítě, problémy se šikanou při 
výpovědi z pracovního poměru nebo možnost návratu do 
práce během rizikového těhotenství. Finanční poradenství 
pravidelně řeší problematiku rodinného rozpočtu a řízení 
rizik. ve výchovně-rodinné poradně jsme pomohli s 
nezapadnutím do školního kolektivu, problémy s užíváním 
pC, telefonu nebo zdánlivě bezdůvodné okusování nehtů, 
trhání vlasů a častý pláč menšího dítěte. individuální 
poradny fungují anonymně, stačí nám napsat email na 
adresu codelatkdyz@krc-cobydup.cz. je přesně fajn vědět, 
že v tom nejste sami j!

Příjemný podzim přeje,
Dáša Zbínová

Vedoucí a koordinátor projektu „Co dělat, když…?“

KrC CoByDup v akci 

máme za sebou podzimní bazárek dětského oblečení, který 
proběhl v polovině měsíce října. Konal se už tradičně v 
lidovém domě a podle účasti a ohlasů se těší stále většímu 
zájmu. Účastnilo se ho přes sto prodávajících maminek (s 
ohledem na kapacitu sálu a objemnosti zimních věcí jsme 
museli počet zájemců redukovat) a zhruba jednou tolik si 
přišlo nakoupit, což považujeme za velký úspěch. Ceníme si 
hlavně toho, že se tato smysluplná záležitost ujala a funguje, 
a to nejen díky pomoci členek KrC CoByDup a podpoře  mČ 
praha 19,  ale i díky disciplinovanosti maminek, které tak 
mohou samy sobě pomoci a ušetřit  finance z rodinných 
rozpočtů.  Akce se zdařila, bylo z čeho vybírat a maminky 
odcházely spokojené, což bylo naším hlavním cílem.  
  v pátek 21. října uspořádáme v letňanském 
lesoparku další „podnik“, bez něhož si podzim již neumíme 
představit, a to drakiádu. Snad nám bude i letos počasí 

přát, neboť pro děti je opět 
připravena „dračí stezka“ s úkoly a 
potom zábava ve formě pouštění 
draků. máme připravenou soutěž 
o nej DrAKA, a to hned v pěti 
kategoriích: drak vyrobený doma, 
nejvytrvalejší letec, nejmenší drak, 
největší drak a drak vozembouch.
nejočekávanější akcí je bezesporu 
mikulášská nadílka pro nejmenší 
a vyřezávání dýní s lampionovým 
průvodem. mikuláš se svými 
pomocníky navštíví lidový 
dům Kbely ve středu 2. 
listopadu.  Děti se mohou těšit 
na drobné dárečky, ale také 

na pohádku v podání divadla Říše loutek. 
v sobotu 5. listopadu od 14.00 hodin 
vás rádi přivítáme na halloweenském vyřezávání dýní 
s lampionovým průvodem ve kbelském Centralním parku. 
Během odpoledne si mohou děti i dospělí vydlabat dýni, 
která bude na místě k dispozici, a své dílo si odnést domů. 
Děti si užijí halloweenské  soutěže, odpoledne plné písniček, 
pohádku v provedení Divadélka romaneta a samozřejmě 
tajemný strašidelný les a jeho obyvatele. nezapomeňte 
vzít dětem lampiony, ať si na cestu posvítí. jako každý rok, 
tak i letos v listopadu proběhne v KrC CoByDup  focení 
nejen dětí, ale celých rodin. nebude chybět také nabídka 
vytvoření rodinných pF přání. neotálíme ani s nabídkou 
předvánoční „relaxace“ pro maminky v podobě kurzu 
vazby adventních věnců, který se uskuteční 24. listopadu. 
rezervace předem na kurz adventních věnců a mikulášskou 
nadílku nutná!
Informace o akcích naleznete na našem webu www.krc-

cobydup.cz nebo na facebooku.

Těšíme se na Vás!
Za tým KRC CoByDup  Lenka 

Maršálková a Lenka Baťková
Hledáme dobrovolníky

Do našeho týmu hledáme stále 
maminky a tatínky na pomoc 

při veřejných akcích. Dále 
aktuálně hledáme maminku, 

která by se podílela na vedení 
volné herny. V případě zájmu 

nás neváhejte kontaktovat na 
info@krc-cobydup.cz.

Školka letců má dopravní hřiště
Škola volá!
pohádkový park
Fotbal Kbely x vršovice
ztráty a nálezy
95 let kbelského fotbalu
na kole ze Kbel na Braník
Kbelské posvícení 2016
velký přelet aneb naganský expres
Odvoz tupolevu tU-154 ze Kbel (Bez 
KOmentáŘe)
Odvoz tupolevu tU-154 ze Kbel 

(reportáž)
Den mobility
velký přelet naganského expresu tU-
154m - pátek
velký přelet naganského expresu tU-
154m - sobota
Klub Stp na výletě v Březnici
Kbelský divočáci slaví 5 let
50 let Klubu seniorů
Hasiči bourali povodňové zábrany
poslední letošní pahorek
Semafor pro seniory

pozvánka na akce: Říjen
vítání občánků
promoce vŠ palestra
135 let kbelských hasičů
prevence dětem
pozemák veteránů
Bazárek zimního oblečení
změny v mHD
Sběrný dvůr už navštívilo 20 tisíc lidí
Kbely dějištěm odborné konference

KBELy TV 

www.kbely.tv

Kbely TV je internetová regionální nepolitická televize.
Cílem je poskytovat co možná nejaktuálnější  a nejrůznorodější 
informace dotýkající se občanů pražské městské části Praha 19

Seznam reportáží vydaných (od 1. 9. do 31. 10. 2016)

mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
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CESTiČKA, spolek
Lesní celoodpolední kroužek pro školáky
Od září tohoto školního roku otevřela Cestička 
celoodpolední kroužek pro školáky 1. stupně zŠ. Děti si 
vyzvedáváme ve 13 hodin u vchodu do školy a přejdeme 
s nimi k cestičkové maringotce v zadní části kbelského 
lesoparku. tam si děti odloží aktovky, převléknou se a mají 
pro sebe 4 hodiny času v přírodě. program je různorodý, 
odvíjí se zejména od rozpoložení a nálady dětí. typicky 
první hodiny si děti hrají ve volném prostoru, lezou 
po stromech, staví bunkry, děvčata vaří různé kaše ze 
země a listí a jinak si zařizují přírodní kuchyně. Užívají si 
vzájemného kontaktu a čerstvého vzduchu. následující 
hodiny potom přichází na řadu vedená činnost, kdy děti 
tvoří s výtvarnými pomůckami, povídají si na různá témata, 
hrají hry. Až se více ochladí, jsou plánovány výjezdy – 
do galerií na edukační programy, na výstavy, do divadel. 
program končí v 17 hodin.
po prvních dvou měsících tohoto školního roku vidíme, že 
kroužek usnadňuje dětem přechod do školního prostředí. 
Děti po škole odpočívají aktivním způsobem, v bezpečném 
a vlídném sociálním prostředí. Upevňují stará kamarádství, 
poznávají nové děti, užívají si volného pohybu.
Kapacita kroužku je 15 dětí, o děti se starají vždy 2 zkušení 
cestičkoví průvodci. na kroužek je možné chodit jedno 
nebo obě odpoledne, probíhají vždy v pondělí a ve středu 
13 – 17 hodin.
Kroužek je stále otevřen pro nové děti. pokud vás kroužek 
zaujal, dejte vědět a přijďte se za námi podívat!

Cestička, spolek provozuje do roku 2010 ve Kbelích, vinoři 
a blízkém okolí lesní klub s prvky montessori pro předškolní 
děti, aktivity pro rodiče s dětmi a aktivity pro školní děti.

Nízkoprahové centrum aktivit mČ Praha 19
Peníze, peníze, peníze… mantra dnešní doby?
Klub finanční gramotnosti se opět schází v nCA
lidé zaujímají k penězům různé postoje. někteří je 
zatracují a nevěnují jim ani myšlenku, jiní by se v nich 
nejraději koupali jako strýček Skrblík. Kde je však skutečně 
jejich místo? jaký přístup k penězům je správný? v 
Klubu finanční gramotnosti v nCA městské části praha 
19 hledáme cesty k tomu, jak si zajistit dostatek peněz k 
uspokojení svých potřeb, přání a snů a zároveň nezaprodat 
svou duši mamonu.
je neoddiskutovatelné, že bez peněz se dnes nedá žít. 
Každý potřebujeme nakoupit něco k jídlu, něco stojí 
střecha nad hlavou, ať už vlastní nebo pronajatá, další 
výdaje jsou spojené se zajištěním a výchovou dětí. A co 
odpočinek a koníčky? na druhou stranu, udělá z nás 
nadbytek peněz šťastné lidi? Kam mizí naše životy a zdraví 
a jak jsou poznamenané naše vztahy tím, že se honíme za 
výdělkem?
podle průzkumu ministerstva financí z podzimu 2015 má 
52 procent dospělé populace České republiky nižší úroveň 
finančních znalostí, 64 procent lidí má nižší úroveň finanční 
zodpovědnosti a 57 procent domácností nesestavuje 
rodinný rozpočet (zdroj www.psfv.cz, 19. 8. 2016). Co se 
však bude u vás dít, pokud vypadne na dobu například 
šesti měsíců vaše výplata? jak jste připraveni na havárii 
domácích spotřebičů? A jak se můžete těšit na zajištění 
v důchodu, když už teď stát nemá na zajištění stávajících 
důchodců? zodpovědnost zůstává na každém z nás. 
Co můžeme dělat pro to, aby pro nás peníze nebyly ani 
mantrou ani postrachem? nejlepší je jim rozumět.
v Klubu finanční gramotnosti se bavíme o příležitostech 
aktuálního dění na trhu, řešíme cesty, jak se vyhnout 
rizikům a vymýšlíme strategie, jak zhodnotit těžce 
vydělané peníze. zajímá nás způsob dosažení renty, která 
nám umožní žít v pohodě a přitom mít dostatek času na 
své blízké. A to vše formou hry, kdy si vyzkoušíte 30 let 
svého finančního života a uvidíte, jak se o sebe umíte nebo 

neumíte postarat. přijďte mezi nás. termíny 
vám poskytne a na setkání s vámi se těší 

Ing. Irena Šlajerová, Ph.D., 
mobil 724 689 498, 

www.irena-slajerova.e-konzultant.cz

Kbelští šachisté před soutěžní sezónou
Kbelská šachová reprezentace vstupuje do čtvrté sezóny 
své historie opět se třemi týmy jako v minulé sezóně. týmy 
A, B a C Šachového oddílu SK Kbely – Kbelská šachová 
reprezentace budou od ledna 2017 hrát v přeboru prahy 
v první, druhé a třetí třídě, stejně jako loni. v současnosti 
oddíl dokončuje soupisky družstev pro tyto soutěže.
v uplynulé sezóně se týmům A a B podařilo coby nováčkům 
udržet se ve svých soutěžích. KŠr A obsadila ve své skupině 
první třídy osmé místo a KŠr B deváté místo ve skupině 
druhé třídy. ze třetí třídy přeboru prahy se nesestupuje, 
a tak bylo cílem KŠr C poskytnout i méně zkušeným a 
zdatným šachistům možnost zahrát si soutěžní šachy, což 
tento tým splnil a navíc skončil na slušném osmém místě 
ve skupině. 
než však přebor prahy zahájí, bude skoro až do vánoc 
probíhat „Otevřený podzimní turnaj jednotlivců – Kbely 
2016“. mezitím se 17. listopadu uskuteční tradiční 
„turnaj 17. listopadu“, a poněvadž to bude již 17. ročník 
turnaje, v němž hrají sedmnáctky důležitou roli, jedná 
se svým způsobem o jubilejní ročník. první den nového 
roku pak uspořádá nízkoprahové centrum aktivit tradiční 
„novoroční blesk“, čili turnaj v bleskovém šachu. 
na závěr se sluší připomenout, že rádi uvítáme velké i malé 
zájemce o šachy.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 
Tel: 284 08 08 31

email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

po létu nám  opět začala závodní sezóna. Dne 
18. 9. 2016 jsme se zúčastnili prvního kola 
české národní ligy, která se konala v Hostivicích 
u prahy. Startoval tomas Špičák v kategorii ju-
nior váha 64kg a bohužel v zápase prohrál. 
Dále nastoupil vít Uher kategorie junior váha 
75 KG tomu se podařilo zvítězit. zvládli jsme 
absolvovat ještě jednu akci a to pohár Žižkova 
což je galavečer s 11tiletou tradici. na tomto 
galavečeru startoval pouze tomas Špičák ale 
tentokrát ve váze 69kg a bohužel opět prohrál. 
Čekají nás další akce, o kterých budeme dále 
informovat. 

Karel Vrtiška

PrAžSKý rOHOVNÍK KBELy - BOx
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SKAUTi KBELy- jUNáK STŘ. ATHABASKA
z oddílů: Vlčata zahájila nový skautský rok
Od září se opět scházíme v téměř stejné sestavě jako 
minulý rok. Celé září jsme chodili ven, využívali jsme 
hlavně skautskou zahradu. Když bylo ošklivě, tvořili 
jsme z kaštanů. Byli jsme zatím na jediné výpravě, a to 
na Barrandově hledat zkameněliny trilobitů a dalších 
pradávných obyvatel pravěkých moří. Oddíl se rozdělil 
podle táborové hry na tři družiny - pikačuové, myšáci 
a ještěrky, které už mají zvolené své rádce. Čeká nás 
podzimní dvoudenní výprava a také spousta dalšího. 

z oddílů: roveři a rodinný oddíl poljana
Do nového roku se roveři vrhli s vervou. na samostatných 
schůzkách už byli v tělocvičně, hráli nové hry, stihli přespat 
v klubovně – a společně s vlčaty vyrazili na trilobity. v 
rodinném oddíle jsme si udělali další ročník akce „kbelský 
širák“ – táborový oheň a následné přespávání na skautské 
zahradě – kvůli zdravotním komplikacím ale bohužel 
nocujících nebylo příliš. Koncem října nás čeká 
podzimní výprava do Krkonoš.

