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ZPRÁVy Z RADy MČ PRAHA 19 
Proběhlo opakované jednání s pražskou organizací RO-
PID, která dohlíží a rozboruje využití MHD v Praze a navr-
huje úpravy a opatření, a to v souvislosti se zpožďováním 
autobusů linky 185. Tato situace se jeví jako dočasná s 
ohledem na uzavřenou vysočanskou estakádu. ROPID 
žádá o posečkání do doby navrácení všech linek z oko-
lí a automobilové dopravy na stálé trasy. Ve hře je také 
další řešení tzv. rychlé linky na metro C linkou 185 bez 
prodloužení na Palmovku, avšak s rozšířením spojů a dále 
řešení zajíždění 202 do stanice Bakovská, kvůli možnosti 
přestupu na další spoje. Prozatím se však nic nemění a 
budeme vás informovat.
Tak jako vloni, tak i v letošním roce byla podepsána 
smlouva o spolupráci s firmou KNAUF, která se zavazuje 
uhradit kurz výuky německého jazyka, který probíhá na 
kbelské základní škole, pro tento školní rok  2016/2017.
Rada udělila na medaili II. stupně panu Františku Švarco-
vi starostovi MČ Praha Vinoř za příkladnou spolupráci a 
prosazování zájmů naší městské části na úrovni Zastupi-
telstva hl. m. Prahy.
Rada schválila úpravu krátkodobého nájemného za sál LD 
od ledna 2017, a to na 1.750,- Kč/hod nebo 7.000,- Kč na 
akci bez DPH s tím, že ostatní služby (příprava sálu, úklid, 
zvuk atp.)  zůstávají na stejné cenové úrovni.
Obdrželi jsme návrh aktualizované cenové mapy pozem-
ků pro rok 2017 a Rada ji odsouhlasila. Informace nalez-
nete na webových stránkách hl. m. Prahy na mapovém 
portálu.
Ač naše městská část nesídlí v bezprostřední blízkosti 
větších vodních toků a hrozí nám spíše záplavy z vysoké 
úrovně spodní vody či přívalových dešťů, nežli povod-
ně, máme zpracován povodňový plán, který je součástí 
celopražského krizového plánu. Každý z radních obdržel 
kompletní svazky s manuálem, jak v případě potřeby po-
stupovat.
Rada vypsala druhé výběrové kolo na dodavatele demo-
lice staré budovy hasičské zbrojnice, neboť ceny soutě-
žících dodavatelů nebyly pro nás přijatelné. Ve druhém 
kole pak již Rada vybrala dodavatele za cenu 1.085 tis bez 
DPH, která byla o cca 250 tis. levnější nežli nejlevnější 
uchazeč v prvním kole. 
Rada zadala zpracování dokumentace k řešení revitaliza-
ce vnitrobloků a komunikací v prostoru Toužimská, Nová-
kovo náměstí, Lužanská. V příštím roce projde tato lokali-
ta renovací včetně mobiliáře, chodníků a zeleně.
Rada rozhodla o zadání vylepšeného řešení, které vede k 
zamezení vstupu neoprávněných osob do budov základ-
ní školy. Po zpracování a vyhodnocení současného sta-
vu, bude zpracován návrh, který bude mít vyšší stupeň 
zabezpečení pobytu dětí a návštěvníků ve škole a tento 
hodláme uskutečnit v co nejkratší době.
Rada odsouhlasila posílení vzduchotechniky na sále Lido-
vého domu o velkokapacitní odsávací zařízení resp. čis-
tičku vzduchu ke zkvalitnění provozu a pobytu hostů, jejíž 
cena nepřesáhla 100 tis. Kč. 

Obec Přezletice se na naši městskou část obrátila s žádos-
tí o možnost pronájmu učeben pro jejich tzv. spolkovou 
školu Přezletice, Jenštejn, Podolanka k umístění dvou tříd 
prvňáčků do doby dostavby jejich školy. Otázka byla dis-
kutována na setkání SRPŠ a dále na základě připomínek a 
podnětů byla projednávána na Komisi dopravy a v lednu 
bude i předmětem jednání komise školské. Rada poža-
duje předložit uspokojivé řešení dopravy a organizačního 
zajištění nerušeného chodu školy, do té doby  nerozhod-
ne. 
V prostoru okolo požární zbrojnice ve Vrchlabské ulici 
vznikne nový plot a u vjezdu/výjezdu nová brána. Hasiči 
tak budou mít jistotu, že se v prostoru nepohybuje či ne-
překáží cokoliv, co by bránilo plynulému průjezdu či péči 
o techniku.
Rada se na svém mimořádném zasedání zabývala návr-
hem rozpočtu MČ na rok 2017 a provedla jeho podstat-
nou úpravu na straně výdajů, které seškrtala oproti po-
žadavkům více jak o 8 mil. Kč. V rámci návrhu rozpočtu 
se také zabývala žádostmi o veřejnou finanční podporu 
ve výši 1.660.580,- Kč navrhla k rozdělení na jednotlivé 
projekty organizacím a spolkům částku 1.124.800,- Kč.
Městská část zahájila práce na pravidelné  inventarizaci 
majetku a závazků za rok 2016.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

Junák - český skaut
 středisko Athabaska Praha z.s. 

http://kbely.athabaska.org
www.betlemskesvetlo.cz

Junák 
Kbely

vás srdečně zve na
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

a VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA
Jako vždy se budeme těšit na

Štědrý den v 10 hodin 
v centrálním parku u tunelu. Nadělíme zvířátkům 

pamlsky a svátečně se naladíme pomocí koled a cukroví.
Můžete si připálit Betlémské světlo, přivezené skauty

z různých evropských zemí společně do Vídně, odtud pak brněn-
ským Junákem rozvezené po celé naší zemi. S sebou: dobroty pro 
zvířátka (jablka, ořechy, lojové koule, zrní, chleba), svíčku a sklenici 

na betlémské světlo, hudební nástroje, cukroví
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První adventní neděle je již opět za námi, vánočně naladěné 
návštěvníky uvítala v 11h dvojice moderátorek Prima 

divadla spolu s panem farářem, který přišel, aby požehnal 
stříbrně ozdobenému stromu poblíž amfiteátru. Vůně 
skořice a jiných dobrot spolu se zpěvem vánočních písní od 
dětí i profesionálů, živý betlém, tvořivky pro děti, adventní 
postavy pohybující se po parku, soutěže, divadélko i 
nadílka pro děti přímo od Mikuláše s čerty a anděly – to 
vše navodilo správnou adventní náladu všech návštěvníků. 
Celou zábavu zakončil pěvecký sbor Kamarádi spolu s paní 
sbormistryní Dvořáčkovou – Žofákovou, mladou budoucí 
zpěvačkou Nelou Drozdovou a slavnostním ohňostrojem 
pro rozzářená dětská očka. Jako každý rok jsme se pokusili 
vrátit do povědomí lidí staročeské vánoční tradice, aby 
bylo vidět, jak v dřívějších dobách vypadal advent na 
vsi. Dříve byl v průběhu čtyřtýdenního adventu přísný 
zákaz práce, radovánek, ale i např. draní peří. Tato doba 
patřila odedávna klidu a rozjímání. S tímto časem souvisí 
i svátky několika svatých, na které se váže řada obyčejů. 
Se svátkem Sv. Barbory souvisí i větvičky nazývané 
„barborky“ – 4. prosince se dodržuje prastarý lidový 
adventní zvyk, kdy se uřežou větvičky třešní nebo višní, 
vloží se doma do vázy s vodou a čeká se, jestli do vánoc 
vykvetou. Důležité je nařezat větvičky šikmými řezy, vložit 
je do vázy s vodou a postavit je do chladné místnosti. Podle 

druhu větvičky asi 5 až 12 dní před kvetením přeneste do 
teplého obývacího pokoje. A pak už se můžete těšit na to, 
jak se budou jednotlivé kvítky postupně otevírat. Větvičky 
se řezaly nejen na ozdobu světnice, ale také pro jejich 
údajnou čarovnou moc. Kolikátý den od uříznutí větvičky 
„barborka“ vykvetla, tolikátý měsíc v následujícím roce byl 
pro majitele větvičky tím šťastným. Jindy děvčata uřízla 
větviček více a každé dala jméno jednoho z chlapců, kteří 
jí byly sympatičtí. Věřili, že se stanou nevěstou toho, která 
větvička nesoucí jeho jméno vykvetla nejdříve. Podle 
lidové víry se měla třešňová větvička ze stromku starého 
alespoň deset let uříznout v ten okamžik, kdy se na obzoru 
objevil první sluneční paprsek. Taková větévka se pak 
odnesla do domu, kde bylo děvče na vdávání a čekalo se, 
zda se větvička o Štědrém dnu obalí květy, což znamenalo 
brzké vdavky. Kvítek z barborky ukrytý za šněrovačkou prý 
měl tu moc přivábit chlapce, na kterého děvče myslelo. 
Barborky se prý také daly úspěšně použít k odhalování 
čarodějnic - stačilo při jitřní mši ohnout rozkvetlý proutek 
do tvaru kruhu a kdo se skrz něj podíval, našel čarodějnice 
stát obrácené zády k oltáři. Obdobně si můžete uříznout i 

větvičku zlatice. Tato větvička uříznutá v předvečer svátku 
sv. Mikuláše nám prozradí, jak na tom napřesrok budeme 
s penězi. Pokud vyraší zelený list, dá nám dost práce 
udržet standard, na který jsme zvyklí. Zlatá kvítka jsou ale 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vážení přátelé,
každý z nás se nějak připravuje či nepřipravuje na vánoční 
svátky, které máme již přede dveřmi. Tato příprava a toto 

očekávání jsou jistě laděné v duchu našeho postoje k víře, 
k církvi, k tradicím, k rodině či k samotnému životu, ve 
kterém hledáme třeba jen určité zpestření každodenních 
starostí. Již samotná skutečnost přeplněných obchodů 
s výraznou výzdobou a již dlouho dopředu pouštěných 

vánočních koled, nám napovídají, že se jedná o skutečně 
zvláštní dobu, která nás však neuspokojí, pokud zůstaneme 
jen u přebohatě prostřených stolů a vánočních dárečků. 