Ohlédnutí za táborem 17. oddílu 
podzim je v plném proudu, ale rádi vzpomínáme na první 
společný tábor vlčat a roverů. na ten jsme odjeli do 
Lužických hor na skautskou základnu Seleška. vlčata tak 
zažila první opravdový tábor, s ranními a večerními nástupy, 
vztyčováním vlajky, zasekáváním sekyry a zpíváním junácké 
hymny, službou v kuchyni a etapami táborové hry. všichni 
účastníci zdolali Hvozd – nejvyšší vrch nad táborem. 
roveři bydleli v týpí, které si sami postavili a tábor završili 
vandrem po lužických horách. 

Oslavy 80 let skautingu v Čakovicích
tak jako my na jaře, i čakovičtí letos oslavili osmdesátiny 
–skauting se tam v roce 1936 rozšířil právě ze Kbel. 
Během září a října se oslavovalo výstavami o skautingu 
v knihovně v Letňanech i na zámku v Čakovicích, 
skauty bylo vidět také na čakovickém posvícení. vyšel 
i almanach o čakovickém skautingu, který se částečně 
dotýká i kbelského skautingu, i když my Kbeláci patříme 

pod čakovickou Athabasku „teprve“ od roku 
1990.
výstava Betlémů: máte doma betlém? rádi 
ho vystavíme
Druhá adventní neděle (4.12.) bude tradičně věnována 
výstavě betlémů v naší klubovně v Bakovské. novinkou 
letošního ročníku výstavy bude její prodloužení přes celý 
týden až do soboty 10. prosince. vloni jsme vystavili stovku 
betlémů a výstavu poprvé doplnili o vánoční dílničku 
pro děti. v tomto duchu chceme pokračovat i letos. rádi 
vystavíme i Váš betlém, ať koupený nebo vlastnoručně 
vyrobený. na výstavu, která bude letos poprvé rozšířena i 
na skautskou zahradu, zveme také okolní školy a školky. 

Koordinátorkou výstavy je: Katka Škořepová – katerina.
skorepova@skaut.cz 

Sraz oddílu Avanti: setkání bývalých skautů po 50 letech
na jaře, při oslavách osmdesáti let od založení skautingu 
ve Kbelích a třiceti let od obnovení činnosti po sametové 
revoluci, jsme si my, bývalí členové skautského oddílu 
Avanti uvědomili, že vlastně také máme kulaté skautské 
výročí: padesát let!
po tak dlouhé době zdaleka ne všichni zůstali bydlet ve 
Kbelích a na většinu ani nemáme kontakty. přesto se 
v sobotu 8. října sešlo v klubovně pod lidovým domem, 

kterou nám laskavě zapůjčili dnešní naši pokračovatelé 
z junáka Kbely, patnáct bývalých členů Avanti. O tom, že 
setkání bylo moc prima, svědčí i to, že jsme v klubovně 
vydrželi povídat a bavit se celých sedm hodin a moc jsme 
si to užili. 
prohlíželi jsme kroniky, četli deníky, vzpomínali na tábory 
a různé veselé historky, dokonce si neplánovaně zazpívali 
s kytarou avanťácké písničky. V závěru jsme se vnořili 
do veliké krabice skautských artefaktů, zápisků, fotek, 
družinových vlajek a táborových novin, která se dochovala 
snad zázrakem. Udivilo nás, jak jsme si i po padesáti letech 
najednou vybavovali jména dětí zachycených na starých 
černobílých fotografiích z táborů a výprav. přitom jsme 
vlastně jakoby už dávno zapomněli, kdo všechno s námi 
do skauta chodil.
Oddíl Avanti založili manželé Blanka a zdeněk Kerzlovi  
22. 3. 1966 původně se třinácti zakládajícími členy. 
V létě se již uskutečnil první tábor na Zvíkovci a od 
září pak nabírali mnoho nových členů. vznikly tak družiny 
Bobři, rychlé šípy, Smaragd, Lišky, Veverky, ještěrky, 
Kormoráni, Delfíni. zpočátku patřil ještě pod Pionýrskou 
organizaci, činnost však měla velmi silné skautské prvky. 
v dubnu 1968 přešel oddíl pod junáka. 
Oddílem Avanti prošlo za ty čtyři roky přes šedesát 
kbelských dětí ve věku 11-15 let. Kromě bohaté celoroční 
činnosti se uskutečnilo dalších pět letních táborů: potštejn 
1967, potštejn 1968, nové mitrovice 1969 a Chvalkovice 
1970. A po definitivním zákazu junáka v září 1970 ještě 
tábor v nízkých tatrách 1971, slepený ze zbytků kbelských 
oddílů a opět pod hlavičkou pionýra. 
přestože roků prožitých ve skautském oddíle bylo vlastně 
jenom pár, máme na ně všichni krásné vzpomínky. proto 
závěrem prosba - máte-li, prosím, kontakty na ty, kdo už 
se ze Kbel odstěhovali, nebo pokud je mezi vámi někdo, 

na koho jsme zapomněli, budeme rádi když se přihlásíte. 
neboť další setkání Avanti určitě ještě budou.  Kontakt: 
milena Aschenbrennerová (tláskalová) - asch@volny.cz 

Za kbelské skauty (z organizace Junák): 
Jan Hazlbauer, Lucie pytlová, Kateřina Škořepová, 

milena Aschenbrennerová
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.

https://kbely.athabaska.org

https://kbely.athabaska.org
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SKAUT - S.S.V.
Stále se rozrůstáme...
jak jistě víte z předešlých článků zpravodaje Kbelák, naše 
organizace funguje ve Kbelích přes  5 let a v nedalekých 
Satalicích jsme byli aktivní 25let.
naše oddíly sdružují děti, mládež ale i dospělé. Dovolte mi 

naše oddíly blíže představit.

Bobříci /předškoláci 5-6 let/
ve světě má tato přípravka pro skauty pevné místo a všude 
se pyšní, tak jako u nás, názvem Bobříci. S předškoláky se 
učíme základům: tzn. oblékání, zavazování bot, lezení na 
stromy, přeskakování potůčku, pozorování přírody...
Schůzky máme každý čtvrtek od 15:00 - 17:00 hod.
v současné době k nám chodí 11 Bobříků

Světlušky, Žabičky a Vlčata / 6 - 10 let/
mladší školáci, kteří u nás „žijí“ po vzoru Knihy džunglí od 
rudyarda Kiplinga (vlčata), Světlušky a Žabičky podle knihy 
Broučci od jaroslava Karafiáta.
program je o trochu náročnější než u Bobříků. jezdíme na 
celodenní výpravy, učíme se různé uzle, poznáváme dru-
hy rostlin a také jak se správně chovat v lese. Snažíme se 
upevnit základy společenského chování (pozdravy, podá-
vání rukou, slušné jednání a chování obecně), povídáme 
si o historii naší vlasti, navštěvujeme památná místa, cho-
díme na výstavy, do divadla atd. Stěžejní je naučit se být 
samostatný/ná, a to jak v lese, tak i ve společnosti.
v současné době k nám chodí 37 mladších školáků.

Skauti a skautky (10 - 15 let/
Starší školáci, kteří již vyrazili na „drsnější“ stezku. máme u 
nás dívčí družinu Sovy a chlapeckou družinu rysové. pro-
hlubujeme si znalosti ze skautingu, povídáme si o vlaste-
nectví a našich národních vzorech. navštěvujeme památ-
ná místa (lidice, Operace Anthropoid, terezín, hora Říp, 
vyšehrad, pražský hrad, ...).
jednou měsíčně vyrážíme i na víkendové výpravy do te-

rénu, kde se učíme stavět nou-
zové přístřešky, vařit na ohništi 
atd. zkrátka zjišťujeme, že i v 
naší republice se dát zažít mnoho dobrodružství a snažíme 
se vytvářet hluboké přátelské vztahy, které právě v nároč-
ných podmínkách leckdy vznikají.
v oddíle máme 14 skautů

Roweři (15 - 18 let)
poutníci, hledající pravdu. tito již skoro dospělí mají již 
akce typu přežití. Samozřejmě jdou vždy příkladem, a tak 
nám i pomáhají s přípravou našich akcí (závody, čestná 
stráž, tábory, ..)
v oddíle máme 3 borce

Old Skauti - (18 - :-))
již sám název značí, že jde o staré skauty. většinou se jedná 
o aktivní dospěláky, kterým myšlenka skautingu nezůstala 
lhostejná a naši organizaci podporují ze všech sil. v posled-
ní době se jedná: o podporu letního skautského tábora, 
pomoc s přípravou oslav 80. výročí vzniku skautingu ve 
Kbelích, vydání kalendáře na rok 2017, vydání pamětního 
odznaku e.t.Setona (70. výročí - 14.8.1860 - 23.10.1946), 
vydání odznaku josefu Balabánovi (75. výročí - 5.6.1894 - 
3.10.1942). na příští rok plánujeme vydání odznaků zbylé 
dvojice ze tří králů (mašín, morávek) a odznaky k výročí 
Operace Anthropoid.
Old skautů máme 10

Čestný člen Skaut - S.S.V.
mezi naše čestné členy patří:
pavel Žďárský - starosta UmČ praha 19 Kbely
plk.ing. pavel Suchan - asistent nGŠ AČr
jakub Fulín - Fotograf
rudolf jelínek - herec
Helena Beránková - spisovatelka
... aj.

Klub přátel skautů - S.S.V.

v tomto klubu se nachází dospělí ( rodiče, kamarádi, příz-
nivci, ...)
Účelem klubu je podpora naší organizace ( závody, akce, 
vystupování na veřejnosti, ...)
Klub má 27 členů

více o nás a naší činnosti na: www.skaut-ssv.cz

Čestný člen
minulý rok jsme přispěli jiřímu Šindelářovi na nový, kvalit-
nější invalidní vozík. velice rádi jsme podpořili konkrétní-

ho člověka a konkrétní věc. vše bylo transparentní, a tak 
to má být. Od té doby jsme s jirkou navázali kamarádské 
vztahy. podstoupil několik těžkých operací, ale přesto je 
upoután na invalidní vozík. více informací o něm najdete 
na: www.dobryskutek.cz
jiří je čestným členem našeho oddílu, a tak ho mezi námi 
vždy rádi uvidíme.

Není nám lhostejné okolí naší klubovny
vážíme si toho, že můžeme skautovat ve Kbelích, každou 
volnou chvilku se snažíme být prospěšní svému okolí. vzali 
jsme si pod svá „ochranná křídla“ i svah ke kolejišti, který je 
značně zarostlý a pošpiněn odpadky. S dětmi ho udržuje-
me v ucházejícím stavu a doufáme, že je změna k lepšímu 
vidět.

Skautský kalendář – 2017
80. výročí skautingu ve Kbelích 
jsme uctili , troufám si říct, dů-
stojně. na našem letním tábo-
ře jsme nafotili pár fotografií, a 
tak vznikl pěkný retro kalendář 
na rok 2017. pokud se vám líbí 
naše činnost, můžete nás pod-
pořit zakoupením tohoto ka-
lendáře (velikost A3, nástěnný, 
cena za kus 155,-Kč).
vážíme si vaší podpory!

28.září - Den české státnosti
Dne 28.září jsme se s našimi 

členy vydali na krátkou poutní cestu, abychom si společně 
připomněli zásadní postavu českých dějin, knížete václava.
protože byl sv. václav dle dochovaných pramenů velmi 
zbožný, zahájili jsme tuto pouť u jednoho z nejstarších kos-
telů v praze, kterým je právě kostel sv. václava na proseku.
naše putování směřovalo po trase bývalé Svaté cesty (via 
Sancta), kde jsme mapovali, v jakém stavu se nacházejí 
kaple, které jsou na Svaté cestě k nalezení. mapování vý-
klenkových kapliček podobného vzhledu dopadlo násle-
dovně…
Celkem jsme prošli 13 míst, kde stáli, nebo stojí tyto kaplič-
ky: 13. Hradčanská, 14. jeníkovská, 15. Kájovská, 16. Klad-
rubská - zničena, 17. Krupecká , 18. Klumenská - zničena, 
19. Kutnohorská - zničena, 20. lauretánská kaple na Hrad-
čenech - zničena, 21. lauretánská kaple z Hájku - zničena, 
22. litomyšlská - zničena, 23. nezamyslická, 24. nicovská, 
25. Obergurgestálská, 26. pakenská, 27. plzeňská - zničena, 
28. Svatovítská, 29. Svatokřížská. naše putování skončilo 
ve vinoři u Cukrovarského rybníku, kde jsme si na závěr 
rozdělali ohníček a upekli buřtíky.
pro děti bylo objevování kapliček napínavé a měli jsme 
úžasnou možnost zlehka nahlédnout do české historie.

Klub Old Skautů -S.S.V.
naši „starší“ členové jsou 
mimořádně aktivní. Byla usku-
tečněna již druhá výprava do 
Saského Švýcarska (pevnost Kö-
nigstein, Kurort rathen, Skalní 
divadlo, atd...), kde jsme «před-
šlapávali“ cestu skautům, kteří 
do těchto končin zavítají 28.-
30.10. 2016.
Krásná akce v nádherné přírodě 
s vynikajícími lidmi.

Historie skautingu v Českoslovenku
S prvními pokusy začal A. B. Svojsík v roce 1911.  v roce 
1914 byl založen spolek junák - český skaut. za i. repub-
liky bylo v Československu cca 30 různých skautských 
organizací (Skauti Dtj, Švehlovi junáci, Spartakovi skauti 
práce, atd...). v roce 1939 pod tlakem napadení republi-
ky se většina těchto organizací sloučila pod jednu orga-
nizaci s názvem jUnAK - svaz skautů rČS.
v roce 1940 je junák nacisty rozpuštěn
1945  - junák obnoven
1948 - 1950 junák likvidován komunisty
1968 - junák obnoven
1970 - junák ukončil svoji činnost pod tlakem KSČ
1989 - junák obnovil svoji činnost
v současné době je v České republice cca 16 skautských 
organizací. jedná se například o Skauti-A.B.S., Angličtí 
skauti, Skauti-S.S.v., SSSČr, atd....
Informace čerpány z Wikipedie

http://www.skaut-ssv.cz
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nejprve bych se ráda za nás rodiče ‚základoškolních‘ dětí 
ohlédla, co se v rámci Spolku rodičů odehrálo od začátku 
školního roku.

v první řadě proběhla volba členů výkonného výboru 
na příští dva roky. K radosti rodičů, zůstala nezměněna. 
změnil se jeden člen kontrolní komise, což určitě přinese 
další energii do Spolku.

v minulém čísle jsme 
se ohlíželi za zahradní 
slavností. výtěžek ze sbírky 
za prodej kytiček, které 
děti sami vyrobily, se už 
též podařilo zužitkovat. na 
družinovém hřišti přibyly za 
utržené peníze nové herní 
prvky, děti se mohou houpat 
na slackline provaze a v 
houpačkách typu hamaka, 
mají mobilní branky, síť na 
badminton, případně jiné 
míčové hry.  

šKOLNÍ zAHrADA
v září se uskutečnila již třetí brigáda na stavbu proutěného 
hradu, který už získává opravdu reálné obrysy. všechny 
brigády proběhly za ohromné podpory rodičů a dětí.
zahrada roste pomalu, ale je za ní obrovský příběh. 
Společné vytváření zahrady tvoří jedinečné vazby mezi 
rodiči. Děti mají příležitost se spolupodílet na věci, kterou 
budou užívat, budou moci býti hrdé, dá jim příležitost 
mít radost z výsledku. práce, která byla odvedena, 
nebyla prací, ale potěšením. i tímto se daří naplnit 
vizi autorky projektu. poslední brigádu zakončili 
dobrovolníci opékáním buřtíků, kde se radovaly z 
výsledků nejen děti.
proutky na stavbu hradu se podařilo získat z okolních 
obor, tam též patří náš velký dík. také jako rodiče 
posíláme díky za obrovskou podporu městu i škole.
K Šišce, která zahradu obývá již od konce školního 
roku, je na stránkách školy zveřejněn, v sekci rodiče 
podrobný výpis financování.
Dále se Spolku podařilo získat především díky velkému 
nasazení Anny Kozové grant vypsaný společností 
t-mobile mluvme spolu 2016 a to celkem na částku 
71.000,- na další prvek hřiště, na stavbu multifunkční 
venkovních stolů. O dalších prvcích, které mají na zahradě 
vyrůst, budeme určitě informovat v příštích číslech.
veškeré informace ohledně vznikající zahrady najdete na 

stránkách školy.
(SrpS_FOtO2.jpg – SprS_FOtO10.jpg)

PrOFESÍm POD POKLiČKOU
i tento školní rok pokračuje úspěšný projekt základní 
školy Albrechtická a spolku SrpŠ profesím pod pokličku, v 
rámci kterého žáky pravidelně navštěvují hosté zastávající 
nejrůznější povolání. Děti tak mají jedinečnou příležitost 
ptát se na věci přímo z praxe a nechat se inspirovat při 
volbě svého dalšího studia směřujícího k jejich budoucí 
profesní dráze.
pokud se i vy chcete zapojit a přijít žákům popovídat o své 
práci, ozvěte se na e-mail albrechticka598@gmail.com. 
velmi to oceníme a poskytneme vám veškerou podporu 
pro návštěvu školy.

rODiČOVSKÉ KAVárNy
Spolek rodičů pokračuje v pořádání série „rodičovských 
kaváren“ tematicky zaměřených na prevenci rizikového 
chování. ve spolupráci se školní metodičkou prevence 
paní mgr. pavlínou Hrdličkovou tak postupně vznikají 
přednáškové večery s hostem - odborníkem na danou 
problematiku. první dvě startovní témata se týkala 
prostředí internetu: výchova s počítačovými hrami 
(přednášeli manželé Dagmar a jakub Güttnerovi) a Skrytá 
nebezpečí kyberprostoru (mgr. vladimír vácha). Obě 
přednášky byly zúčastněnými rodiči vnímány jako přínosné 
a inspirativní. K tomu významně přispěl i profesionální 
přístup přednášejících, schopných rozproudit diskuzi a 
vtáhnout účastníky do děje. Úspěch přednášky na téma 

kyberprostor se stal podnětem k opětovné návštěvě 
lektora a následnému proškolení všech pedagogů ohledně 
bezpečnosti a rizik v internetovém prostředí.

SPOLEK rODiČů A PŘáTEL 
šKOLy PrAHA - KBELy  

příští přednáškový večer plánovaný na začátek listopadu 
se bude zabývat problematikou šikany - tématu vzešlého z 
poptávky z řad rodičů.
Aktuální termíny „rodičovských kaváren“ najdete na 
letácích ve vývěskách obce nebo v Aktualitách na stránkách 
www.skola-kbely.cz.
všichni zájemci jsou na půdě školy srdečně vítáni!

STrAVOVACÍ KOmiSE VE SPOLUPráCi SE šKOLNÍ 
jÍDELNOU
jelikož si uvědomujeme, že vybudovaný český systém 
jídelen při zŠ je jedinečný, ale zároveň neprobíhá 
potřebnou „revolucí“ na základě poznatků o stravování, 
chtěli bychom se co nejvíce přiblížit programu Skutečně 
zdravá škola, který je občanskou iniciativou prosazující 
zlepšení školního stravování prostřednictvím legislativních 

změn.
http://www.margit.cz/jak-zlepsit-vyzivu-ve-skolach/
„České děti tloustnou, česká společnost obsazuje 
přední místa ve výskytu mnoha chronických nemocí 
a kvalitní zdravá výživa se teprve v posledních letech 

stává předmětem společenského zájmu. prostředí 
školy má jedinečnou možnost podílet se na vytvoření 
základů zdravého životního stylu dětí, a díky tomu 
působit preventivně vůči negativním vlivům vnějšího 
prostředí. Děti si ze školy mohou odnést základy zdravých 

stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v 
životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny. nabyté 
znalosti a zkušenosti mohou navíc zpětně přenášet do 

svých domovů...“
vedoucí školní jídelny Bc. radka Boháčová má bohaté 

zkušenosti v oblasti zdravého stravování, při tvorbě 
jídelníčku vychází nejen z fyziologických potřeb dětí, ale 
maximálně se snaží i o příjemnou atmosféru ve školní 
jídelně, aby např. děti nejedly pod časovým tlakem. 
několikrát do roka probíhají tematické obědy, letos např. 
italský, švédský či námořnický oběd.
jsme velmi rádi, že se naše školní jídelna může pochlubit 
salátovým barem, kde si děti naberou množství čerstvé 
zeleniny nebo ovoce, které jim chutná. zároveň je 
automaticky nabízena voda s citronem, aby se eliminovaly 
skryté cukry, které jsou obsaženy v sirupech a šťávách.
v loňském školním roce se uskutečnila i ochutnávka 
uvařených jídel pro rodiče, v letošním školním roce je 
zrealizována možnost nákupu obědů pro cizí strávníky a 
svačinek pro školáky.
 

Na závěr patří poděkování všem 
rodičům i přátelům školy.
Za všechny koordinátory

Marie Kubešová

mailto:albrechticka598@gmail.com
http://www.margit.cz/jak-zlepsit-vyzivu-ve-skolach/


informační panely k 885. výročí 
první písemné zmínky o Kbelích 
v roce 1130 jsou umístěny v 
Centrálním parku Kbely na 
přístupové cestě od vlakového 
nádraží.
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záKLADNÍ šKOLA PrAHA - KBELy
VýLET DO zOO CHLEBy
 Říjnové odpoledne, honí se mraky, ale neprší a my v 
pohodě jedeme autobusem na výlet do zOO Chleby. pan 
řidič nám prý objednal počasí, aby nepršelo. výletníci 
jsou to žáci a žákyně druhých a třetích tříd, kteří se těší na 
zvířata, která třeba ještě nikdy neviděli.
 Chleby se nacházejí kousek za nymburkem a v malé 
obci na jedné starší farmě Chleby byla před dvaceti lety 
založena zOO. taková menší, ale hezká. založili ji manželé 
Fraňkovi. zOO Chleby je také zapsána a je řádným členem 
eArAzA - euroasijské regionální asociace zoologických 
zahrad a akvarií a také má licenci mŽp Čr.
 přivítali nás hned u vstupu do areálu zOO Chleby malé 
zakrslé kozičky holandské, které vždy vítají návštěvníky.
Děti byly natěšeni, že uvidí klokánky, protože ty jsou 
zvířectvem kontinentu protinožců - Austrálie. patří mezi 
vačnatce, stejně jako koaly, a jsou to nejznámější austral-
ská zvířata, žijící jen v Austrálii. Klokánci nám zapózovali, 
ale asi jim byla zima. potom zaujala děti gépardice mzuri, 
která bydlí ve svém pokoji i s postelí a tam se fotily malé 
slečny se sličnou kočkou mzuri. Samozřejmě za sklem.
 ve venkovních klecích zaujali děti různé druhy bažantů, 
papoušků, viděli orly skalního, mořského a stepního, ale 
také je zaujaly bílé sovy , pocházející ze severských oblastí. 
nejznámější sovice sněžní je bezesporu Hedvika - sovice 
Harry pottera.
pak se nám předvedl v plné parádě 1,5m vysoký pštros 
nandu pampový.
velkým představením byly pro děti malé surikaty, jejichž 
výběh a ubikace jsou zde od roku 2013. zde shlédly děti je-
jich laškování, ale také sochy Křováků, aby měli představu, 
jak vypadali. Surikaty pochází z jižní Afriky, především z 
pouště Kalahari.

 
v neposlední řadě děti obdivovaly “představení” dvou 
opiček gibonů - žlutolícého a černého. ti nám předvedli 
přímo akrobatické kousky , jak skákali po bambusových 
konstrukcích. viděli jsme také výběh malých černých 
velbloudů.

při odchodu z areálu jsme uviděli i obří sladkovodní akvári-
um “labe”. takové kousky,  co tam plují hned tak neuvidíte. 
Kapři, karasi, cejni, líni, sumci, štiky a okouni.
 v celém areálu provází děti také betonové sochy zvířat. 
je zde velké dětské hřiště  s prolézačkami a stavba mod-
erního enviromentálního centra ve stylu selského stavení 
při vstupu do celého areálu na vás zapůsobí velmi svěže a 
příjemně.
Kdo jste nenavštívil, určitě si udělejte výlet a zavítejte do 
nedalekých Chleb, autem něco přes hodinu.
Dětem se výlet líbil a to bylo důležité, že se dostali do světa 
zvířat, která ještě neviděly.
 

Hana Šorejsová

PŘÍrODOVĚDNý KrOUžEK VE šKOLNÍ DrUžiNĚ

i v letošním roce začaly pracovat  v naší školní 
družině zájmové kroužky – přírodovědný, dva kroužky 
keramiky, vaření, výtvarný a šikovné ruce.

přírodovědný kroužek patří mezi nejoblíbenější a tak 
byl u zápisu takový nával, že paní vychovatelka Sajfrtová 
, která kroužek  vede , musela některé zájemce zařadit 
jako náhradníky. tento kroužek pracuje již řadu let a za 
tu dobu se děti dozvěděly o přírodě a hlavně zvířátkách 
mnoho zajímavého. Děti z kroužku se staly adoptivními 
rodiči zvířat z pražské zOO . na zahradě ve družině 
kroužek založil ptačí rezervaci , o kterou pečuje. vzal 
si patronát nad opuštěnými  ježčími mláďaty a také 
pravidelně navštěvuje přírodovědnou učebnu pana 
učitele Švece. O své práci si malí přírodovědci  vedou 
deník, s jehož obsahem se rádi seznamují  i ostatní 
děti.

šKOLNÍ PArLAmENT – SrDÍČKOVÉ DNy 
Žákovský parlament byl letos premiérově zařazen do 
nabídky volitelných předmětů pro žáky 5. – 9. ročníků. 
Každou třídu zastupují dva žáci, kteří byli vybráni v zářijových 
volbách. na pravidelných schůzkách, které jsou otevřeny 
všem vyučujícím i vedení školy, žáci diskutují o životě ve 
škole, reagují na aktuální potřeby svých spolužáků, které 
v parlamentu zastupují, přicházejí s náměty a nápady a 
pomáhají při organizaci tradičních školních akcí.

jednou z nich jsou Srdíčkové dny, které probíhají v rámci 
celé České republiky. i letos mohli žáci a učitelé naší školy 
nákupem drobných dárkových předmětů podpořit tuto 
finanční sbírku obecně prospěšné společnosti Život dětem 
na pomoc opuštěným a nemocným dětem. zájem o akci 
byl velký, všechny výrobky byly prodány a naše škola tak 
přispěla částkou 13 300 Kč.  

Martin Korenčík

šKOLNÍ ČASOPiS zš NEwS
S příchodem nového školního roku vyšlo první číslo 
školního časopisu zŠ news. redakci tvoří žáci 8. a 9. 
tříd, kteří navštěvují volitelný předmět mediální tvorba. 
příspěvky, náměty a ohlasy však mohou zasílat i žáci 
ostatních tříd prostřednictvím schránky ve vestibulu školy 
nebo emailem.
Časopis vychází v tištěné podobě, dále je vyvěšen na        
nástěnce a v plánu je i elektronická podoba pro webové 

stránky školy. Obsah tvoří pravidelné rubriky - školní 
novinky, rozhovory, reportáže ze školních akcí, hudební a 
filmové tipy, recepty a komiksová příloha. 
vydávání časopisu finančně podpořil Spolek rodičů a přátel 
školy Kbely.