Tajemství touhy slavit štědrost vánočních dnů 
má v sobě hluboké opodstatnění ve velkorysosti 
samotného Boha, který k nám přichází a chce 
být jako jeden z nás mezi námi. On sám chce být 
naším pokladem. My si tuto jeho cestu k nám 
připomínáme slavením jeho narození z Marie 
Panny v městě Betlémě, před více než dvěma 
tisíci léty. Příběh Ježíšova narození v chudé stáji 
můžeme brát jako pohádku, ale také můžeme 
do této události vstoupit s hlubokou vírou a 
s očekáváním dalšího vánočního poselství, 
které přinášejí andělé, když zpívají: „Sláva na 
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré 
vůle“. 
A tak bych Vám všem chtěl popřát, ať již budete 
či nebudete slavit, ať budete slavit jakkoliv 
různě, kéž se Vás všech dotkne posvátný pokoj 
vánočních dnů, abyste zvláště v tyto dny prožili 

něco hezkého, čím budete obdarováni.
P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM

Kbelský farář

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ 2016

Bohoslužby o vánocích

2016
24.12.  Sobota  Vigilie Narození Páně 
             v 15.30 hod.   mše svatá pro rodiny 
             s dětmi 
 ve 22.00 hod. mše svatá půlnoční
25.12.  Neděle   Slavnost Narození Páně 
              v 10.00 hod.
26.12.  Pondělí  Svátek svatého Štěpána 
              v 9.15 hod. 
29.12.  Čtvrtek  v 18.00 hod. 
30.12.  Pátek  Svátek Svaté Rodiny v 18.00 hod. 
             mše svatá s obnovou manželských slibů

2017
1.1.  Neděle      Slavnost Matky Boží 
                           Panny Marie v 10.00 hod.
5.1.  Čtvrtek   v 18.00 hod.
6.1.  Pátek   v 18.00 hod.
8.1.  Neděle   Svátek Křtu Páně v 9.15 hod.
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se nedozvěděly, že miminek bylo 4 444. Naopak Silvestr se 
nijak zvlášť neslavil. Nebyl k tomu důvod, rok začínal a končil 
jindy. Přeji za kbelskou radnici kouzelné chvíle ve zdraví, 
obklopeni pohodou a dobrými lidmi ať v pohodě zvládnete 
období vánoční i přechod do nového roku 2017 – zkrátka 
– ať jste šťastni a brzo opět na našich akcích nashledanou. 
Budeme se opět těšit na další setkání s vámi na kulturních 
akcích ve Kbelích, chcete-li - posílejte, prosím i své náměty, 
dotazy či připomínky k akcím např. na mail.
 sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz. 

Šárka Egrtová, 
public relations ÚMČ Praha 19

příslibem bohatství a dostatku. Zůstane-li větvička suchá, 
čeká nás hubený rok… Barborky byly však také adventní 
postavy - ženské v bílém hávu s pomoučenými obličeji, 
které přicházely do domácností v tento den a dávaly 
hodným dětem dárky (ovoce, ořechy) a děti zlobivé šlehaly 

proutěnou metlou. Později tuto roli převzal Mikuláš s 
čertem a andělem. Po Barboře navštěvoval domácnosti 
svatý Mikuláš, kterého někdy doprovázel početný průvod. 
V okolí Litomyšle například chodili i mouřeníni, myslivci, 

Turci, mladík převlečený za ženu, žid, smrtka a mnoho a 
mnoho dalších. Na Moravě zase světce doprovázely jejich 
manželky – Mikulášky. O týden později platil přísný zákaz 

předení a draní peří a po vesnici chodily nabělené Lucie 
se strašidelnými papírovými zobany. Pokud paní domu 
přistihly u kolovratu, odnesly kužel, a pokud při draní, tak jí 
rozfoukaly peří. Trestaly i hltavé děti. K jejich bezbřehé hrůze 
kolem nich běhaly s velkým nožem a hrozily, že budou párat 
bříška. Namoučněná Lucie však nebyla nic proti tomu, jak 
vypadala taková Perechta, Peruchta či Šperechta –kterou 
jsme ve Kbelích prozatím nezpodobnili a to proto, že patřila 
mezi krutější adventní postavy. Měla obrácený kožich, na 
hlavě králičí kůži a v ruce kudlu a vědro na krev. Někdy 
chodívala v předvečer svátku svaté Lucie a někdy dokonce 
i na Štědrý den. Nožem se oháněl i Knedlíkový Lutzl, který 
kontroloval, zda byly snězeny všechny knedlíky. Když našel 
mísy prázdné, byl zbit on sám. Přehlídku podivných maškar 
korunuje svatý Ambrož, který 7. prosince lákal děti za 

hřbitovní zeď, nabízel cukrátka, ale pak je sešlehal metlou. 
Sami vidíme, že v křepčících přízracích s metlami či noži 
bychom původní svaté hledali jen těžko. Na Štědrý den 
panoval přísný půst. Kdo ho nedodržel, na toho mohla přijít 
již zmiňovaná Perechta. Na Boží narození (25. 12.) se zase 

nesmělo pracovat a hospodyně raději ani nestlaly postele. 
Datum 28. 12. bylo zasvěceno dětem, protože tento den 
dal Herodes povraždit „neviňátka“ v naději, že mezi nimi 
bude i malý Ježíš. Matky proto své potomky zkoušely z 
počtu povražděných a tloukly je metlou tak dlouho, dokud 
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RETRO MAŠKARNÍ PRO DOSPĚLÉ V LD KBELy
Letošní maškarní bál se nesl 
v duchu “RETRO”. 
K poslechu a tanci hrála kapela YesMadaM a perfektně nás 
zavedla do doby let sedmdesátých – doby prvních elpé de-
sek známých rockových skupin Deep Purple, Led Zeppelin, 
Free, The Doors, E.Clapton a jim podobných… 
Zazářily zde v programu díky moderátorkám z Divadla Pri-
ma den i vzpomínky, soutěže a zábava z dob naší historie 
od 20. do 70. let. Odměny do soutěží darovali: T. Haniak a 
J. Hubená, za což srdečně děkujeme.
Báječné step show z časů prvních grotesek přijely předvést 
4 mladé a krásné mistryně Evropy ve stepu z Tap Academy 
Prague, kterým budeme velmi držet palce neboť brzo urči-
tě zabodují na Mistrovství světa v německé Riese – držíme 
palce..!
Celý sál hýřil barvami, retro symboly a puntíky. Na stolech 
nechyběly historií malinko otřelé karafiáty. Mnozí z ná-
vštěvníků přišli v mundúru 50. let či oblečeni jako z muzi-
kálu Vlasy alá květinové děti, nejvíce zastoupená však byla 
léta 30. a s nimi i šantánové třásněmi ozdobené šaty - peří 
ve vlasech a boa, u pánů vynikaly především gentlemanské 
buřinky, stejně tak i gangsterské obleky. 
K nejvýznamnějším osobnostem tohoto bálu patřil Freddie 
Mercury, Milli Vanilli či Boney M. 

Od půlnoci začal hrát retro repro mix perfektně tematicky 
vybraných českých i cizích písní od DJ Mariana. 
Celé naše bláznivě recesistické a puntíkaté setkání končilo 
kolem 3hodiny ranní a myslím, že si každý z této zábavy 
odnesl i nezapomenutelné zážitky.
Rádi bychom vás – „recesistické duše kbelské“ - vyzvali a 
využili i vaší fantazie - kreativnosti k zaslání vašich případ-
ných návrhů na témata příštího maškarního bálu pro do-
spělé - mail: sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz .

Šárka Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19

Kbelský občan Vladimír Srb (1951) začínal s atletikou 
v roce 1964. Žák základní školy ve Kbelích pravidelně 
navštěvoval atletický oddíl Spartaku Kbely, který působil na 
hřišti kbelské sokolovny. V začátcích se věnoval běžeckým 
disciplínám, hlavně běhu na krátkých a středních tratích a 
také skoku do výšky. V roce 1965 se zúčastnil Okresního 
přeboru žáků v Houštce, kde skončil na 11. místě v běhu na 