Martin Korenčík 

ADAPTAČNÍ KUrz – SLOUP V ČECHáCH
19. 9. 2016 začínal pro naši třídu adaptační kurz. ráno jsme 
se seznámili s jeho cílem a náplní, potom už následoval 
seznamovací program s lektorkami z prev – Centra. po obědě 
jsme konečně vyrazili do Sloupu v Čechách. Ubytovali jsme 
se v penzionu pod lipou a zahráli si první stmelovací hry. 
po večeři následovala cesta do lesního divadla. závěrečný 
rituál, ve kterém děti hodnotily uplynulý den, se jim líbil 
nejvíce. Druhý den nadšenci 
zahájili rozcvičkou, potom 
jsme podnikli dobrodružnou 
výpravu do velké a malé 
cikánské jeskyně. Cestou opět 
hry a plnění úkolů. Odpoledne 
jsme na třech stanovištích 
zkoušeli spolupráci ve skupině. 
Hry Bomba, Bažina a noe 
zachraňuje zvířata k tomu přímo 
vybízely. následovala cesta do 
oblíbeného lesního divadla, 
kde děti předváděly připravené 
scénky. Cestou zpět jsme se 
zastavili u studánky, která je 
pro nás kouzelná a snad splní 
naše přání. večer jsme diskuzí 
ve skupinách dávali dohromady 
naše třídní pravidla. mnohým 
už se klížila očka, ale závěrečný 
večerní rituál si nikdo nechtěl 
nechat ujít. poslední den jsme 
ještě prozkoumali skalní hrad 

Sloup. Děti mi udělaly velikou radost, když při soutěži 
dokázaly, co vše si z výkladu průvodce zapamatovaly. 
Odpoledne jsme se vydali, ač neradi, na cestu zpět do 
prahy. Adaptační kurz se vydařil.

Mgr. Marie Nováková
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PUSáL, mALý KAmAráD 
z LEDOVÉ PLANETy
jednoho březnového dopoledne se s námi 
sešla paní nezbedová (maminka žáka 3. C), 
aby si s dětmi popovídala o tom, jak vzniká 
kniha. 
v té době vyhlásila firma Skanska soutěž pro 
malé spisovatele Bambini litera, zaměřenou 
na téma „Domov“.
Slovo dalo slovo - z besedy vzniklo 
projektové dopoledne, kdy děti zapojily 
fantazii a vytvořily svůj pohádkový příběh o 
ponožkožroutu pusálovi.   
příběh jsme poslali do soutěže a netrpělivě 
čekali, jak to dopadne. z 300 došlých 
pohádek se naše pohádka dostala mezi 
20 nejlepších soutěžních příběhů a byla 
zařazena do tisku v limitované edici 2000 
kusů. 
v sobotu 10. 9. 2016 byly děti pozvány 
na slavnostní zakončení celé soutěže. 
na zahradě Corso Court v praze – 
Karlíně se sešlo přes 300 hostů. Celé 
odpoledne vyvrcholilo slavnostním křtem, 
autogramiádou dětí a předáním „první 
knížky pohádek od dětí pro děti“. 
Díky paní nezbedové mohly děti zažít 
neopakovatelnou atmosféru spoluautorů 
dětské knihy. 

  Za III. C - Mgr. J. Březinová

VOjENSKÉ HiSTOriCKÉ 
mUzEm NA VÍTKOVĚ – HS

první výprava historického 
semináře zamířila na výstavu o 1. 
a 2. světové válce do muzea na 
vítkově. Chlapci se zajímali hlavně 
o zbraně, o kterých opravdu 
zasvěceně poskytl odborný výklad 
vojtěch Hřebík, dívky o módu na 
počátku 20. století, ale i o uniformy 
a portréty. všechny oslovil atentát 
v Sarajevu, z dějin 2. světové války 
hlavně období heydrichiády a 
osudy Židů. Děti ocenily množství 
pramenů, zkusily pracovat 
s prameny hmotnými, písemnými 
i obrazovými. Už se všichni těšíme 
na naši další výpravu.

Mgr. Marie Nováková

ZŠ Praha - Kbely 
nabízí možnost stravování 

pro třetí osoby

Cena oběda: 69 Kč

Výdej jídla: 

11:15 - 11:45 do vlastních nádob - výdejní okénko u školní jídelny 
hlavní budovy (z ulice Pelnářova)

11:15 - 12:15 možnost stravování ve školní jídelně hlavní budovy
(vstup z ulice Albrechtická)

13:30 - 14:00 možnost stravování ve školní jídelně nové budovy 
(vstup z ulice Toužimská)

Při přihlašování na obědy uveďte, jakou možnost předání oběda
jste si vybrali.

Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, salát (popř. dezert), 
při stravování v jídelně i nápoj.

Přihlášení ke stravování a další informace:
Bc. Radka Boháčová
Tel.: 286 857 566
jidelna@skola-kbely.cz

PrOjEKTOVý DEN 6. A
Od letošního školního roku probíhá jeden den v měsíci 
netradičním způsobem. tento den je vyhrazen na exkurze, 
kulturní a výchovné akce, nebo projekty. naše třída se 
rozhodla pro projekt. protože se konal už druhý den po 
našem návratu z adaptačního kurzu, zůstali jsme tvořit ve 
škole. zpracovávali jsme téma praha v pověstech. nejdříve 
společný ranní kruh, potom už jsme se věnovali první 
činnosti – čtenářským dílnám. Každý si našel klidné místo 
ke čtení, pracoval pozorně, aby mohl nalákat své spolužáky 
k přečtení pověsti, kterou si vybral. mezi oblíbené postavy 
se zařadil Faust, libuše, Bivoj, ale i krásná laura bez hlavy. 
po přestávce následovaly dílny tvůrčího psaní. některé 
děti zpracovaly přečtenou pověst, jiné se nechaly nalákat 
k dokončení příběhu o matějovi, který žil na proseku. ve 
výtvarné dílně potom žáci vytvářeli ilustraci k příběhu, 
který si vybrali. Co dodat na závěr? projektový den se 
všem líbil. při závěrečném hodnocení děti oceňovaly 
klid a soustředění na četbu. při psaní je pak nadchlo, 
že si vytvářely jakési tvůrčí pevnosti, které si většinou 
ponechaly i pro výtvarnou dílnu. mně se líbil jejich zájem, 
sdílení přečteného textu a osobité zpracování příběhu.

Mgr. Marie Nováková
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SVAz TĚLESNĚ POSTižENýCH mO KBELy

Procházka s rozárkou
Dovolte, abych se dopředu omluvila. můj následující text 
vychází z mé osobní zkušenosti a vedl mě k zamyšlení: co 
s tím?
můj zážitek spadá do jarního období. 
jsem majitelkou fenky menšího plemene 
Cavalier King Charles Spaniel, zbarvení 
trikolora. Bylo předjaří, vzduch již voněl 
jarem, sluníčko začínalo mírně prohřívat 
vzduch. v odpoledních hodinách jsem s mou 
fenkou vyrazila na procházku, kterou jsem 
spojila s nákupem v lékárně a pak jsem měla 
domluvenou návštěvu u mé kamarádky. 
v jedné ruce vodítko s pejskem, v druhé ruce 
francouzskou hůl, bez které se neobejdu. 
Bylo opravdu příjemně. rozárka pobíhala 
na vodítku po trávě. po chvíli začala kroužit 
dokola, což bylo znamení, že chce jaksi 
vykonati potřebu. A tak se také stalo. Odhodila 
jsem francouzskou hůl do trávy, vytáhla sáček a 
zcela samozřejmě jsem po ní onu „hromádku“ 
uklidila. pak jsme společně vyrazily do lékárny. 

Když jsem ji uvazovala, abych si v lékárně nakoupila, všimla 
jsem si, že mám ušpiněný rukáv. Hrůza. na návštěvu 
s ušpiněným rukávem od hlíny … následně jsem ještě 
zaznamenala značně znečištěnou i mou francouzskou hůl, 

ale skutečně to nebyla hlína… 
to jen nějaký inteligentní 
spoluobčan zapomněl po 
svém miláčkovi uklidit… 
na částečné odstranění 
„nadílky“ jsem spotřebovala 
balíček papírových 
kapesníků. na návštěvu jsem 
nakonec dorazila. Hned jsem 
ovšem požádala o možnost 
další očisty v koupelně.
Říká se: „nečiň lidem 
to, co nechceš, aby bylo 
činěno tobě“.  mám ale zlé 
podezření, že ti, kterým je 
zatěžko po svých mazlíčcích 
uklidit, to ještě neslyšeli…

Anna Zborníková

Výlet STP mO Kbely na zámek Březnice
první zářijová schůzka byla dne 14. 9. 2016. tentokrát 
jsme se nesešli v klubovně. vyrazili jsme na výlet. Cílem 
naší cesty byl zámek a město Březnice. Domnívám se, že 
v blízkosti prahy, ve Středočeském kraji, je velké množství 
památek, které jsou jaksi „zapomenuté“. A tak je tomu i 
v tomto případě. nejprve jsme navštívili zámek Březnice. 
Byli jsme předem objednáni na 10.00 a vzhledem k velkému 
počtu účastníků jsme vytvořili dvě skupiny. Druhá šla na 
prohlídku asi 20 minut za skupinou první. prohlédli jsme 
si krásný zámek, který vznikl z gotické tvrze z 13. století 
renesanční přestavbou z 16. století. Obdivovali jsme krásné 
interiéry zámku, obytné místnosti, sbírky nashromážděné 
hradními pány a lokšanskou knihovnu z roku 1558, která 
je nejstarším knihovním sálem v Čechách. procházka 
v anglickém parku, který obklopuje celý zámek, byla 
v tento parný den velice příjemná.
Od zámku jsme se vydali na kamenný most z roku 1899, 
vyzdobený čtyřmi sochami staršího data, který spojuje 

zámecký areál s městem Březnice. nedaleko náměstí 
jsme měli objednaný oběd a po dobrém obědě nás 
čekala prohlídka města. Obec s 3 609 obyvateli má na 
malém prostoru opravdu mnoho památek. Smůla byla, 
že sice město má informační centrum, ale průvodce po 
památkách ne, což jsem viděla jako velký nedostatek, 
protože se mají skutečně čím pochlubit. požádala jsem 
paní vedoucí odboru kultury místního úřadu, zda by nás 
někdo s místními památkami mohl seznámit. no a tak 
se role průvodce ujala sama. Dominantu náměstí tvoří 
kostel sv. ignáce z loyoly a sv. Františka Xaverského, 
který byl vystavěn v letech 1642 - 1650. z náměstí 
jsme se úzkou uličkou vydali do lokšan – bývalého 
židovského ghetta, jehož součástí je i synagoga ve které 
bude umístěno regionální židovské muzeum.  z Březnice 
pocházel významný pražský obchodník a finančník, jeden 
z prvních Židů povýšených do šlechtického stavu joachim 
von popper (1721 – 1795). Dalším cílem pak byl raně 
barokní kostel, který se nachází asi 300 m od náměstí a 

je zasazen uprostřed městského hřbitova. je zasvěcen 
sv. rochovi. interiér kostela je původní. nejzajímavější je 

obraz Březnice, který zobrazuje město kolem roku 1651. 
v průčelí i po obou stranách jsou krásné malované oltáře 
s výjevy svatých. zde naše prohlídka skončila a vrátili jsme 
se na náměstí, abychom se občerstvili ve dvou místních 
cukrárnách. 

po 17.00 si nás u náměstí vyzvedl pan řidič, nastoupili jsme 
do autobusu a směřovali jsme domů do Kbel. myslím, že to 
byl skutečně příjemně strávený den.

Anna Zborníková
STP MO Kbely 

Skvělé rekondice na zadově

Skutečně mi to nedá, abych se nevrátila k článku 
v minulém čísle. Chybička se vloudila. Fotografie k článku 
o rekondičním pobytu na Šumavě se někam „zatoulaly“ 
a bylo by mi dost líto, kdybych se s vámi o tyto malebné 
scenérie nepodělila. následuje oprava. Bylo nám tam 
krásně!!!

Anna Zborníková, 
STP MO Kbely
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OzDrAVNý POByT PrO KLUB SENiOrů KBELy 2016
KLUB SENiOrů KBELy 
vážení přátelé,
dovolte mi, abych se s vámi podělila o zážitky z ozdravného 
pobytu seniorů ze Kbel v penzionu metuje v teplicích nad 
metují (od 4.9. do 11.9.2016).
Omlouvám se, nejsem spisovatelka, ani novinářka, ale píši 
od srdce a dělím se s vámi o můj prožitek z tohoto pobytu.
měli jsme odjezd z Bakovské ulice v 8,00 hodin a já – i přes-
to, že jsem byla vzhůru již od 3,00 hodin, tak mi autobus 
málem ujel, protože jsem si popletla hodinu odjezdu, takže 
jsem dorazila k autobusu za dvě minuty 8h. pak začala naše 
pouť do nevšedních dní, plných krásných zážitků. z prahy do 
teplic nad metují jsme si dovezli déšť, respektive přeháňky, 
až do pondělí. Od úterý bylo krásně a teplo. 
Ubytování v soukromém penzionu metuje bylo bezvadné, 
dvoupokoje se sprchou a WC. personál byl velmi příjemný a 
ochotný, takže nám nic nechybělo. třikrát denně jídlo, ráno 
švédský stůl, v poledne a večer obsluha u stolu. jídlo bylo 
dobré a pestré, takže jsme mnozí přibrali na váze.
v úterý jsme vyrazili na zájezd do náchodského zámku. ten 
je opravdu na kulatém a větrném vršku. Bylo to jak „na větr-
né hůrce“. nemít hmotnost, kterou mám…, tak se budu bát, 
aby mne vítr neodfoukl. prohlídka zámku stála za to, bylo to 
úžasné. původně hrad ze 13. století – přestavěný na zámek 
v 16. Století. majitelům zámku – rodině Schaumburg – lippé 
– byl zámek zkonfiskován včetně zařízení 21. června 1945 a 
přešel do správy státu.
po prohlídce zámku jsme odešli na parkoviště, kde na nás 
čekal autobus, tam jsme zjistili, že se nám ztratil jeden 
účastník zájezdu. po hodině hledání a obavách o zdraví a 
život tohoto člověka jsme se konečně s ním shledali na ná-
městí v náchodě. vše dobře dopadlo a tak jsme se mohli 
vydat zpět. v penzionu nás čekal chutný oběd, na který jsme 
se všichni těšili. 
Další dny rychle oběhly, měli jsme volný program – každý 
podle svých sil a na co si kdo troufl.
zdatní senioři vyrazili za krásami teplických a Adršpašských 
skal. my méně zdatní jsme putovali po okolí penzionu, nej-
raději do města teplice, kde bylo co objevovat. Soukromí 
obchodníci měli určitě radost. Spousta restaurací, cukrárna 
i obchůdky s oblečením, to byl ráj. všichni jsme si něco na-
koupili na památku.
Dle mého nejzajímavější zážitek byla návštěva pana Františ-
ka Čápa – včelaře, který je nositelem zlaté medaile v soutěži 
„Český med 2013“. Bylo úžasné vidět tolik úlů a podívat se 
do proskleného úlu na pracovité včeličky. večer nám pan 
Čáp uspořádal přednášku o včelách a o jejich produktech. 

med, mateří kašička, propolis, vosk a pyl, prostě řečeno 
včeličky jsou pracovité až k smrti. není snad užitečnější tvor 
na této zemi, jsou starší než člověk a také důležitější. nebýt 
včeliček, tak zemře vše na zemi. Od pana včelaře jsme si za-
koupili různé produkty a udělali radost svým blízkým doma. 
v sousedství pana včelaře byla i kozí farma, kam jsme všich-

ni zavítali a nakoupili si zdravé produkty, které nabízeli. Byl 
tam učiněný zvěřinec, slepice, kachny, krůty, krocan a na 
pastvě ovečky, kozy i krávy. Farmu hlídal pozorný pes, který 
ohlásil náš příchod.
týden nám uběhl tak rychle, že když jsme měli večírek na 
rozloučenou, tak se nám nechtělo ani věřit, že ráno jedeme 
domů. rychle ještě sbalit kufry a všechna zavazadla a hurá 
na autobus. ten přijel včas, ale cesta domů kvůli objížďkám 
byla velice dlouhá.
A opět zážitek – jedna z účastnic zájezdu – si potřebovala 
velmi akutně odskočit. Ochotný pan řidič zastavil a paní od-
běhla – jenže ouha – sotva nastoupila zpět, tak se přihnal 
mladý muž, v ruce klacek a nadával, co si to dovolujeme se 
zastavovat na odbočce. Chlapec asi neměl dobré vychování. 
Domů jsme pak dojeli v pořádku a za to děkujeme panu ři-
diči Černému.
A nakonec se sluší velmi poděkovat našemu výboru, že pro 
nás připravil a zajistil tak úžasný ozdravný pobyt. poděková-
ní patří i městské části praha 19, která pravidelně finančně 
přispívá a tím umožňuje takovouto pestrou činnost našeho 
klubu.
Děkuji za sebe i za ostatní za možnost účastnit se tohoto 
ozdravného pobytu v penzionu metuje v teplicích nad me-
tují!

Václava Rambousková

Ozdravný pobyt v penzionu metUje v teplicích nad metují.
Díky mravenčí obětavé práci členů výboru Klubu seniorů, 
též díky kbelskému zastupitelstvu za finance!!!, byl také le-
tos zajištěn nezapomenutelný pobyt v malebném horském 
lesnatém prostředí v penzionu v teplicích nad metují. 
Hned v úterý jsme absolvovali výlet do náchoda s prohlíd-

kou zámku a náměstí. Houbaři očekávali, jak budou sušit 
houby, bohužel v lese při zavadění o krásné mechové pod-
houbí se jen prášilo, takže každý v nejlepším případě našel 
jednoho hřiba, který většinou po rozkrojení byl červivý.  
zajímavá byla přednáška včelaře odborníka spojená s pro-
dejem velmi kvalitního medu a s exkurzí celého jeho včelího 

PODzimNÍ PrOCHázKA LESEm
Dle plánu schůzek Klubu seniorů Kbely na ii. pololetí 2016 
jsme ve středu 5. října absolvovali poslední akci v tomto 
roce. počasí nám sice příliš nepřálo, chvílemi mrholilo, ale 
zájem o výlet do lesa a sbírání hub byl velký.
Autobus ve 13h se naplnil a mohli jsme vyjet. Cíl cesty byly 
lesy za Starou Boleslaví.
za pár minut se před námi objevil Brandýs n/labem a 
pohotový pan Šeliga nás obeznámil s historií města a 
následně Staré Boleslavi. naším cílem ale byly lesy a sběr 
hub.
Konečně jsme dorazili na určené místo. nepršelo a tak jsme 
se mohli po skupinkách rozejít po lese s prázdnými košíčky. 
pan Šeliga vyhlásil soutěž o nejhezčí košíček s houbami. 
S dobrou náladou jsme vykročili do lesa s nadějí, že 
nějakou tu houbičku nalezneme. Houby se nám však 
schovaly nebo zkrátka pro všechny výletníky nenarostly. 
nám to ale nevadilo, dýchali jsme čerstvý vzduch a 
obdivovali krásnou podzimní přírodu a její vůni. 
jaké bylo naše překvapení, když nadšení houbaři 
přinesli k autobusu pěkně upravené košíčky, ve kterých 
se objevili i hříbky, babky, lišky.. – zkrátka – přálo jim 
štěstí.
ještě před odjezdem bylo fotografování účastníků 

výletu a košíčků.
vyhodnocení bylo provedeno ihned, když jsme se sešli u 
autobusu. nejlépe vyzdobený košík měla dvojice manželů 
rostových a Žďárkových a rovněž paní rambousková. 
Čestné uznání obdrží na příští schůzce klubu. 
výlet se vydařil, všichni byli spokojeni a s dobrou náladou 
jsme nastoupili do autobusu. 
na zpáteční cestě jsme se zastavili na náměstí v Brandýse 
n./labem, abychom si dali něco dobrého v místní cukrárně. 
Svačinka byla výborná. Do Kbel jsme dorazili po 17h všichni 
v pořádku.

Za hezký výlet je třeba poděkovat pořadatelům a panu 
Šeligovi – DĚKUJEME, DĚKUJEME, DĚKUJEME !

Lýdie Kaňovská

království. labužníci sýrů si také přišli na své a nakoupili si 
v místní výrobně kozí a kravský sýr a tvaroh.
jako každoročně jsme měli příležitost shlédnout dojezd te-
rénního cyklistického závodu více kategorií od juniorů po 
seniory na náměstí v teplicích.
v sobotu po večeři rozbalil své hudební nářadíčko náš hu-
debník z mladé Boleslavi a zpříjemnil nám závěr našeho po-
bytu.
Do Kbel jsme se vrátili všichni spokojeni v plném počtu s po-
citem velmi krásného pobytu.

      Josef Nečas

Ozdravný týden seniorů v teplicích nad metují.
neděle ráno 4. září, všude klid. jen na parkovišti u lidového 
domu se něco hemží.  Co je to? to důchodci jedou na rekre-
aci.  A kam?  no přece do teplic nad metují. Autobus přijel 
včas a jede se!
Cesta proběhla příjemně i se zastávkou na kafíčko a už za-
stavujeme před penzionem metuje. jsme ubytovaní ve stej-
ných pokojích s lodžií a výhledem na protější zalesněnou 
stráň, nad níž se na horizontu setkává nebe se zemí.  jsme 
plni očekávání následujících dnů.

protože z teplic je dostupno mnoho památek a nejen kul-
turních, využili jsme toho a zavítali i do náchodského zámeč-
ku vršku kulatého. Koho by nenadchl broumovský barokní 
klášter, dílo slavného architekta Kiliána ignáce Dietzenho-
fera s kostelem sv. vojtěcha, klášterní knihovnou, refektář 
se vzácnou kopií turínského plátna? i nejstarší dřevěnou sa-
krální stavbu v Čechách najdeme na místním hřbitově.   A co 
přírodní krásy teplických a Adršpašských skal? pískovcové 
postavy tvarované vodou a větrem? Sloní náměstí, Čertův 
most, eliščina věž, Gotická branka, vodopád… mezi těmi 
obry – velikány se člověk cítil bezmocný jako mraveneček.
nevyhnuli jsme se ani ivanitské poustevně z roku 1750, 
tehdy obývanou třemi mnichy. Krušný život – hlad, mlčení, 
modlitby, spaní na prkně na rakvi. A přece takový život ne-
opustili.
protože nám přálo počasí, chodili mnozí turisté mnoho ki-
lometrů, aby si pročistili plíce v čistém horském vzduchu. A 
za odměnu se mnohým postavil do cesty vzrostlý hřib krá-
lovský.
v takové pohodě nám čas rychle plynul a ani jsme si neuvě-
domili, že všechno jednou končí. v předvečer odjezdu nám 
přišel zahrát muzikant, při jehož hudbě jsme si zazpívali, ba 
i zatančili a to byste koukali, jak to mnozí důchodci dovedli 
roztočit. Srdečně jsme se rozloučili s milými majiteli, podě-
kovali za vše a odjeli.
A také děkujeme všem, kteří zařídili náš pobyt v krásném 
kraji, kteří se o nás po celou dobu pečlivě starali. Už teď se 
těšíme na další zájezd, protože tento jistě nebyl poslední.
 Děkují účastníci zájezdu.                                                                                                   

Alena Jeřábková                                                                                              

mala som možnosť zúčastniť sa týždenného pobytu s Klu-
bom dochodcov v tepliciach nad metují.
Oslovila ma krása hor obklopujúcich teplicko. pripomínalo 
mi to mladé roky, keď som s manželom žila uprostred rod-
ných nízkych tatier. mile som bola prekvapená úrovňou 
pobytu a priateľskou atmosférou, ktorá ma obklopovala. 
na pobyt budem mať krásné spomienky!

     Lila Nesvedová
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25. 9. 2016 se konalo finále pražského mtB poháru na 

horských kolech, který letos měl  5 částí a závěrečné boje 
o konečné umístění byly letos k vidění právě v našem 
lesoparku.
Hezké počasí a možnost se setkat s olympioniky 
Ondřejem Cinkem a naším nejúspěšnější 
paralympionikem jiřím ježkem přilákalo na start 
závodu zatím rekordní počet účastníků v dosavadní 
již 5ti leté historii pořádání mtB závodů v lesoparku.
v závodech dětských kategorií je každým rokem znát 
nárůst v počtu účastníků a letošní závod tento trend 
jen potvrdil. přes 200 startujících dětí je dosavadním 
účastnickým rekordem. medaile těm nejlepším 
předával jirka ježek a Ondra Cink a o dobrou náladu 
se po celou akci starala hudební skupina  maxíci,  
jejíž hity jako třeba „jede, jede, mašinka“ znají snad 
všechny děti i dospělí.
v závodě hlavní kategorie si pak amatérští cyklisté 
mohli změřit síly s Ondřejem Cinkem, který v riu hájil 

barvy naší země a dojel v olympijském závodě na 14 místě.
Ondřej byl favoritem, ale pole závodníků bylo nabité 
dalšími jmény a tak vítězem hlavní kategorie se nakonec 
stal matouš Ulman před Ondřejem Cinkem a jakubem 
Kavalírem.
poděkování patří městským částem prahy 18 a 19, 
dobrovolným hasičům Kbely, bez jejichž podpory by 
uspořádání akce s tak velkým počtem dětí bylo velmi 
obtížné. za přípravu trati musíme vyzdvihnout pořadatele 
Kbely cycling teamu, kteří celou akci již pravidelně 
připravují. 
těšíme se na příští 6 ročník, kdy se pokusíme společnými 
silami připravit pro všechny nadšené bikery a bikerky 
napříč všemi kategoriemi hodnotný sportovní zážitek.  

Mirek Svoboda 
předseda Kbely cycling teamu

LETňANSKý LESOPArK HOSTiL FiNáLE 
PrAžSKÉHO mTB POHárU 
S OLymPiONiKy z riA
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VE KBELÍCH SE BUDE zNOVU VAŘiT PiVO
Pivovarnictví má ve Kbelích svou historii, ale dnes už stěží 
najdeme pamětníka, který by nám řekl, jak kbelské pivo 
vlastně chutnalo. Varna tehdejšího pivovaru vychladla 
v roce 1923 a zbytky budov pak ustoupily nové výstavbě 
nad rybníkem v relativně nedávné době. Ovšem pro mi-
lovníky piva máme dobrou zprávu – pivovarnictví se do 
Kbel vrací. i když v komornější podobě, než tomu bývalo 
kdysi. A abychom nebyli odkázáni jen na to, co se povídá, 
oslovili jsme předsedu představenstva akciové společ-
nosti Kbelský pivovar Pavla winklera, aby nám prozradil 
víc.

jak vznikla myšlenka postavit ve Kbelích restauraci s mi-
nipivovarem?
jsem menšinovým akcionářem podobného minipivovaru 
na druhém konci Prahy a vždycky jsem záviděl kolegům, 
kteří bydlí v okolí a mohou si do svého pivovaru zajít kdy-
koli „na jedno“ prakticky v pantoflích. A tak, když se na 
mě obrátili moji kamarádi, kteří bydlí v okolí, s myšlenkou 
realizovat podobný projekt v téhle lokalitě, vzal jsem si 
jen den na rozmyšlenou. vlastně, když si to snažím zpět-
ně vybavit, rozhodl jsem se hned a den jsem je napínal. 
na začátku jsme byli čtyři dlouholetí kamarádi a poté jsme 
oslovili cíleně několik lidí ve svém okolí, o kterých víme, 
že jsou ze stejného těsta jako my. na první schůzce jsme 
jim projekt představili a místo plánovaného monitoringu 
poptávky jsme v podstatě všechny akcie hned vyprodali. 
Dnes má Kbelský pivovar a.s. celkem dvanáct akcionářů a 
i přes neutuchající poptávku na tom nechceme nic měnit. 
nechceme žádnou továrnu na pivo, ale lokální pivovárek, 
který bude bavit nás stejně jako naše hosty.