500 metrů a na 7. místě ve skoku do dálky. Téhož roku se 
zúčastnil běhu Mladé fronty ve Kbelích, kde na trati 1000 
metrů obsadil 3. místo. Protože ho lákaly hlavně technické 
disciplíny, tak se zaměřil také na skok o tyči a hod oštěpem. 
V té době byl trenérem kbelských atletických nadějí pan 
Zdeněk Šedivý zvaný Čelida. Vladimír Srb po absolvování 
střední školy nastoupil vojenskou základní službu, kde byly 
pro atletiku ideální podmínky. Jako všestranný atlet skončil 
na 2. místě na celostátním armádním desetiboji. Po vojně 
se oženil, vychoval dva syny a během tohoto času mu na 
atletiku nezbýval čas. Až  na ,,stará kolena“ po šedesátce 
a odchodu do starobního důchodu se začal atletice opět 
naplno věnovat (mezitím se věnoval také stolnímu tenisu, 
šachu a malé kopané). Atletika však nakonec zvítězila. 
Soustředil se na svoji oblíbenou disciplínu – hod oštěpem. 
Postupně si zvyšoval tréninkové dávky a začal závodit pod 
hlavičkou AC Praha 1890. Stále se zlepšoval 
a první významné úspěchy se dostavily 
v roce 2015. Nejprve vyhrál halové 
Mistrovství republiky v hodu oštěpem 
v pražské Stromovce hodem dlouhým 
43, 92 metru. Poté vyhrál Mistrovství 
republiky v hodu oštěpem pod otevřeným 
nebem výkonem 45, 69 metru. Největšího 
úspěchu však dosáhl na Mezinárodním 
čtyřutkání v rakouském Salzburku, kde 
zvítězil v osobním rekordu 47, 57 metru. 
Tímto výkonem se zařadil mezi nejlepší 
oštěpaře své kategorie na světě! Začátek 
roku 2016 pro něj nezačal dobře, protože 
ho začalo bolet rameno, musel se podrobit 
operaci a následovala rehabilitace. Už v létě 
však začal znovu trénovat. Před ním stála 
velká výzva. Na přelomu října a listopadu 
se koná v australském Perthu Mistrovství 

světa v atletice veteránů 
(2016 World Masters 
Athletics  Championship). 
Dne 23. října odcestoval 
do daleké Austrálie, kde 
byl přihlášen do závodu 
v hodu oštěpem. Hned po 
příletu začal trénovat, aby 
byl co nejlépe připraven na 
závod, který se uskutečnil 
dne 1. listopadu 2016. 
Prvním úspěchem jeho 
australské mise byl postup do finále, Tam se od prvního 
pokusu stále zlepšoval a nakonec hodem dlouhým 39, 09 
m obsadil skvělé 5. místo! Ve výsledkové listině před ním 
skončili pouze dva Finové a dva závodníci z USA. Proto 
mu patří poděkování za vzornou reprezentaci nejen České 
republiky, ale také Městské části Praha 19 a myslím si, že je 
určitě horkým kandidátem na titul Kbelský sportovec roku 
2016!

Josef Perlinger (JPM)

ZE KBEL AŽ K PROTINOŽCŮM

Event 545  M65 Javelin
===============================================================

WMA: R 58.58m
Name                     Age Team                    Finals

===============================================================
Finals

1 Kemppainen, Teuvo        M65 Finland                 49.44m
47.95m  45.08m  47.44m  46.72m  47.43m  49.44m

2 Gagne, Buzz              M69 United State            47.29m
40.33m  36.15m  40.50m  43.26m  47.29m  41.74m

3 Kortesluoma, Hannu M65 Finland                 41.98m
40.43m  40.77m  FOUL  41.40m  40.88m  41.98m

4 Hearn, Edward            M67 United State            41.46m
41.25m  41.46m  39.31m  39.34m  40.76m  41.46m

5 Srb, Vladimir            M65 Czech Republic 39.03m
35.68m  36.32m  FOUL  38.62m  38.41m  39.03m

6 Farr, Andrew             M67 Australia               38.77m
38.37m  FOUL  37.00m  38.77m  37.97m  FOUL

7 Mussinghoff, Herbert     M66 Germany                 37.53m
36.06m FOUL  37.53m  36.45m  35.04m  37.36m

8 Banens, Robert           M67 Australia               36.25m
35.28m  FOUL  36.25m  FOUL  FOUL  35.96m

9 Bobrzyk, Leszek          M68 Poland                  34.93m
33.11m  34.93m  34.01m

10 Arvidsson, Stig          M67 Sweden                  33.67m
31.87m  33.67m  FOUL

11 Bergsten, Lars           M68 Sweden                  29.90m
28.32m  29.90m  27.04m

12 Lindstedt, Antti         M67 Sweden                  29.76m
FOUL  29.76m  FOUL

13 Rowlands, Phillip        M68 Australia               26.56m
26.56m  25.41m  26.32m

14 West, John               M66 Australia               26.43m
26.02m  25.62m  26.43m

15 Kennelly, Robert         M67 Australia 14.83m
14.55m  14.83m  14.41m
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ
Adventní čas v mateřské škole Albrechtické
Jedno nejkrásnějších období nejen pro děti, ale i do-
spělé, vánoční svátky, jsou za dveřmi. Pro naši mateř-
skou školu začaly již koncem listopadu. Děti se sezna-
movaly s vánočními koledami, pekly a zdobily perníčky 
a s blížícím se Štědrým dnem začaly vyrábět dárky a 
vánoční přání pro své nejbližší.
Adventní čas jsme zahájili vystoupením našich dětí na 
kbelském slavnostním rozsvěcení vánočního stromu, 
kde jsme zazpívali koledy za doprovodu rolniček.
Naše děti ale nemyslely pouze na své nejbližší. S vánoč-
ním programem vystoupily ve kbelském klubu seniorů. 
Měli jsme radost z toho, že na závěr našeho vystoupení 
se k nám všichni svým zpěvem připojili a koledy jsme 
zpívali společně. Všem bylo příjemně. Pro seniory jsme 
vyrobili vánoční zvonečky a podkovičky pro štěstí a od-
měnou nám bylo sladké pohoštění.
Děti s příchodem Barborek do tříd poznávaly lidové 
tradice např. prastarý lidový zvyk, kdy se na svátek Sva-
té Barbory dají do váz větvičky třešní a višní, které by do Vánoc měly vykvést. Seznámily se také s důvodem, proč je 
Barborky navštívily a proč od nich dostaly zlatý oříšek.
V pondělí 5. prosince se k nám do školky přišel podívat čert s Mikulášem a andělem. Trochu jsme se báli, zda si někoho 
z nás neodnese čert, ale k velkému údivu všech dětí vše dopadlo dobře. Bylo to i proto, že před víkendem přišla Barborka 
a rozdala dětem kouzelný oříšek na ochranu před čertem. 
A jak jinak se připravujeme na vánoční svátky? Především vyrábíme vánoční výzdoby tříd a i všechny ostatní prostory 

školky zdobíme výtvarnými pracemi dětí se zimní a vánoční 
tematikou. 
Dále v každé třídě na vánoční besídky pilně nacvičujeme básničky, 
písničky, tanečky a dramatizace. Vyrábíme vánoční dárečky pro své 
nejbližší. Všechny děti se těší, že ukážou svým rodičům, co vše se za 
uplynulé měsíce ve školce naučily. Letos máme opět domluvenou 
návštěvu kameramana Kbely TV pana Spilky, který nám část vánoč-
ní besídky, tentokrát v nejstarší třídě Žirafek, natočí. My pak tuto 
reportáž pro všechny vystavíme na našich webových stránkách.
Po besídkách k nám do školky konečně přijde dlouho očekávaný Je-
žíšek se svojí nadílkou. Máme od něj zprávu, že by měl letos každé-
mu přinést knihu pohádek. Avšak další hračky, které děti najdou ve 
třídách pod stromečkem, budou už pro všechny společné a domů 
se odnášet nebudou. Tuto informaci berou děti vždy jako mírné 
zklamání, se kterým se však poměrně rychle vyrovnají. 
Den před Štědrým dne se naše školka uzavře a vánoční svátky už 
budou pro všechny pokračovat jen v kruhu rodinném. Budeme se 
na Vás těšit po Novém roce 2.1.2017.

Chtěli bychom všem rodičům i výboru SRPDŠ opět poděkovat za 
spolupráci a aktivní zapojení do dění naší školky. Chtěli bychom 
také poděkovat všem, kteří nám finančním přispěním pomohli 
obohatit vánoční nadílku.
Přejeme všem pokojné Vánoce a v roce 2017 zdraví, štěstí, lásku a 
především hodně radosti s našimi dětmi. 

Lada Leiblová
ředitelka MŠ

Návštěva MŠ speciální Štíbrova
Na začátku listopadu se děti ze třídy Kytiček vypravily do 
speciální mateřské školy v Praze 8. Učitelka této školy, 
Mgr. Jitka Táčnerová, ve spolupráci se svými kolegyněmi, 
připravila pro děti z obou škol příjemný dopolední 
program. Děti si společně zazpívaly, pohrály ve třídě 
a absolvovaly krásnou hru na zahradě školy, ve které 
byl každý úkol provázen barevnými podzimními draky. 

Důležitou součástí naší návštěvy byla prohlídka hudebních 
nástrojů sloužících k muzikoterapii, které byly zakoupeny 
z finančních prostředků darovaných naší školou. Jednalo 
se o částku 30 000 Kč, kterou naše škola získala prodejem 
výrobků dětí i učitelů, v rámci každoročně ředitelkou 
organizovaného Jarního Jarmarku Spolu dětem. Naše 
děti si mohly všechny tyto nástroje vyzkoušet…a největší 
úspěch měly jednoznačně bubny! Nakonec děti dostaly i 
chutné občerstvení, které připravily 
milé paní kuchařky a na kterém si 
opravdu pochutnaly.

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., 
zástupce ředitelky

Barborky navštívily 
naše třídy
Poslední listopadový den navštívily 
všechny třídy v naší „školce“ tři 
Barborky. Děti se na ně velice 
těšily, avšak určitý respekt byl na 
jejich tvářích viditelný. Barborky 
měly bílá roucha. První měla ruce 

prázdné, druhá nesla prachovku a třetí 
košíček plný zlatých oříšků. Zkontrolovaly 
čistotu rukou a tváří všech dětí a nakonec i 
celé třídy. Barborky byly velmi spokojené, 
děti pochválily a za odměnu každému 
darovaly kouzelný zlatý oříšek, který jej spolehlivě ochrání 
před čertem…

Dominika Linkeová, učitelka MŠ

Víkendy dětí s „Marečkem“
Od začátku školního roku probíhá ve třídě Motýlků projekt 
s názvem „Mareček“, jehož autorkou je paní učitelka 
Michaela Malá. Jedná se o „miminko“, které si vždy 
někdo vezme domů na víkend a Mareček s ním cestuje 
po různých výletech, akcích a zažívá různá dobrodružství. 
Mareček má i svůj deníček, kam rodiče s dětmi napíší, jak 
společný víkend probíhal a přidají i nějakou tu fotografii. 
V následujícím týdnu se Mareček ve „školce“ posadí do 
své židličky a poslouchá, jak kamarád vypráví, co spolu 
zažili. Mareček je majitelem malého kufříku, ve kterém 
má své oblečení, kartáček na zuby, sedačku do auta, atd. 
Děti se tedy musejí o Marečka postarat ve všech ohledech. 
Což je vede k velké zodpovědnosti, kterou přijímají se vší 
vážností. A ke komu se Mareček chystá na Vánoce? To je 
zatím velkým tajemstvím…

Lenka Srbová, učitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Vánoční přání: 
 

Hodně zdraví…
neboť je vzácn

é, hodně štěst
í…neboť je krásné

, hodně lásky…
neboť je jí málo a vše osta

tní,                     

co by za to stá
lo! 

Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátk

ů a úspěšný ro
k 2017.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Letců
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místo. Při této zábavné hře si její hráči vždy procvičí své 
znalosti i paměť v porovnání se soupeři. Smyslem AZ kvízu 
je pomocí správných odpovědí získávat jednotlivá políčka 
sestavená do rovnostranného trojúhelníku a vyhrává ten, 
kdo první propojí všechny tři strany trojúhelníku souvislou 
a nepřerušenou řadou získaných políček.

• Turnaj ve stolním fotbálku – bude nachystán na 4. února 
2017. Ani stolní táhlový fotbal není třeba zvášť představovat. 
Hraje se v restauracích, klubech, hotelích, horských chatách, 
zkrátka v nejrůznějších prostředích a konají se v něm 
dokonce i mistrovství světa. V NCA je už dávno vyhledávanou 
zábavou pro volný čas. Když se tam uspořádá turnaj, 
dostávají se soupeřící týmy brzy do varu, neboť zápasy mají 
velkou dynamiku a přinášejí napětí a někdy přímo dramata 
ne nepodobná atmosféře při skutečném fotbale.

• Turnaj ve Stiga hokeji – zorganizují pořadatelé 11. února 
2017. Turnaje v tomto stolním hokeji se v NCA pořádají v režii 
Klubu Stiga hokeje, který tam již několik let působí. Stolní 
hra Stiga hokej sice pochází ze Švédka, zdomácněla však i 
u nás. Pořádají se v ní dlouhodobé soutěže na celostátní 
úrovni a rozčleněné podle věku i výkonnosti hráčů. Turnaje 
v NCA jsou však určeny pro všechny hráče bez rozdílu věku a 
výkonnosti. Samozřejmě se v nich prosazují více hráči s vyšší 
výkonností, nicméně nepostrádají zajímavost a přinášejí 
napínavá utkání. Ti méně zdatní hráči pak mají možnost 
procvičit si postřeh, umění útoku a obrany i schopnosti 
dostat malé plastové hráče pohybující se na táhlech do 
souhry, v porovnání s výkonnostními hráči. 

• Turnaj v dámě – má vyhrazen termín 18. února 2017. 
Dáma je název celé skupiny abstraktních strategických her se 
staletou tradicí. Rozeznáváme například českou, anglickou, 
mezinárodní, brazilskou, španělskou, kanadskou, tureckou, 
rohovou, jezdeckou, dvojitou dámu. Je ale i řada dalších 
variant této hry a u nás se řadí k velmi rozšířeným zábavám. 
Proti šachům má většinou jednodušší pravidla, což svádí k 
dojmu, že je lehčí se jí naučit. Není to ale tak jednoznačné 
a dáma každopádně klade velké nároky na strategické 
myšlení. Když se sejdou dva vyrovnaní hráči, bývají partie 
velmi napínavé. V NCA se však ještě žádný turnaj v dámě 
neuskutečnil. Tento únorový bude první. Bude se hrát česká 
dáma, tedy podle pravidel České federace dámy. Zájemci 
o turnaj si tak mohou vyzkoušet poměřit si své síly v této 
deskové hře, která je pro NCA novinkou.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 

Na Nový rok bleskový šach
Novoroční blesk, čili 26. ročník otevřeného turnaje 
jednotlivců v bleskovém šachu, pořádají Nízkoprahové 
centrum aktivit Městské části Praha 19 a Sportovní klub 
Kbely v prostorách NCA v Lidovém domě (vchod z ulice 
Bakovská).
Turnaj se tedy uskuteční v neděli 1. ledna 2017 od 15 do 
19.30 hodin, prezence v hrací místnosti od 14 do 14.50 
hodin. Turnaj se hraje klasickým bleskovým tempem 
pět minut pro jednoho hráče na partii, na devět dvojkol 
švýcarským systémem. Kapacita hrací místnosti je 30 hráčů. 
Vklad pro zápis do turnaje činí 70 Kč.  Konečné pořadí počet 
bodů, při shodném vzájemné partie, dále střední Buchholz, 
Buchholz a los. Cena pro vítěze bude 500 Kč, další v pořadí 
obdrží věcné ceny. O další informace si lze napsat e-mailem 
na adresu: tisicesach@centrum.cz nebo zatelefonovat na 
číslo: 602 316 155. V hrací místnosti je možno zakoupit 
občerstvení v nealkoholickém baru, který bude otevřen po 
dobu turnaje, nebo v restauraci v budově Lidového domu. 

Před NCA je veřejná knihovnička

Volně přístupnou skříň s prosklenými dveřmi, kde jsou 
zájemcům k dispozici různé knihy, instalovalo Nízkoprahové 
centrum aktivit Městské části Praha 19 poblíž vstupu do 
svých prostor a zastávky autobusu v Bakovské ulici.
Podobné „veřejné knihovničky“ lze najít již na různých 
místech Česka a staly se oblíbenou formou výměny 
literatury. Avšak v Kbelích dosud chyběla. Knihovnička patří 
NCA MČ Praha 19 a funguje tak, že do ní může každý knihy 
zcela volně dávat, nebo si je z ní naopak brát bez nutnosti 
jakékoli evidence. Máte-li tedy doma knihy, kterých se chcete 
zbavit a je vám líto je vyhodit do sběru, nebo si myslíte, že 
by si je rád přečetl někdo jiný, můžete je přinést a uložit do 
knihovničky. Stejně si můžete z knihovničky vybírat knihy, co 
vás upoutají. V knihovničce NCA lze přitom objevit opravdu 
zajímavé tituly a každý může jejich paletu ještě rozšířit. 

Pozvánka na sobotní turnaje

Pravidelné turnaje v různých hrách, sportech a soutěžích, 

které si v minulosti už získaly značnou 
oblibu, čekají na zájemce a návštěvníky 
Nízkoprahového centra aktivit MČ Praha 19 
také v novém roce 2017.  Turnaje a hry se 
budou konat v NCA vždy v sobotu od 15 hodin 
a začnou hned po Třech králích v sobotu 7. ledna. O jaké 
turnaje a hry se konkrétně bude jednat, přináší následující 
přehled.
     
• Hra Dobyvatel – bude připravena na 7. ledna 2017. V 
NCA se již několikrát Dobyvatel hrál v termínu sobotních 
turnajů a přinesl účastníkům strhující zážitky. Tato hra 
spojuje strategické schopnosti a vědomosti hráčů a vyhrává 
v ní ten, kdo je dobrý v obojím. Bojuje se ve dvou kolech. V 
tom prvním se hráči snaží tipovat co nejbíže ke správným 
odpovědím, čímž dobývají území na mapě a zároveň 
získavají body. Druhé kolo pak nutí hráče více se nad 
otázkami zamýšlet. Pomocí správných odpovědí na testové 
otázky se čtyřmi možnostmi se pokoušejí pro sebe jednak 
dobývat území soupeřů a jednak i jejich body. Odpovídat je 
třeba nejen správně, ale také co nejrychleji a jen ten, kdo 
to umí, může pomýšlet i na dobytí samotných základen 
soupeřů se třemi věžemi.

• Turnaj ve stolním tenisu – proběhne 14. ledna 2017. 
Všeobecnou oblibu stolního tenisu není nutné zvlášť 
zdůrazňovat. Na amatérské úrovni patří k vítaným zábavám 
už desítky let a také v NCA se těší velkému zájmu už od 
chvíle, kdy se tam objevil ping-pongový stůl. Zejména mladí 
návštěvníci tam hrají domluvené zápasy a improvizované 
turnaje, nebo si chodí jen tak zapinkat kdykoli týdnu. Tím 
zajímavější jsou plánované sobotní turnaje, kteržch se 
konala už celá řada. Vzhledem k tomu, že se mnozí jejich 
účastníci dobře znají z předchozích zápasů a turnajů zná, 
bývají turnaje v NCA napínavé a do jisté míry i prestižní.

• Turnaj X-Box Kinect – je naplánován na 21. ledna 2017. 
Jestliže ping-pong je oblíbený tradiční sport, pak herní 
konzole X-Box Kinect získala obrovskou popularitu coby ryze 
současná forma zábavy s využitím moderních elektronických 
prostředků. Jen v oblasti sportu nabízí X-Box Kinect 
obrovské množství her, které jsou zábavným a napínavým 
spojením reálného pohybu, jímž se simulují akce sportovců, 
s kinetickým zobrazením výkonů na monitoru v prostředí, 
které je pro ten který sport typické a odpovídající. Při 
sobotních turnajích se soutěží vždy v několika sportovních 
disciplínách, jež se dají absolvovat ve dvojicích. Umožňuje 
to vyhodnocovat jednotlivé duely jako zápasy a jejich 
výsledky zařazovat podle počtu účastníků buď do tabulky 
nebo turnajového pavouka.

• AZ Kvíz – se uskuteční 28. ledna 2017. Rovněž klání v 
této vědomostní hře inspirované stejnojmennou televizní 
soutěží mají v NCA v kalendáři sobotních turnajů své pevné 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC
A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2017 
přeje Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19.

A CO PRO VÁS V ROCE 2017
PŘIPRAVUJEME? 