A proč právě Kbely?
protože žijeme tady a v blízkém okolí. ve Kbelích jsou vý-
hody metropole, přitom bez anonymity, jaká je obvyklá 
blíže centru. potkáváte se tady s lidmi, které alespoň od 
vidění znáte, a pokud se člověk nechce vyloženě stranit, 
snadno tady vznikají vazby, jaké si třeba na sídlišti neumím 
představit. městská část se rozvíjí promyšleně a koncep-
ce sleduje zájem těch, kteří tady bydlí. je tady krásný park 
v centrální části a také veškerá zástavba respektuje cha-
rakter místa. to je přesně to, co splňuje naše představy, ať 
už jde o osobní život nebo podnikání v restauračním mini-
pivovaru. Chceme pivo vařit především pro svoje sousedy 

a vlastní potěšení. A podobně to mají nastavené i ostatní 
akcionáři, kteří vesměs pochází z blízkého okolí. 
Kde konkrétně bude minipivovar stát?
přímo na mladoboleslavské, nedaleko křižovatky s vrch-

labskou ulicí, po levé ruce cestou z centra. ještě nedávno 
tady do ulice trčel štít rozpadající se hospodářské budovy. 
je pro nás velkou výzvou tuhle část na příjezdu do Kbel 
pozvednout. Když jsem poprvé vstoupil na pozemek za vy-
sokou kamennou zdí, nevěřil jsem, jak úžasnou atmosfé-
ru může mít to místo, kolem kterého jsem často jezdil. A 
právě takový dojem bychom chtěli vyvolat také u našich 
budoucích hostů.

Na co se tedy můžeme ve Kbelském minipivovaru těšit?
Když začnu od samotného objektu, autory projektu jsou 
architekti lukáš neumann a martin Šenberger, kteří již mají 
s podobnými projekty zkušenosti. myslím, že bezezbytku 
splnili naše zadání nakreslit budovu, která respektuje ne-
jen potřeby provozu restauračního minipivovaru ale pře-
devším danou lokalitu. nový objekt v podstatě kopíruje je-
jich pozice i orientaci bývalých hospodářských budov, aniž 
bychom měli ambice vytvářet nějakou replikou. v západní 
části pozemku pak bude příjemná zahrada pro posezení, 
když přijedete na kole nebo přijdete na oběd s rodinou. 
Chtěli bychom dát také možnost hostům nahlédnout do 
prostor minipivovaru, protože právě to je cesta, jak učit 
lidi, aby byli náročnější na kvalitu piva. Aby při jeho konzu-
maci zapojili svoje smysly a vnímali ty odlišnosti, které jim 
může nabídnout ten bezprostřední kontakt.

jaká piva budete vařit a kdy si místní dají to první?
základem pivního sortimentu budou české ležáky, ale ča-
sem nebude chybět ani nějaká ta inspirace ze zahraničí. 
pokud jde o kuchyni, menu musí ladit s pivním sortimen-
tem, ale pamatovat budeme na všechny rodinné příslušní-
ky včetně dětí. Chceme oslovit pěstitele a chovatele z re-
gionu, protože i suroviny pro kuchyni by měly mít místní 
původ, stejně jako naše pivo. první várku bychom chtěli 
stihnout ke konci příštího roku. Každopádně, až se ten oka-
mžik přiblíží, slibuji, že čtenáři Kbeláku se to dozvědí jako 
první.

Pavel Winkler
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 15. prosince 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 prsten ve stříbře 
s pravou sladkovodní 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 CENy

ministerstvo životního prostředí vydalo dne 26.5.2016, v 
souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
program zlepšování kvality ovzduší aglomerace praha – Cz01 
(pzKO). pzKO je hlavním koncepčním dokumentem pro postup 
hl. m. prahy ve snaze o zlepšování parametrů kvality ovzduší v 
období let 2016 – 2020. 

Účelem pzKO bylo zpracovat komplexní dokument k identifikaci 
příčin znečištění ovzduší a stanovit opatření k dosažení 
požadované kvality ovzduší, jejímu udržení a dalšímu zlepšení, 
ze kterých budou vycházet orgány ochrany ovzduší, veřejná 
správa a samospráva podle svých kompetencí v rámci řízení 
kvality ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší.

pzKO obsahuje podrobné geografické a demografické 
informace, popis kvality ovzduší včetně detailní analýzy příčin 
nevyhovujícího stavu kvality ovzduší na území hl. m. prahy. 
Součástí pzKO je popis dosud přijatých opatření a realizovaných 
aktivit ke zlepšení kvality ovzduší a popis nových opatření, jejichž 
realizace povede k dosažení přípustné úrovně znečištění ovzduší 
dle zákona o ochraně ovzduší. mezi navrhovaná opatření patří 
například stanovení nízkoemisních zón, budování odstavných 
parkovišť, výstavba a rekonstrukce železničních tratí, rozvoj 
alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě, podpora 

cyklistické dopravy, omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně, 
omezování prašnosti při stavební činnosti a mnoho dalších.

v elektronické podobě lze do pzKO nahlédnout na portálu 
životního prostředí hlavního města prahy na adrese: http://
portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html nebo na webových 
stránkách mŽp na adrese: http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_
kvality_ovzdusi_praha_2016. 

Daniel Majtner
odbor životního prostředí, 

dopravy a místního hospodářství
Zdroj: www.portalzp.praha.eu

PrOgrAm zLEPšOVáNÍ 
KVALiTy OVzDUšÍ
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záPiSNÍK jOSEFA PErLiNgErA

Říjen

  3. 10.  na kbelské radnici se konalo 
opět letopisecké setkání. tentokrát 
se pamětníci věnovali zdravotnic-
tví ve Kbelích od minulosti až po 
současnost.
  4. 10.  v kbelské obřadní síni se 
uskutečnilo vítání občánků. tento 
den bylo slavnostně přivítáno 16 dětí. 
tento slavnostní akt se konal také 6. 
10., kdy bylo přivítáno 7 dětí.  Celkem 
bylo tedy slavnostně přivítáno 23 
dětí.
  7. 10.  v lužanské ulici ve Kbelích 
byla u odpadového kontejneru 
velká krabice. zřejmě pozůstalost po 
zesnulém a v ní byly uloženy knihy. 
protože to byly knihy, které jsou 
staré přes 100 let, tak ty nejstarší 
s letopočtem vydání z let 1888 – 1892 
jsem  věnoval do kbelské knihovny.
  8. 10.   tento den patřil Sboru dobro-
volných hasičů ve Kbelích, který slavil 
135. výročí založení. tato nejstarší 
existující organizace ve Kbelích byla 
založena 1. května 1881 a díky velké 
podpoře  Úřadu městské části praha 
19  existuje  dodnes. jejich významný 
den začal průjezdem hasičských 
vozů po Kbelích, pokračoval u 
hasičské zbrojnice, kde si bylo možno 
prohlédnout hasičskou techniku. 
Kbelským dobrovolným hasičům přišli 
také poblahopřát k jejich výročí hasiči 
z jiných sborů. večer  se v lidovém 
domě Kbely konala taneční zábava, 
na které hrály 2 kapely a tato akce 
důstojně zakončila oslavu kbelských 
dobrovolných hasičů.
 11. 10.   na stanici autobusů mHD 
v Bakovské ulici se potácel opilý muž, 
který ztratil stabilitu a opřel se do 
vedle stojící mladé dívky, která se od 
něj s odporem odtáhla a nechala od-

jet autobus s opilcem a raději počkala 
na autobus příští.
12. 10 . v odpoledních  hodinách  šel 
starší muž ze Kbel platit složenku na 
kbelskou poštu. před ním čekalo asi 
13 občanů (čekal jsem na 9. místě – 
pozn. autora). vypadalo to na čekání 
kolem půl hodiny a to někteří méně 
trpěliví občané, když frontu viděli, tak 
raději odešli. Situaci nejlépe vyjádřil 
starší muž, který prohlásil: to vypadá, 
že je tady fronta na maso!
13.  10.   Dopoledne v toužimské 
ulici  zastavili strážníci městské 
policie kamion, který jel směrem ke 
kbelskému nádraží. podle vyjádření 
řidiče kamionu, šlo o špatnou nav-
igaci. městská policie zjednala ná-
pravu a kamion odejel opačným, 
tedy správným směrem na letňany.                                                                                                                                         
15. 10    tento den vstoupila v plat-
nost významná změna v autobusové 
dopravě mHD ve Kbelích, která se 
týká autobusových linek 201 a 202.                                                                                                         
18. 10.    Že se přílišná důvěra 
nevyplácí, o tom se přesvědčil muž 
středního věku ze Kbel. v jedné 
kbelské hospodě poznal milou dívku 
údajně z jabkenic, která se mu 
přiznala, že přes prahu projíždí a 
potřebovala by někde přespat. muž 
za ni nejen zaplatil útratu v hospodě, 
ale také jí nabídl nocleh. jaké bylo 
jeho překvapení ráno, když zjistil, že 
dívka zmizela a také 250 Kč z jeho 
peněženky. tak si mohl pouze zazpí-
vat píseň, která asi nejlépe vystihuje 
jeho situaci. ,,Už nikdy víc, nikdy víc,  
žádnou holku z jabkenic!
20. 10.  znovu jsem navštívil letecký 
archiv a zajímal se o začátky našeho 
letectví, které jsou nesmazatelně 
spjaty s letištěm Kbely. např. letiště 
Kbely využíval vojenský vzducho-
plavecký ústav, který byl vytvořen 
k 1. květnu 1922 a o dva roky později 

byl přejmenován na vojenský letecký 
ústav studijní. v jeho rámci byla 
zřízena pokusná letka, jejímž ve-
litelem byl jindřich Kostrba, který na 
kbelském letišti zahynul 24. září 1926.                                                                                                                        
21. 10.     v lesoparku u hotelu  erko   
si vyšla do přírody mladá rodinka 
s kočárkem a dvěma psy na vodítku. 
mladý muž s pytlíkem sbíral exkre-
menty svých miláčků, i když se musel 
vracet  hodně  zpátky, aby tyto ho-
dil do odpadkového koše. zdánlivě 
banální situace, ale za jeho konání 
mu patří palec nahoru a mohl by být 
příkladem pro ty kbelské pejskaře, 
kteří výkaly svých miláčků nechávají 
na trávnících jako hnojivo a dělají 
jako by se to jich vůbec netýkalo!                                                                                                                                        
 23. 10.   Kbelský občan vladimír Srb 
odletěl na mistrovství světa atletů 
veteránů do australského perthu, kde 
bude závodit v hodu oštěpem. exkluz-
ivní reportáž o tomto kbelském spor-
tovci přinesu v příštím čísle Kbeláka.                                                                                                                                         
26. 10.    ve večerních hodinách 
zabloudil kamion v Sídlišti ii., který 
projel  toužimskou, Katusickou, 
luštěnickou a jilemnickou ulici. 
po dotazu řidiče na cestu  jsem ho 
správně nasměroval na cestu do 
Horních počernic, kde byl cíl jeho 
cesty. 
28. 10.    v Centrální park Kbe-
ly patřil sportovnímu vyžití. 
Dopoledne se uskutečnil závod 
v cyklokrosu a odpoledne běžecký 
kros. Oba zmíněné závody byly 
určeny pro širokou veřejnost a 
pro všechny věkové kategorie!                                                                                              
30. 10.    tento den se zavřely pro 
veřejnost brány vojenského historick-
ého muzea na letišti ve Kbelích. Po 
zimní přestávce bude muzeum opět 
otevřeno od konce dubna 2017.                                                                                                                                            
                                                                                                                            