MOBILNÍ  OBCHODNÍ  KANCELÁŘ  
Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení :
dne    25.01.17   od  14,30    do  17,00   hod.          
dne      6.03.17   od  10,30    do  13,30   hod.
dne      6.04.17   od  12,00    do  14,30   hod. 
dne    17.05.17   od  10,30    do  13,30   hod.  
dne    19.06.17   od  14,30    do  17,00   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu Fiat Ducato,  označeném logem 
Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném ve dvoře 
úřadu MČ Praha – Kbely, Semilská 43/1.  

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou  
společností  Pražská plynárenská Servis distribuce, 
a.s. a městským úřadem v Praze – Kbelích  nabízí 
odběratelům zemního  novou službu - tzv. „mobilní 
obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si 
stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, 
a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem 
zemního plynu  bez návštěvy kontaktních míst 
v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující 
služby:

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

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

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

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19

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.

mailto:tisicesach@centrum.cz
http://www.ppas.cz
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Vánoční jarmark
Vánoční jarmark, který pořádáme každoročně v tomto ad-
ventním čase, pomohl vykouzlit nejeden úsměv na tvářích 
všech zúčastněných.
Kdo 1. 12. 2016 navštívil tradiční „Vánoční jarmark“ v ZŠ 
Praha - Kbely, určitě alespoň na chvíli zapomněl na starosti 
všedního dne.
Netrvalo dlouho a každý z výrobků si našel svého majitele. An-
dílci, postavičky sněhuláků, kominíčků, ozdoby na stromeček, 
přáníčka, svícny, svíčky, věnečky a spousty jiných drobností, 
vynikající pokrmy či chutné nápoje, to vše určitě potěšilo 
každého, kdo mezi nás přišel.
Veliké díky patří nejen žákům, ale i rodičům, kteří pomáhali 
vytvářet výrobky během podzimních měsíců, či v průběhu 
projektového dne.
Děkujeme všem, kteří jste přišli. Přejeme Vám pohodové a 
krásné Vánoce. Ať se za rok zase shledáme. 
Hodně zdraví a štěstí v roce 2017!

Vedení a učitelé ZŠ Kbely

Náslechy učitelek 
z MŠ Albrechtická 
V týdnu od 21. do 25. listopadu probíhala v naší třídě 
pravidelná centra aktivit, tentokrát s velmi zajímavým 
tématem – Lidé kolem nás. Třeťáci se v nich snažili více 
poznat sami sebe, porozumět svým kamarádům ve 
třídě i lidem, které mohou potkat na ulici. Seznámili se 
s různými druhy omezení, poruch a postižení, na vlastní 
kůži si vyzkoušeli, jak se asi žije lidem s nějakým handi-
capem. Zkusili si také psaní Braillovým písmem, vytvářeli 
karty do třídního slovníčku (slova si museli vyhledat ve 
slovníku a zapsat v několika cizích jazycích), dorozumíva-
li se pomocí prstové abecedy, poznávali zvuky domác-
nosti pouze sluchem a spoustu jiných zajímavých aktivit. 
V centrech čtení a psaní se děti pokusily porozumět cho-
vání druhých, vcítit se do jiných lidí a odhadnout tak je-

jich reakce. V matematice zase tvořily poměrně náročný 
rodokmen dvou rodin, kde dopočítávali věk všech členů 
domácnosti a rozplétaly příbuzenské vztahy mezi nimi. 
Jako obvykle jsme nebyli ve třídě sami, každý den nám 
přišlo pomáhat (a podívat se na pokroky svých dětí) 
několik rodičů. Kromě nich se během týdne vystřídalo 
v naší třídě také šest učitelek z mateřské školy Al-
brechtická, které se o vzdělávací program Začít spolu, 
jeho organizaci a přípravu velmi zajímaly a samy se také 
do plnění úkolů zapojily. Jsem ráda, že měly možnost 
nahlédnout pod pokličku programu Začít spolu a 
udělaly si tak představu o tom, jak výuka v této třídě 
probíhá. Samozřejmě mne potěšilo, když oceňovaly 
úroveň vzájemné komunikace dětí, schopnost kooper-
ace a závěrečné prezentace vlastní práce. 
Téma Lidé kolem nás završíme ještě návštěvou kompon-
ovaného programu Můj život s asistencí v kině Aero. 

Jarmila Rambousková   
  třídní učitelka 3. D

Dřevěný betlém ze 3. D
V letošním roce jsme se rozhodli, že si vyrobíme na vánoce svůj vlastní třídní 
betlém. Rodiče jsme požádali, aby připravili jednoduché dřevěné postavy - 
kuželky, které si pak oblékneme. Sešly se překrásné, originální a různorodé 
kousky. Každý si pak podle vzhledu dřeva, tvaru a velikosti své figurky 
vybral, koho bude jeho postava představovat. Vymysleli jsme postavám 
jméno i jejich příběh. Zamýšleli jsme se nad tím, odkud a s čím do betléma 
přichází. Vedle nezbytných postav Marie, Josefa, Ježíška a Tří králů nám 
vznikali pod rukama např. andělé, kovář, vesnické dívky, babičky, chasníci i 
zámožné dámy. Zahráli jsme si na módní návrháře, kombinovali jsme různé 

látky a své návrhy jsme si 
pečlivě nakreslili. Pak jsme již 
stříhali, šili, přešívali, párali a 
upravovali, až jsme byli s finální podobou spokojeni. Zbývalo jen přidělat 
pár ovcí z ovčího rouna a na závěr kometu. Výsledek se nám natolik líbil, že 
jsme souhlasili s nabídkou vystavit náš betlém v kbelské skautské klubovně 
na výstavě betlémů. Moc si toho vážíme.
Práce na našem betlému nás moc bavila a náš veliký dík patří rodičům, 
kteří nás podpořili a vyráběli pro nás celý podzim dřevěné figurky. 

Třída 3.D

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA VE ŠKOLE
Mikuláš, čert a anděl neodmyslitelně patří k předvánoční 
době a jako každý rok byla i letos jejich návštěvou poctěna 
naše škola. Akci tradičně pořádají žáci devátých ročníků, 
kteří letos vytvořili tři skupiny, aby stačili obejít všechny 
třídy v obou školních budovách i ve školce. Setkání s pe-
kelnými bytostmi se tak nikdo nevyhnul, ale čertům v pa-
tách byli naštěstí andělé a Mikuláš, který měl pro každého 
připravenou nějakou tu sladkost jako bolestné.
Deváťáci nezapomněli ani na svatou Barboru, jejíž postava 
je také spojena s lidovými tradicemi. A tak ještě před Mi-
kulášem zavítaly do školky tří dívky v bílých šatech, které 
děti podarovaly zlatými oříšky a připomněly jim zvyklosti 
tohoto svátku.

 Mgr. Martin Korenčík

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELy

Projektový den – výtvarné a pracovní 
tvoření k Vánocům
Hledali jsme zajímavé nápady na „Vánoční jarmark“. Jako stvořený byl pro 
nás 21. listopad – projektový den.
V 3. C začalo vše velmi neformálně. Děti si přinesly flétny, dostaly noty a 
společně s panem Lhotákem (tatínkem jednoho z žáků) natrénovaly vánoční 
koledy. Po příjemně strávené hodině si ve skupinách rozdaly přírodní ma-
teriál, nasbíraný během podzimních procházek v lese a pustily se do práce. 
Svícny z bukvic, žaludů, jeřabin… dotvořené pytlovinou, mašličkami a lýkem, 
jim rostly přímo pod rukama. Po vydařené práci, která všechny velmi nadch-
la, dospěly k závěru, že se chtějí sejít v sobotu společně s rodiči a vyrobit si 
i věnečky. Celé tvořivé dopoledne jsme zakončili povídáním o Vánocích, jak 
se dříve žilo a jaké zvyky se nám dochovaly z minulosti. Na závěr nemohly 
chybět nacvičené koledy.
Následující sobotu proběhla slíbená akce, zaměřená na výrobu věnečků. 
Děti společně s rodiči vyráběly nádherné kousky, co kus – to vskutku orig-
inál. Celé dopoledne bylo velmi milé, klidné a srdečné. 

Děkuji všem za nevšední a krásné zážitky.  Mgr. Jana Březinová  

Projektový den – 7. B
Dne 21. 11. se konal projektový den i na 2. stupni ZŠ Kbely. Naše třída 7. B 
si nejprve připravila dílny čtení, na které si žáci přinesli knihu povídek dle 
svého zájmu, např. detektivní, historické, současné… (jen povídky o prvním 
sexu jsme raději odsunuli na pozdější dobu). Po tichém přečtení ukázky 
všichni sdíleli své zážitky s ostatními.
Dále se žáci zajímavou formou seznamovali s prací autorů literatury faktu. Jejich metody potom hledali v dokumentech 
a ukázkách z knih o životě a díle K. H. Máchy.
Nakonec našeho projektového dne jsme se všichni domluvili, jak nejlépe prezentovat naši třídu na tradičním „Vánočním 
jarmarku“ a zkusili jsme si zazpívat i píseň, kterou si připravujeme na „Vánoční hvězdy“.

Mgr. J. Stejskalová

Sportovní akce 
Dne 30. 11. 2016 se vybraní žáci 6. a 7. 
ročníků zúčastnili obvodního kola flor-
balového turnaje, kde jim těšně utekl 
postup do finálových bojů. I tak získali 
krásné 4. místo.  
V tomto školním roce se podařilo na-
vázat úzkou spolupráci s florbalovým 
superligovým týmem FbŠ Bohemians 
Praha. Díky účasti v projektu Aktivní 
školy, jehož organizátorem je právě 
tento superligový celek, se mohou 
žáci 5. a 6. ročníků postavit aktivnímu 
plnění pěti výzev – síla a obratnost, 
vytrvalost, florbalové dovednosti, 
zdravá strava a aktivní trávení volného 
času. Po splnění jednotlivých výzev žáci 
obdrží připínací hvězdu do zeleného 
náramku. Po jeho zkompletování se 
stávají tzv. „hvězdou školy“. Projektu se 
v Praze účastní 14 základních škol. Ve 
středu 7. 12. se žáci naší školy účastní 
turnaje mezi těmito  školami. Ve stře-
du 7. 12. se žáci naší školy zúčastnili 
turnaje mezi těmito školami. Ve velké 
konkurenci získali krásné 3. místo. Gra-
tulujeme.
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Za pověstmi do Satalic a Vinoře
V rámci projektového dne jsme se v listopadu vydali po 
stopách pověstí regionu. Čtyři dívky zůstaly ve škole a 
malovaly kulisy pod dohledem paní učitelky Honsové. 

Ostatní se vydali na dobrodružnou výpravu. Počasí nám 
nepřálo, kraj se halil do mlhy. Nám to ale elán a dobrou 
náladu nevzalo. Nejdříve jsme si připomněli pověst o 
kapličce svaté Anny v Satalicích. Potom jsme se oborou 
vydali do Vinoře. Odpočinuli jsme si na sedátkách 
vytesaných do pískovce. Nechal je prý udělat hrabě 
Černín pro odpočinek lovců na honu. Potom už jsme došli 
ke kostelu, kde jsme se seznámili s pověstí o marnivé 
hraběnce Černínové. Snad mlhy a sychravý den způsobily, 
že i nám se na chvíli zdálo, že slyšíme její naříkání z pekla, 
kam se propadla s chlebovými střevíčky. Po návratu do 
školy si žáci ve skupinkách začali připravovat scénky 
z pověstí, které jsme si ten den vyprávěli. Přibyly k nim i 
ta o Matějovi, který žil na Proseku, a o tvrzi v Ďáblicích. 

Mgr. Marie Nováková

Předvánoční výlety školní družiny
Předvánoční čas jsme s dětmi prožili hned na několika výletech.
 Na ten první vyrazili žáci třetích a čtvrtých tříd už v pondělí 28. listopadu. 
Výlet se jmenoval „Jak voní Vánoce“. Žáci navštívili starý vodní mlýn u 
Radotínského potoka. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí o mlynářích 
a jejich práci v předvánočním čase, poslechli a zazpívali koledy a hlavně 
si z připraveného těsta upekli sladká miminka a taky upletli pořádnou 
vánočku. Upečené dobroty ochutnali a miminka si pyšně vezli domů. 
Výlet se moc vydařil.
Následující den v úterý 29.listopadu vyjeli  prvňáčci společně s dětmi z přípravné třídy.
Čekal je výlet na hrad Houska, kde pořádali  mikulášský program. A to byla opravdu čertovská podívaná. Voják na 
stráži je nejdříve poslal do pekla. Seznámili se s čertem Barnabášem. Povídali si o svatém Mikuláši a tajemné schodiště 
je dovedlo až do nebes, kde mají andělíčci svojí dílnu. Dětem čertíci připomněli jejich hříchy a andílci zase ty hodné 
odměnili andělskými perníčky. Nikdo neodjel s prázdnou a všichni byli moc spokojení.

Aby to druhákům nebylo líto, 6.prosince vyrazili na zámek Sloupno u Nového Bydžova a to také do pekla. Tato pekelná 
pobočka měla pro děti připravený pěkný program. 
Navštívili pekelnou školu, podívali se za čertí babičkou, 
zatočili si kolem hříchů a nakonec se setkali se samotným 

Luciferem. Moc se nám také líbila výstava betlémů a 
vánočních dekorací.
Prostě čekání na Vánoce jsme si v družině opravdu užili a 
těšíme se v roce 2017 na další výlety.

                                             Kluci a holky ze školní družiny.

ADVENTNÍ SBÍRKA HRAČEK
Žáci naší školy se připojili k pražské adventní sbírce plyšo-
vých hraček pro děti. Plyšáci budou odesláni zdravotníkům 
ze záchranné služby a hasičům, kteří je využijí jako pro-
středek pro zmírnění prvotního šoku malých dětí při au-
tonehodách, požárech a v dalších krizových situacích. Díky 
hračkám se navíc daří prolomit komunikační bariéru mezi 
vystresovanými dětmi a záchranáři. Sbírka vzbudila velký 
ohlas i na sociálních sítích. Na naší škole se podařilo vybrat 
téměř pět stovek plyšových hraček. Po úspěšném průběhu 
Srdíčkových dnů se letos jedná již o druhou podobnou akci, 
na jejíž realizaci se podílel kbelský školní parlament.

Mgr. Martin Korenčík

Jsme agentura domácí péče Farní Charita Neratovice a 
v rámci zdravotní péče poskytujeme, mimo jiné, i ošetřování 
akutních a chronických ran. Pro kbelské občany tuto zdra-
votní péči zajišťují zdravotní sestry naší organizace, které 
mají kancelář v místním Domově seniorů s pečovatelskou 
službou. Kontaktní osoba, na kterou se můžete obrátit, je 
vrchní sestra Jana Francová. Kontakt 731 610 562.
Obzvláště pak při léčbě komplikovaných, chronických ran 
úzce spolupracujeme s kožní lékařkou, která se specializuje 
na tuto léčbu. Používáme moderní výrobky vlhkého hojení, 
které vykazují až o 40 % kratší dobu hojení ve srovnání s 
krytím suchým obvazem. Vlhké krytí udržuje konstantní 
teplotu rány, zachovává výměnu plynů, absorbuje a odvádí 
exsudát, netraumatizuje ránu při převazech a prodlužuje 
intervaly mezi jednotlivými převazy. Každé krytí má přitom 
svá specifika a je vhodné na určitý typ či fázi hojení ran. 
Volba konkrétního krytí je ovlivněna zejména mírou exsu-
dace rány, přítomností nekrózy, infekce či povlaku a samo-
zřejmě hloubkou rány. Vlhkost rány je totiž nezbytná pro 
dobrou granulaci a epitelizaci. 
Spolupráce s lékařem – chronické rány
Při hojení chronických ran je vždy nutná spolupráce s lé-
kařem. Rány jsou projevem onemocnění, jehož léčba má 
vliv i na hojení ran. Produkty vlhkého hojení svou účinností 
a vysokým komfortem, kdy není nemocný traumatizován 
nepříjemnými převazy a nemožností věnovat se svým ak-
tivitám, umožňují větší soustředění na léčbu samotného 
onemocnění. Při hojení je vždy důležitá kontrola lékaře, 
který ránu odborně sleduje.
Bércové vředy
Tyto rány jsou velmi často důsledkem žilních onemocně-
ní. Primární je tedy léčení příčiny nemoci ve spolupráci s 
lékařem. Nepříjemné projevy v podobě bércových vředů 
lze ale minimalizovat používáním vhodné terapie na léčbu 
ran. Výrobky vlhkého hojení pomáhají nemocnému zkva-
litnit život díky zkrácení doby hojení a komfortní manipu-
laci při převazu. U bércových vředů je důležitou součástí 
léčby bandáž speciálními obinadly, o jejichž správném po-
užití se vždy poraďte se svým lékařem. 
Diabetická noha
Lidé trpící cukrovkou mají velmi často nepříjemné projevy 
související se špatným prokrvováním tkání a s poruchami 
nervových vláken (necitelnost). To bývá zdrojem otevře-
ných ran, které jsou náchylné k infekci. Proto je důležitá 
spolupráce s lékařem. Nemocní cukrovkou se musí primár-
ně zaměřovat na léčení cukrovky jako takové a v rámci pre-
vence nepříjemných projevů je nutná velmi dobrá hygiena 
dolních končetin a prevence otlaků a odřenin. Pokud už 
ke vzniku rány dojde, je důležité zabránit infekci a zajistit 
rychlé hojení, což je díky vlhkého hojení zajištěno.
Proleženiny
Dlouhodobý lokální tlak na kůži může být příčinou vzniku 
rány. Dlouhodobě ležící pacienti jsou pak ohroženi, proto-

že otevřené rány mohou být místem, kudy 
do těla vnikne infekce. Důležitá je prevence 
– hygiena, změna polohy, výměna lůžkovin, 
speciální lůžka a pomůcky. Pokud už ale 
otevřená rána – proleženina – vznikne, je 
třeba ji co nejdříve zhojit a ochránit ji před 
vniknutím infekce. K tomu jsou ideální ho-
jivé náplasti, které ránu kryjí a chrání před 
viry a bakteriemi a díky pěnové složce také chrání ránu 
před tlakem zvnějšku.
Nezapomínejte na péči o kůži! Charakter kůže se s 
přibývajícím věkem mění. Pokožka se nerovnoměrně 
ztenčuje, ztrácí svoji pevnost a pružnost, tuk a vlhkost 
se snáze ztrácí, kůže se stává sušší a citlivější. Pravidelným 
ošetřováním kůže lze zvýšit její odolnost, což je důležité v 
prevenci infekce, ekzémů i bércových vředů.

Autor: Mgr. Jiřina Žežulová

LÉČBA AKUTNÍCH A CHRONICKýCH RAN

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

V prvních lednových dnech proběhne 17. ročník 
celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci 
budou obcházet městy, městysi a vesnicemi po 
celé ČR. 
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto 
projektu již od začátku, a to od roku 2001. 
Naši koledníci se zúčastní sbírky ve dnech 
od 3. ledna do 9. ledna 2017. Podruhé se k 
neratovickým koledníkům přidají také skupinky 
koledníků z kbelské římskokatolické farnosti sv. 
Alžběty. Sbírka je určena, stejně jako v jiných 
lokalitách na území České republiky, na pomoc 
lidem v nouzi u nás i v zahraničí. 
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, 
kdo vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich 
pokladniček. 
Získané prostředky budou použity pro přímou 
pomoc potřebným a přispějí k udržení a k 
rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem 
regionu.
Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity 
Neratovice, a její zaměstnanci.
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Ve dnech 27. - 30. 10. 2016 absolvoval náš komorní 
pěvecký sbor GAUDIUM CANTORUM výjezd do Holandska, 
kde se na pozvání sboru MANNENKOOR ST.CAECILIA LINNE 
zúčastnil slavnostního koncertu k 95. výročí vzniku sboru. 
A protože nás v 19ti členném kolektivu  zpívalo 7 Kbeláků, 
myslím, že se s tímto nádherným zážitkem můžeme hrdě 
pochlubit i zde, v našem časopisu. Po dvanácti hodinové  
cestě autobusem firmy Pragotour jsme dorazili do Linne, 
absolvovali přivítání, večeři a zkoušku zpěvu Holanďanů. 
Bydleli jsme v penzionu v Ohé en Laak. Druhý den nás čekala 
prohlídka Maastrichtu a večeře v německé restauraci, kam 
jsme to měli cca 10 kilometrů.