Josef Perlinger (JPM)

září

 1. 9.   začal nový školní rok a na kbel-
ské základní škole bylo slavnostně za 
účasti místostarostky ivany Šestákové 
přivítáno 105 prvňáčků (4 třídy) plus 
15 žáků přípravky, kteří mají odklad 
školní docházky. v Centrálním parku 
Kbely se pro děti konala akce pod 
názvem pohádkový park, která byla 
zakončena koncertem hudební sku-
piny Holokrci. 
 2. 9.  jeden kbelský občan uviděl 
v odpadkovém koši prázdné láhve 
od piva. vidina snadného zisku ho 
nutila tyto lahve vytáhnout, vrátit a 
vyinkasovat peníze. Bohužel, jedna 
z těchto lahví však měla uražené hrd-
lo a muž si přitom málem uřízl prst, 
že musel vyhledat lékařské ošetření. 
několik stehů to spravilo a prst byl 
zachráněn!
 5. 9.   na kbelské radnici se 
uskutečnilo další letopisecké set-
kání. Kbelští pamětníci se tentokrát 
věnovali dopravě do Kbel, od histo-
rie po současnost a také 50. výročí  
Klubu seniorů ve Kbelích. Abych 
také přispěl svoji troškou do mlýna, 
tak jsem na toto setkání pamětníků 
přinesl lp desku Karla Gotta z roku 
1972, kde na zadní straně obalu je 
mistr vyfocen v čekárně kbelského 
nádraží. 
 7. 9.  v nočních hodinách byl před 
kbelskou radnicí odcizen poklop na 
odpadkový koš. zloděj ho zřejmě 
chtěl odevzdat ve sběrně surovin. 
protože tam neuspěl, tak se ho 
zbavil. měl ale smůlu,  protože díky 
bdělosti strážníků městské policie byl 
vypátrán a dopaden v blízké kbelské 
hospodě. Úřad mČ praha 19 zřídil 
pro občany novou službu. v recepci 
kbelské radnice poctiví nálezci odevz-
dávají různé nalezené věci (klíče, 
peněženky, mobilní telefony atd.). 
nyní je možno seznam nalezených 
věcí, které jsou na úřadě uloženy 
nalézt na webových stránkách mČ 
praha 19.
10. 9.   v ranních hodinách v Katu-
sické ulici byl na trávníku nalezen 

bezvládně ležící starší muž. Kolem-
jdoucí občan okamžitě zavolal 
sanitku a muž, kterému se udělalo 
špatně  byl odvezen do nemocnice, 
kde byl ošetřen a po několika dnech 
propuštěn domů. Spartak Kbely pod 
záštitou mČ praha 19 uspořádal 
v areálu fotbalového hřiště ve Kbelích 
oslavu 95. výročí založení fotbalové-
ho klubu Spartak Kbely. Bohatý pro-
gram obsahoval živou hudbu, fotba-
lová utkání od těch nejmladších až po 
duel mezi Starou gardou a výběrem 
hvězd. této akce se zúčastnili také 
někteří naši bývalí fotbaloví interna-
cionálové.
13. 9.   návštěva leteckého archivu 
na praze 10 tentokrát přinesla za-
jímavá fakta o provozu dopravních 
společností na letišti ve Kbelích. např. 
dne 1. října 1924 přistál na letišti ve 
Kbelích poprvé letoun holandské 
letecké společnosti Klm při letu 
z Amsterodamu do Djakarty.
15. 9.  na novákově náměstí ve 
Kbelích se v noci ,,záhadně“ ztratil 
odpadový kontejner.  naštěstí po 
několika dnech byl přivezen nový 
kontejner s výrazným označením lo-
kality, kam patří!
16. 9.   v sále lidového domu Kbely 
se večer konal koncert skupiny 
Depeche mode revival. příznivci 
,,Depešáků,, si přišli na své. je 
potěšujícím faktem, že v lidovém 
domě vystupují hudební skupiny 
různých žánrů, např. 9. 
prosince zde již tradičně 
vystoupí hardrocková sku-
pina Špejbls Helprs – AC/
DC revival .
17. 9.   v Centrálním 
parku Kbely se konalo 
Kbelské posvícení, ten-
tokrát ve středověkém 
duchu. v programu, který 
moderoval  prima den  
nechyběli  rytíři, vystoupil 
zde zpěvák Bohuš matuš. 
přes nepřízeň počasí se posvícení 
vydařilo a bylo zakončeno krásných 
ohňostrojem.
19. 9.   na poli mezi Semilskou 

a jilemnickou ulicí se v ranních 
hodinách  pohyboval  podivný muž, 
který vypadal  jakoby tam něco  
hledal. nakonec se zjistilo, že to není 
žádný cvok, ale člověk, který si ,,na 
stará kolena“ pro radost koupil detek-
tor kovu a na poli ho v praxi zkoušel. 
jestli tam našel nějaký poklad, tak to 
bohužel není známo!
21. 9.  Odpoledne se v Klubu seniorů 
uskutečnila oslava 50. výročí založení 
tohoto klubu ve Kbelích. Slavnostního 
aktu se zúčastnili představitelé mČ 
praha 19 v čele se starostou pavlem 
Žd´árským. v sále lidového domu 
Kbely se konalo veřejné zasedání za-
stupitelstva městské části praha 19. 
nejdůležitějšími body programu byly: 
úpravy rozpočtu na rok 2016, part-
nerská spolupráce s městem Dilijan 
(Arménie) a souhlas s odstraněním 
budov čp. 760 a 761 v toužimské ulici 
(bývalá hasičská zbrojnice).
23. 9.  z kbelského letiště vyrazilo 
na dlouhou cestu do Kunovic letadlo 
tu – 154  a to po silnici na více než 
padesátimetrovém návěsu. tento 
letoun přivezl zlaté hokejisty z na-
gana a létali v něm také prezidenti 
václav Havel a václav Klaus.  v Ku-
novicích se ho skupina nadšenců 
pokusí dát znovu dohromady. Kbely 
byly opět v zájmu masmédií, neboť 
šlo a jednu z největších pozemních 
přeprav letecké techniky v historii 
České republiky!

26. 9.  v jednom bytě v Katusické ulici 
ve Kbelích večer mohli sousedi slyšet 
pravou manželskou hádku. v ní šlo 
- jak jinak - hlavně o finance. začalo 

to nadávkami z nich nejslušnější 
byla: ty lakomej šmejde! poté začalo 
z okna bytu v přízemí létat kovové 
nádobí. nejprve pánev, struhadlo a 
také poklice na hrnce. Asi rozhádané 
manžele tento ,,letecký den nádobí“  
natolik  uklidnil, protože nastal hrob-
ový klid a tak nakonec zřejmě došlo 
k usmíření, možná i na lásku!

27. 9.  v sále lidového domu Kbely 
se uskutečnil zábavný pořad k  50. 
výročí kbelského klubu seniorů, který 
pro ně zajistil Úřad mČ praha 19  a na 
kterém vystoupili pavlína Filipovská a 
Karel Štědrý.
29. 9.   Hazard pro ořechy. tak by se 
dala nazvat tato událost. v ranních 
hodinách u železničního přejezdu 

v jilemnické ulici ve Kbelích se v blíz-
kosti kolejí pohybovala starší žena 
se psem. Byla tam sbírat ořechy. 
za hodinu na stejném místě sbíral 
ořechy starší muž. jejich počínání 
v blízkosti této dosti frekventované 
železniční trati je velmi nebezpečné 
a pár ořechů za toto riziko opravdu 
nestojí! 
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Čtvrtek 20. října jsme si spolu se zástupci radnice určili 
jako tvůrčí dopoledne, kdy se budeme věnovat výrobě 
dušičkových věnců. protože nás v našem „miniklubu“ 
ubývá, tak jsme pozvali členy klubu seniorů. Sešlo se 

nás tedy vícero. 
materiál zajistila 
radnice a to 
včetně materiálu 
přírodního (chvojí, 
šípky, barevné 
listí), tak i umělé 
ozdoby a korpusy 
věnců, za peněžité 
podpory z oddělení 
pana tajemníka 
jUDr. nyklese. 
většina příchozích 
se obávala, že 
nikdy nic takového 
nevyráběla, ale 
konečný výsledek 
byl zdařilý. přišel i 

jeden muž a měl též obavy, ale i jeho aranžmá – věnec, 
který tvořil ze stříbrného smrku (je velmi pichlavý) byl 
opravdu povedený. při práci nám paní Šárka pustila 

moravské písničky a my jsme si s chutí zazpívali nebo jen 
pobrukovali.  Bylo to přátelské dopoledne a těšíme se na 
konec listopadu, kdy budeme vyrábět vánoční dekorace – 
věnce, svícny pro výzdobu vánočních stolů. Datum jsme 
stanovili na 24. listopadu od 14h v zasedací místnosti DS 
mladoboleslavská.

Za klub „Bábinek“ VoDa

BáBiNKy – „DUšiČKOVÉ TVOŘENÍ“

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 

45. LETOPiSECKÉ   SETKáNÍ
tématem setkání byla „Doprava ve Kbelích z historie do 
současnosti“. téma bylo rozsáhlé a velmi zajímavé.    
Historie dopravy v praze je patrně stejně stará jako její 
osídlení. lidé se pohybovali především pěšky, některé 
překážky jako řeky museli zdolávat sami. proto můžeme 
považovat za nejstarší typ jakési hromadné dopravy 
dopravu lodní ve formě přívozu. „Suchozemská“ doprava 
byla organizována mnohem později. v 16. století existoval 
v praze cech formanů, kteří zajišťovali především 
nákladní, ale i osobní dopravu. Formanům konkurovali 
statkáři, sedláci a různí řemeslníci, kteří vlastnili koně. 
tak se dělo i ve Kbelích, kdy statkáři používali koně nejen 
pro práci na polích, ale i pro rozvoz potravin a pro svoji 
přepravu. Koně měli např. v pivovaře a pak ve stáčírně 
piva v Hornopočernické ulici čp. 141, kde rozváželi sudy s 
pivem. Koně byli i jako dopravní prostředek na dráze, tzv. 
koněspřežná dráha, než jí nahradily lokomotivy. v praze 
existovala i koněspřežná tramvaj tzv. koňka v letech 1875-
1905. poslední koňka jela přes Karlův most 12. května 
1905.

železnice
ve Kbelích koněspřežná dráha nejezdila. začala se budovat 
železnice. Železnice je kolejový dopravní systém pro 
přepravu osob a zboží. počátkem dějin železnice v dnešním 

smyslu byl rok 1804, když britský vynálezce richard 
trevithick uvedl do provozu první parní lokomotivu. 
přes Kbely vede trať, která má stále název Česká severní 
dráha. v roce 1872 projel přes Kbely první vlak na trati 
praha – neratovice. první stanicí za prahou byly vysočany, 
dále Satalice a Čakovice. tam byla zbudovaná i nádraží. 
ve Kbelích byla první vlaková zastávka až v roce 1932, 

přestože se o ni od roku 1923 usilovalo. Do té doby 
chodili lidé na vlak do Satalic. zastávka byla u přejezdu 
na mladoboleslavské ulici po pravé straně směrem na 
vinoř. teprve v roce 1943 se na zastávce postavila malá 
čekárna. Dráhy však v roce 1943 zřídily na této trati 
výhybkoviště kolejí (směrem na Čakovice v místech nad 
dnešním tunelem) a požadovaly vystavení nové větší 
čekárny se zastávkou vlaků. malá čekárna byla zbourána 
a nová nádražní budova byla vystavena a zprovozněna 
ještě v roce 1943. na odjezdy vlaků dohlížel výpravčí. 
v budově se prodávaly jízdenky a v zimním období se v 
čekárně i topilo v kamnech. takto byla v provozu do roku 
1978.  potom se kupovaly jízdenky přímo ve vlaku. pak 
byla čekárna několik let zavřená. Budova byla v roce 2014 
zbourána a na jejím místě se staví bytový dům. na trati 070 
nejprve jezdily parní lokomotivy. U přejezdu směrem na 
vinoř stával tzv. vechtrovský domek (zbourán v roce 2014) 
pro zaměstnance dráhy, který kolem napojeným na závory 
stahoval a vytahoval závory ručně. zároveň se stahovaly 
a vytahovaly závory na přejezdu do Satalic. v současné 
době se tak děje automaticky. Dvoukolejka byla zrušena v 
roce 1967. pamětníci ještě doplnili, že v další budce mezi 
nádražím a vechtrovským domkem se ovládaly semafory, 
které stávaly u výhybkoviště a před přejezdem do Satalic. 
U satalických závor byl i bezpečnostní domek, kde se 
dohlíželo na bezpečné stahování závor.  ve vechtrovském 
domku bydlela dlouhá léta rodina pihávkových, která 
obsluhovala závory. ze vzpomínek pamětníků uvádím, že v 
roce 1972 natáčel svůj klip na kbelském nádraží pan Karel 
Gott. na obalu desky je pan Gott v čekárně u kamen. v 
současné době jezdí na trati motorové vlaky. Spoj S 3 jezdí z 
vršovic do mladé Boleslavi nebo turnova. většinou má dva 
vagony. Druhý spoj S 34 má trať kratší. jede z masarykova 
nádraží do Čakovic a má jeden vagon. na tomto spoji 
platí jízdenky pražské integrované dopravy a Open karty. 
v současné době je u zastávky malý dřevěný přístřešek a 
stanice je na znamení.