V sobotu večer nás už čekal krásný pěvecký zážitek ještě 
spolu s dětským sborem KINDERKOOR CANTITARE z Belgie. 
Koncert skončil po 22. hodině potleskem ve stoje (to již bez 
dětí), pak se předávaly dárky a dohromady jsme si „střihli“ 
My jsme ti Pražáci, vltavská krev, kterou Holanďané uměli 
už z návštěvy v Praze před dvěma roky. Rozproudila se volná 
zábava a byl to krásný večer. Ovšem další den dopoledne 
nás čekal zpěv v katedrále v Roermontu, při mši, kterou 
celebroval sám biskup. Historickými prostorami se nesl 
nádherný zvuk varhan, doplňovaný oběma sbory. To se 
nedá popsat, úplně nám běhal mráz po zádech. Po mši 

jsme si venku na náměstí ještě společně zazpívali a to už na 
nás čekal autobus a 12 hodin cesty domů. Na závěr - bylo 
to krásné, hektické, ale nezapomenutelné. Ostudu jsme 
rozhodně neudělali.  

Na své kbelské obecenstvo se těšíme 26. 12. od 17:00 
hodin v kostele Sv. Alžběty ve Kbelích při našem tradičním 
vánočním koncertu.

Helena Kratochvílová

CO NOVÉHO V KOMORNÍM SMÍŠENÉM 
SBORU GAUDIUM CANTORUM?

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENýCH MO KBELy
Jako již pravidelná aktivita se v tomto podzimním čase 
uskutečnil výlet do Polska a Nového města nad Metují. 
Dne 26. 10. 2016 jsme v ranních hodinách vyrazili na 
známé tržiště Kudowa Zdroj. Prošli jsme prodejní stánky 
a každý dle svých představ nakoupil. V odpoledních 

hodinách jsme se přesunuli do Nového města nad Metují. 
Zde jsme byli již před dvěma lety a tak jsme mnozí věděli, 
že se jedná o velice příjemnou upravenou lokalitu. Zde 
jsme měli v jedné místní restauraci objednán oběd, 
se kterým byli všichni spokojeni. Procházka po městě 
byla příjemná. Počasí nám přálo a tak si někteří dopřáli 
posezení v místních kavárničkách. Spokojeně jsme dorazili 
k autobusu a spěchali zpět do Kbel. Na počasí jsme měli 
skutečně štěstí a tak mohu říci, že zavládla spokojenost 
s touto naší výpravou.  
Na pravidelné schůzce 9. 11. nás navštívila paní Engelová 
a tak prakticky proběhlo další letopisecké setkání. Šlo o 
příjemné povídání o historii Kbel s mnoha vzpomínkami 
pamětníků. Druhá část naší schůzky byla věnována 
rekondičnímu pobytu v roce 2017. Vzhledem ke 
zkušenostem z tohoto roku jsme se rozhodli organizovat 
dva rekondiční pobyty. Letos nás na Zadově bylo 59 a bylo 

jen shodou náhod, že v termínu našeho pobytu probíhalo 
mistrovství světa ve fotbale a tak někteří účastníci dali 
přednost sledování fotbalových utkání před dvěma výlety, 
které jsme měli zajištěné. Problém byl v tom, že jsme neměli 
možnost zajistit autobus, kam by se případně vešlo všech 
59 účastníků a nedovedu si představit, jak bych někomu 
vysvětlovala, že ten pojede a druhý nemůže z kapacitních 
důvodů. Fotbal nám vše vyřešil. Ovšem toto se povedlo 
letos a pro příští rok by to takhle dopadnout nemuselo. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro dva pobyty. Jednak 
pojedeme opět na Šumavu, ale tentokrát do Sport hotelu 
Olympia v měsíci červnu a druhý pobyt bude v Hotelu MAS 
v Sezimově Ústí na přelomu července a srpna.
Další naše setkání 23. 11. bylo ve znamení kultury. Velice 
zajímavou přednáškou nám představila Mgr. Tereza 
Kučerová dílo významného českého sochaře Ladislava 
Šalouna. Dověděli jsme se o autorových snahách a návrzích 
na pomník Jana Husa, jež je na Staroměstském náměstí. 
Velice zajímavá byla část týkající se restaurování tohoto 
pomníku. Měli jsme možnost vidět záběry, které nejsou 
běžně dostupné. Přednášející také přítomné seznámila se 
skutečností, že sousoší „Rozum a cit“ od Ladislava Šalouna 
je umístěno před zdravotním střediskem ve Kbelích, kam 
bylo přemístěno z Petřínských sadů a je rovněž, jako 
pomník Jana Husa, v majetku Galerie hlavního města 
Prahy. Přednáška měla velký úspěch a všichni přítomní si ji 
vyslechli s nepředstíraným zájmem.
No a v současnosti se všichni těšíme na závěr roku. 
Zejména na koncert pořádaný naší organizací ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 19 v Lidovém domě dne 13. 12. 
2016 od 16.00 hodin. Na koncertě vystoupí paní Pavla 
Břínková a pan Josef Oplt. Doufám, že tato akce bude 
důstojným zakončením roku. 
Závěrem si dovolím popřát všem dobrým lidem mnoho 

štěstí, pohody a splnění všech tajných přání a hlavně pevné 
zdraví a dostatek energie v novém roce 2017.

Anna Zborníková
STP MO Kbely
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Výprava do Drážďan
Ve dnech 28. - 30. října vyrážíme se skauty na výpravu do 
Drážďan. Prohlížíme si zde muzeum Karla Maye. Fascinu-
je nás veliké množství exponátů. Kupujeme si propagační 
materiály (knihy, pohlednice, přívěsky atd.).

Cestou zpět do České republiky vystupujeme v Bad Schan-
dou. Převozem se přemisťujeme do Kurort Rathenu, kde 
si prohlížíme pískovcové skály a jiné turistické zajímavos-
ti. Zabrousíme i do skalního divadla, kde se v létě hraje 
hra o Winnetouovi. Spíme ve skalách. Druhý den pokra-

čujeme v túře a do České re-
publiky se vracíme až k večeru. 
Ke spánku se ukládáme opět 
ve skalách, a to kousek od Dolního Žlebu. Domů se vrací-
me plni zážitků.

12. listopadu - Den válečných vete-
ránů

Každý rok si připomínáme touto vzpomínkovou akcí na 
kbelském hřbitově Den válečných veteránů. I letos jsme 

uctili památku u desky padlých za I. sv. války. 
Děkuji Klubu Old Skautů - S.S.V. za poutavé vylí-
čení historie našim mladším členům.

Naše tradiční akce

17. prosince - Dárky pro zví-
řátka
Tradiční akce - Dárky pro zvířátka se uskutečnila 

v nedaleké satalické oboře. Zvířátkům jsme opět přinesli 
dárky (semínka, jablka, mrkev, lojové kuličky, ...). Nezapo-
mněli jsme ani na naši oblíbenou stopovací hru.

17.prosince - Výprava do Stínadel
Do tajemných Stínadel jsme se opět vypravili 17. prosince 
na Den světel. Tento den je památný pro celá Stínadla. Že 

se jednalo o nebezpečnou výpravu, ví každý náš člen. Von-
tové si totiž moc dobře hlídají své území a tvrdě trestají 

každého vetřelce. Tato akce nebyla rozhodně určena pro 
padavky!    

21. prosince 2016 - Návštěva u se-
niorů
Zavítáme mezi naše důchodce, pro které máme připrave-
no pásmo vánočních koled.

V lednu 2017 opět zavítáme do nedaleké obce Nehvizdy, 
kde si připomeneme výsadek Anthropoid. Čestnou stráží u 
pomníku seskoku a po seznámení s historií, půjdeme opět 
po stopách našich parašutistů (J. Kubiš, J.Gabčík).

V roce 2017 oslavíme 75. výročí zlikvidování kata českého 
národa, Reinharda Heydricha. Budete mít možnost shléd-
nout množství zajímavých exponátů v naší klubovně. Roz-
hodně se máte na co těšit.

V únoru máme také naplánovánu výpravu do Vídně za 
místními skauty a v červnu do Hamburku za vodními. Moc 
se těšíme, staňte se jedním z nás.

SKAUT - S.S.V.