Autobusy
rozšířeným dopravním prostředkem jsou autobusy. Do 
Kbel začal jezdit pražský autobus v roce 1927. Autobusy 
se značily písmeny, do Kbel jezdila linka „F“. Autobus typu 
Škoda 505 byl pro 16 sedících a 16 stojících cestujících a 
jízdné bylo závislé na ujeté vzdálenosti. v době mobilizace 
byly v praze některé linky zrušeny pro nedostatek 
pohonných hmot. v roce 1942 byla linka z Kbel zkrácena 
na Krocínku a byla jedinou linkou, která neměla návaznost 
na tramvaj, a cestující chodili do vysočan na tramvaj pěšky. 
linka do Kbel jezdila do 5. června 1944. Až do konce války 
bylo možné cestovat do prahy vlakem a omezeně státním 
autobusem z Brandýsa nad labem. Autobusová linka byla 
obnovena až v březnu 1946 a jezdila do Kbel z vysočan 
přes nový Hloubětín. v listopadu 1948 byla linka zkrácena 
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o úsek vysočany (zdroj, Historie pražských autobusů). 
Konečná autobusu „F“ byla nejprve u letiště. teprve od 
roku 1932 zajížděl autobus do Kbel. zastávka byla nejdříve 
na křižovatce mladoboleslavská (nyní před obchodem pro 
zvířata), později ve spodní části ulice vrchlabská. Od 1. 
ledna 1952 byla u autobusů písmena nahrazena čísly. Do 
Kbel jezdil autobus s číslem 119 až do roku 1965, kdy byl 
nahrazen linkou 110. Určitou dobu měl autobus konečnou 
stanici i v ulici Hůlkova. tato linka jezdila do roku 1973. 
Autobus měl zastávku u konečné tramvaje č. 15 a 19 v 
Hloubětíně. Dnes je tam světelná křižovatka ulic Kbelská 
a Kolbenova. Od roku 1974 jezdil do Kbel autobus č. 185 
s konečnou stanicí ve Kbelích u leteckých opraven. Druhá 
konečná stanice byla nejprve v sídlišti Hloubětín, pak nový 
Hloubětín, OÚnz vysočany, Českomoravská. v současné 
době linka 185 má konečnou mimo špičku ve Kbelích v 
ulici Bakovská a konečné stanice metra C v letňanech. 
ve špičce jezdí z palmovky přes Kbely do vinoře na 
zastávku vinořský hřbitov. Od roku 1975 jezdí přes Kbely 
autobus číslo 201. nejprve měl trať z Bohnic do nového 
Hloubětína, jeden čas končil v ulici Hůlkova, poslední 
roky jezdil na trase Kbely-Bakovská do stanice nádraží 
Holešovice. Od 15. října 2016, při změně jízdních řádů, 

jezdí linka 201 ze stanice nádraží Holešovice do stanice 
Černý most. Dalším autobusem je číslo 202, který měl trať 
Černý most a poliklinika mazurská. nyní po změně jezdí ze 
stanice poliklinika mazurská do nádraží Kbely. linka číslo 
259 z vinoře do stanice letňany metro C je od roku 2014 
zrušena. linka 269 jezdí z Uhříněvsi k Obchodnímu centru 
Čakovice. Další linka autobusu číslo 302 jezdí z palmovky 
do přezletic. Státní autobus nahradila linka číslo 375, která 
jezdí z Brandýsa n/l – Stará Boleslav na Českomoravskou k 
metru B. Autobus 378 má trať letňany metro C a jenštejn. 
přes Kbely jezdily ještě autobusy číslo 262 z Čakovic do 
Klánovic a číslo 263 z Čakovic do Běchovic, výzkumných 
ústavů. tyto linky byly zrušeny. poslední linkou, která byla 
v roce 2015 zavedena, je číslo 159 a jezdila z nádraží Kbely 
do Čakovic. po již uvedené změně je tato linka zrušená a je 
nahrazena linkou 202.

Automobily
Dalším dopravním prostředkem, a v dnešní době velmi 
rozšířeným, je automobil. K tomu patří také řidičský 
průkaz. první byl vydán již v roce 1888 vynálezci 
automobilu Karlu Benzovi. Skutečné řidičské průkazy byly 
zavedeny v roce 1903 v prusku. v rakousku – Uhersku 

se zavedly v roce 1910. první řidičské zkoušky vyhlásil 
14. srpna roku 1893 policejní prezident louis lépine v 
paříži. v současné době jsou vydávány řidičské průkazy 
evropské unie po absolvování autoškoly a složení zkoušky. 
rozvojem automobilismu se stanovovaly různá pravidla a 
také značky. nejstarší značky jsou z doby přepravy koňmi. 
nejstaršími příkazovými značkami na českém území jsou 
tzv. Brzdové kameny. Byl to čtyřboký pilíř s vyobrazením 
rukojeti smykové kočárové brzdy, který naznačoval místa, 
kde měl vozka začít brzdit. v roce 1868 byl použit primitivní 
mechanický semafor v londýně a rovněž v londýně 
bylo zavedeno dopravní značení podobné dnešnímu. v 
Československu bylo v roce 1935 zavedeno prvních pět 
druhů výstražných značek. v praze byl provoz na rušných 
křižovatkách řízen od roku 1919 strážníkem. první semafor 
vyrobený v ČKD byl nainstalován v praze v roce 1927 na 
křižovatce ulic Hybernská-Dlážděná-Havlíčkova. Kdy a 
jaké značky byly poprvé umístěny ve Kbelích se mi zatím 
nepodařilo zjisti. rovněž tak, kdo vlastnil ve Kbelích první 
automobil. v kronice se jen dočteme, že ve Kbelích působil 
taxikář Havel a automobily osobní, ale hlavně nákladní, 
sloužily v rodinách jako výrobní prostředek, tj. hlavně na 
přepravu zboží. teprve později se stal důležitým přepravním 
prostředkem pro lidi. vím jen, že i když nebylo moc aut, 
byly ve Kbelích za první republiky tři benzinové pumpy. 
jedna byla na rohu ulic mladoboleslavská – Žacléřská, 
druhá byla na konci Kbel po obou stranách silnice směrem 
na prahu přibližně v místech, kde se odbočuje k metru C 
(tam byla ještě několik let po válce) a třetí pumpa byla 

na mladoboleslavské ulici směrem na vinoř u nynějšího 
motorestu. taxislužbu provozovaly také v 60. letech 
minulého století i Komunální služby Kbely.

jízdní kola
v roce 1817 vynalezl němec Karel Drais tzv. Draisu, která 
fungovala na principu dnešního dětského odrážedla. to 
byl začátek vynálezu kola. v roce 1861 změnil Francouz 
pierre michause pohon z odrážení na šlapání přes 
jednorychlostní pevnou kliku na předním kole. v roce 
1870 přichází inovace v podobě vysokého předního kola. 
v roce 1889 bylo kolo již podobné dnešnímu. Dříve jízda 

na kole byla bezpečná, protože nejezdilo moc aut. také 
ve Kbelích se jezdilo hodně na kole. jak děti, tak dospělí. 
lidé většinou pracovali v místě bydliště a do práce jezdili 
na kolech. U podniku pal Kbely i leteckých opraven byly 
u brány umístěny stojany na kola, kam si je zaměstnanci 
odkládali, když přijeli do práce. za války, když nejezdil 
autobus až do Kbel, byla na mladoboleslavské ulici v 
místech dnešního odbočení ke stanici metra C letňany 
úschovna kol, kterou vlastnila rodina Boháčova. pak 
lidé pokračovali pěšky na Krocínku. v současné době se 
většinou kolo bere jako součást sportovního vyžití. pro 
větší bezpečnost se dělají cyklostezky. na území Kbel je 
vybudováno několik rozsáhlých cyklostezek: polaneckého 
a toužimská, chodník podél kasáren, lesopark letňany, 
Centrální park Kbely, propojení s vinoří a Satalicemi, další 
vede do Hloubětína. Stezky se pravidelně udržují. Děti 
musí mít při jízdě na kole na hlavách helmy, dospělí podle 
vlastního uvážení. povinností všech, je dodržování pravidel 
silničního provozu.

Letadla
K dopravním prostředkům a v současné době velmi 
rozšířeným patří i letadla. Hovoříme i o letadlech, protože 
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to se týká také Kbel. v roce 1918 byl vybrán prostor na 
kraji Kbel, kde byla rovina a to bylo vhodné pro letadla. 
ještě do konce roku 1918 stálo na prostoru několik 
provizorních budov. původně to bylo letiště vojenské, 
později se smíšeným provozem. v roce 1920 byla zahájena 
ve Kbelích výstavba civilní části letiště. první civilní 
letadlo přistálo ve Kbelích 20. srpna 1920. Civilní provoz 
byl zahájen dne 15. října 1920 na trati paříž – Štrasburk 
– praha. po dostavbě letiště v ruzyni 15. dubna 1937 se 
civilní provoz přestěhoval tam a kbelské letiště zůstalo 
jen vojenské. v letech 1928 – 1931 byly právě ve Kbelích 
položeny organizační základy dalších leteckých pluků 
čs. vojenského letectva. za války bylo letiště obsazeno 
německou armádou. poválečný vývoj letiště je spojen 
zejména s rozvojem letecké dopravy a v 60. a 70. letech 
dochází postupně k obměně letadlového parku a je tu i 
letka vrtulníků. v současné době je na letišti umístěna 24. 
základna dopravního letectva t. G. masaryka, pod kterou 

spadá i letka ministerstva obrany, která letadly Airbus A 
319 Cj zajišťuje přepravu ústavních činitelů. Dále zajišťuje 
přepravu osob a nákladu vojenskými a transportními 
letouny CASA C-295m a vrtulníky pro potřeby Armády Čr 
na území České republiky i do zahraničí. zabezpečuje také 
úkoly letecké záchranné služby.

motocykly
K dopravním prostředkům, které patří také do Kbel, jsou 
motorky. Úplně první velocipéd byl vyroben v roce 1867-
68 ve Francii. Byl parní. Benzinový byl vyroben v roce 1885. 
první český motocykl vyrobili pánové václav Klement a 
václav laurin v roce 1899. Během první světové války se 
výroba zastavila. ve druhé světové válce se motocykly 
používaly hlavně v armádě. Civilní výroba byla obnovena 
až po skončení války. v současné době se motocykl používá 
hlavně pro vlastní přepravu. pamětníci si jistě pamatují 
na zmrzlináře pana eduarda růžka, zvaného edáček. ten 
vlastnil motocykl manet, a protože byl malé postavy, se 
svým motocyklem běžně podjížděl stažené závory.
Kdysi se uvažovalo o dalších spojích do Kbel, jako je 
trolejbus a později i metro. K tomu však nedošlo. nikdy 
zde však nemohla být tramvajová doprava, protože Kbely 
leží na kopci.
všem přítomným děkujeme za jejich vzpomínky k doplnění 
tématu o dopravě a zveme další příznivce na letopisecká 
setkání.
Upozorňujeme čtenáře, že si mohou přečíst zápisy z 
jednotlivých letopiseckých setkání nově na webových 
stránkách mČ praha 19 - „Historie“.

Ivana Engelová
kronikářka Kbel    

VýSTAVA jE V KNiHOVNĚ KE zHLÉDNUTÍ 
Až DO KONCE LEDNA 2017

VýSTAVA ČESKÉHO KLUBU FOTOgrAFů 
AmATÉrů – NEKázANKA
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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:  
září - Říjen 2016
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Pro dospělé:
Adler-Olsen jussi – zabijáci (Host)
Bernard minier – tma (XYz)
jaroslava Černá – zakázaná láska (Alpress)
james patterson – Čtrnáctý hřích (Alpress)
elizabeth Bard – piknik v provence (motto)
Halina pawlowská – Cesta za láskou (motto)
jan Cimický – téměř jasný případ (Baronet)
robin Constantinová – léto, kdy jsme se potkali (Fragment)
peter may – Útěk (Host)
nora roberts – Cizinec (Alpress)

Pro děti:
procházková iva – eliáš a babička z vajíčka (mF)
velká zlobivá kniha Barta Simpsona (Crew)
ransom riggs – Sirotčinec slečny peregrinové pro podivné 
děti (jota)
lenka vymazalová – nemusím se školy bát (Fragment)
Kiera Cassová – Dcera (CooBoo)
james patterson – já, srandista na druhou (Albatros)

Shodou okolností proběhla v tento den v knihovně i 
zajímavá kulturní akce - vernisáž výstavy Českého klubu 
fotografů amatérů – nekázanka, jehož členové zde vystavili 
některé ze snímků, představující průřez jejich tvorbou 
K vidění je různorodá paleta fotografických záběrů, ať jsou 
to přírodní náměty, portréty či netradiční zátiší.  nutno 
podotknout, že mezi vystavujícími je i několik „Kbeláků“. 
přijďte se potěšit zajímavými pohledy na současný svět a 
ocenit tak tvorbu fotografů – amatérů. 

výstava je v knihovně ke zhlédnutí až do konce ledna 2017. 
Foto V. Vrba

Vernisáž výstavy Českého klubu fotografů amatérů – Nekázanka

působení knihovny ve Kbelích se datuje od 26. října 1920, 
kdy se o její založení zasloužil tehdejší učitelský sbor obecné 
školy. první působiště knihovna nalezla ve sborovně školy, 
kterou k těmto účelům propůjčila místní školní rada. v 
průběhu let se knihovna v rámci Kbel několikrát stěhovala, 
často do nepříliš vhodných prostor.
 Od  2. 2. 2005 našla, díky finančním prostředkům z fondu 
eU i za přispění Úřadu mČ p-19, nové moderní zázemí 
přímo v budově kbelské radnice. 
Knihovna plní nejenom klasickou výpůjční funkci, ale stala 
se i významným kulturním stánkem celé obce. pořádají 
se zde pravidelné literární pořady,  výstavy a vernisáže,  
besedy  s autory, tvořivé dílny aj.  Knihovna se aktivně 
zapojuje do celostátně pořádaných akcí, jako jsou např. 
noc s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře či 
ocenění Čtenář roku.  
velká pozornost se intenzivně věnuje nejmenším čtenářům 

- dětem z mateřských škol, které knihovnu pravidelně 
navštěvují, což vede k důležité propagaci dětského 
čtenářství.  
registrační poplatek za využívání knihovnických služeb je 
pro dospělého čtenáře 100,-Kč na rok, děti do 15 let mají 
knihovnu zcela zdarma.

Místní knihovna Kbely
Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

sídlí v budově Úřadu MČ P-19 
v přízemí, bezbariérový vstup 

tel.: 284 080 878, 734 681 683 
knihovnice Iveta Novotná

e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz
www.praha19.cz

v sekci Knihovna je umístěn odkaz na:  on-line katalog 
knihovny

Ve středu 26. 10. 2016 oslavila kbelská knihovna 
96. výročí svojí existence 

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz
mailto:knihovna.kbely@seznam.cz
http://www.praha19.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,

+420 732 498 120

NOVINKA

Funkční hodina 
zaměřená na 

spalování tuků a 
formování postavy

www.bodyform-kbely.webnode.cz/
www.zumba-kbely.webnode.cz/

KDY:
KAŽDOU STŘEDU 
OD 18:30

KDE:
GYMNASTICKÝ SÁL 
ZŠ KBELY

CENA:
OD 80 KČ/LEKCI

BODYFORM_fialová.indd   1 13.10.2016   14:15:54

5150

ul.Hornopočernická, Praha 9-KBELy. 
Cena DOHODOU, 
mobil: 602270404

PrODám DrUžSTEVNÍ gAráž 

 

 

 

 

 

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 
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