V neděli 20. listopadu se konal jubilejní 10. Celorepublikový turnaj školních kroužků. Tentokrát se turnaj konal v hale SK 
Slavia ve Vršovicích.
I tohoto ročníku se zúčastnil kroužek při základní škole Albrechtická. V rozlosování jsme skončili v první skupině a utkali 
jsme se celkem s šesti soupeři. Tudíž jsme hráli celkově 6 zápasů a to se ZŠ Smolka, 1. ZŠ Kadaň, ZŠ Mirošovice, ZŠ 
Hostýnská A, ZŠ Libuň a ZŠ Eden. Jako každoročně se v tomto 
turnaji nehrálo na výsledky, ale pro zábavu. I přesto děti jedno 
utkání vyhráli a dvě remizovali. 
Mezi jednotlivými utkáními mohli děti vyzkoušet své hokejové 
dovednosti v jednotlivých disciplínách, či si jen užít volného času 
v nafukovacím skákacím hradu. Po dětském turnaji následovala 
krátká vložka v podobě zápasů mezi rodiči, tudíž i rodiče si mohli 
vyzkoušet jak náročný je pozemní hokej. Po zápasech rodičů 
následovalo překvapení pro děti ve formě kouzelnické show.
Na závěr nechybělo ani vyhlášení, kde byli všechny děti oceněny a 
všechny týmy získali pohárovou trofej za účast a spousty drobných 
odměn (ovoce a sladkosti).
Tímto bych chtěl všechny děti z kroužku pozemního hokeje ZŠ 
Albrechtická pochválit, zejména pak Báru Večeřovou, která se 
v posledních třech utkáních zhostila brankářského postu. Také bych chtěl poděkovat všem ostatním dětem, organizátorům 
i rodičům.

Petr Doubek

10. CELOREPUBLIKOVý TURNAj 
ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ
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SKAUTI KBELy- jUNÁK STŘ. ATHABASKA

Z oddílů: V jurtě – podzimní 
dvoudenka vlčat
Pro podzimní dvoudenní výpravu jsme zvolili jsme nepříliš 
vzdálené Neratovice, resp. jurtu patřící Lesní mateřské 
škole Dubínek. V jurtě nikdy nikdo z nás dříve nebyl a tak 
jsme byli všichni plni očekávání. Dorazili jsme už za tmy, takže 
první dojmy jsme měli hlavně z překrásného a prakticky 
zařízeného interiéru. Vlčata se hned po večeři vrhla na koš 
dřevěné stavebnice Kapla se snad tisíci kostičkami, který 
se stal evergreenem výpravy. Malí i velcí, všichni stavěli 
věže, domy, jurty, garáže nejneuvěřitelnějších tvarů a 
především výšek. Pršelo, bylo chladno a tak se nikomu ven 
nechtělo. Před spaním jsme si ještě přečetli pár prvních 
kapitolek Záhady hlavolamu.
Ráno jsme se kvůli slabému dešti příliš ven nehrnuli, ale 
nakonec jsme přeci jen na menší průzkum okolí vyrazili, v 
lese jsme natěžili také nějaké dřevo a vlčata si vyzkoušela 
i řezání pilou na koze. Každou chvilku samozřejmě vlčata 
také postávala u slepic a králíků, které krmila všelijakou 

trávou a neustále se dožadovala možnosti je hladit.
Po obědě přišla na řadu opět Kapla i čtení Záhady hlavolamu 
a výprava k opuštěnému zatopenému lomu, kde to 
vypadalo jak z nějakého postapokalyptického filmu. Včas 
jsme se vrátili, ani jsme nebyli moc zmoklí a chvilku jsme 
si ještě hráli u Dubínku. Když už se stmívalo, zalezli jsme 
zase do jurty a věnovali se hrám (Živé pexeso, Městečko 
Palermo) a samozřejmě také dřevěným kostičkám. 
Usínali jsme opět u Rychlých šípů, které se stávají našimi 
oblíbenými hrdiny.
Nedělní ráno už bylo v rytmu balení a uklízení. I tak nám ale 
zbylo dost času na to si pohrát s králíky a když už i sluníčko 
vysvitlo, motali jsme se ještě do oběda okolo jurty. Někteří 
tak šikovně, že skončili téměř celí v blátě. Po obědě – 
nezapomenutelné „vánoční“ rajské omáčce - jsme vyrazili 
na vlak a pak už to bylo jen pár minut domů…. Tak letos 
máme po výpravách! Ještě někam do města vyrazíme, 
ale s přespáním už nás nic nečeká… Každopádně do jurty 
se ještě někdy vrátíme, nebo kdyby se snad našel nějaký 

sponzor, vlčata by prý moc chtěla svou.
Z oddílů:  Poljana na „podzimáku“ 
v Krkonoších
O podzimních prázdninách vyrazil rodinný oddíl objevovat 

Krkonše. Podzim je tam nádherný: záplava zlatého listí 
přímo sváděla ke hrám i k tvoření z listů. Na Zlatém návrší 
jsme si užili letošní první sníh, ačkoliv ho nebylo mnoho, 
na koulovačku stačil. Prozkoumali jsme Pančavský vodopád 
i pramen Labe. Na jedné neznačené lesní cestě jsme 
objevili desítky úchvatných dřevěných soch, které 
tam neznámý řezbář vyrobil z pařezů, a vypravili jsme 
se na sběr polodrahokamů. Ověřili jsme, že výstupu 
na Dvoračky se ani ty nejmenší děti nezaleknou a 
po večerech jsme kromě řádění v chalupě kouzlili 
s barvami a spreji na textil a malovali si originální 
trička.
Putování za Mikulášem
Na začátku prosince děti z obou kbelských oddílů – 
tedy 17. dětského i 15. rodinného – vydaly na tajné 
putování po Kbelích. Pro děti ze 17. oddílu to bylo 
překvapení namísto běžné oddílové schůzky, na 
kterou výjimečně mohli vzít s sebou i své sourozence 
a rodiče. A tak se nás večerními Kbely za svitu čelovek 
pohybovalo přes padesát. Děti se rozdělily do tří 
družin, dostaly mapu a vyšly podle ní hledat tajné 
schránky s úkoly a hádankami. Ty je dovedly až k Mikuláši 
s čertem a andělem. Když správně odpověděly na hádanku 
a řekly Mikulášovi básničku, kterou cestou objevily 
v jednom z úkolů, dostaly voňavou odměnu – mikulášské 
perníčky. Děkujeme za pomoc s organizací oddílovým 
rodičům i roverům a samozřejmě i Mikulášské trojici.

Výstava betlémů - 
počtvrté
Na druhou adventní neděli přivítala naše 
skautská klubovna v suterénu Lidového 
domu již počtvrté návštěvníky na Výstavě 
betlémů. Těch jsme letos napočítali 97 
kusů – z nejrůznějších materiálů: papír, 
dřevo, perník, textil, keramika, šustí, plech, 
včelí vosk, k vidění byly betlémy malované, šité i vyšívané.  
V rámci tvořivé dílničky si návštěvníci mohli vlastnoručně 

odlít plovoucí svíčku, nechyběly ani tradiční omalovánky 
dozdobované třpytkami, které měly obrovský úspěch 

hlavně u dětí. Sváteční atmosféru dotvářely koledy a 
ochutnávka vánočního cukroví. Poprvé bylo ku příležitosti 
výstavy vydáno i speciální pamětní razítko.
Novinkou letošního ročníku bylo rozšíření aktivit i na 
skautskou zahradu – tam návštěvníky čekala cesta 

adventem s představením jednotlivých adventních 
postav i jednoduchými kvízovými otázkami pro děti. Další 
změnou bylo i prodloužení výstavy - pro velký zájem jsme 
měli otevřeno i dva dny v podvečer a zakončili výstavu 
v sobotu 10. prosince, výstava také probíhala celý týden 
dopoledne – kromě kbelských škol a spolků se tak na 
výstavě vystřídaly i děti ze Satalic nebo Letňan. 
Je na místě poděkovat všem, kteří se na výstavě podíleli 
– hlavní organizátorce Kateřině Škořepové, členům 
rodinného oddílu Poljana, roverům, všem autorům a 
majitelům betlémů za jejich zapůjčení a v neposlední 
řadě městské části Praha 19 za podporu a pomoc. Už teď 
se těšíme na pátý ročník a uzavíráme sázky, zda příští rok 
pokoříme stovku.

Betlémské světlo a Štědrý den 
pro zvířátka
Rok se s rokem sešel a opět se blíží Štědrý den a s ním naše 
další tradiční akce pro veřejnost: Kdo bude mít čas a chuť, 
je zván na Štědrý den v 10 hodin do Centrálního parku 
k tunelu. 
Zazpíváme si koledy a doneseme symbolickou vánoční 
nadílku zvířátkům a budete si moci odnést domů 
Betlémské světlo, které rozvážejí skauti po celé České 
Republice. S sebou se budou hodit: hudební nástroje, 
pamlsky pro ptáčky či zajíce, cukroví na ochutnání, svíčka 
se sklenicí na betlémské světlo. Přejeme příjemný Advent 
a těšíme se na viděnou.

Za kbelské skauty z organizace Junák: 
Jan Hazlbauer, Lucie Pytlová

Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.
https://kbely.athabaska.org

https://kbely.athabaska.org
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KRC COByDUP
Vyřezávání dýní s lampionovým 
průvodem
V sobotu 5. 11. se uskutečnila v Centrálním parku Kbely 
akce Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem. Vyřezávali 
děti i dospělí a technice či vzorům se meze nekladly, každý 
si mohl do dýně vyřezat jakýkoliv motiv. I když přece jen 
převažovaly strašidelné obličeje, každá dýně byla orig-
inální. Na závěr porota KRC CoByDup vybrala nejen 
nejhezčí, nejzdařilejší a nejstrašnější vyřezanou dýni a oce-
nila jejího autora, ale také odměnila děti, které přišly ve 
strašidelných a originálních kostýmech. Kromě vyřezávání 

dýní mohly děti plnit úkoly, za které dostaly drobnou 
odměnu. Ve čtyři hodiny přivítalo děti již tradiční oblíbené 
Divadélko Romaneto, a to Námořnickou pohádkou. 
Odpolednem provázel DJ Michal a strašidýlka. Den byl po 
setmění zakončen lampionovým průvodem, návštěvníci 
si lampiony posvítili na všechny obyvatele strašidelného 
lesa. K vidění byla jak strašidýlka, tak pohádkové bytosti. 
Nejen počasí, ale také akce se ke spokojenosti všech 
vydařila. Poděkování patří organizátorům z Kulturního a 
rodinného centra CoByDup, i MČ Praha 19, hl. m. Praha, 
fotografovi Petru Váňovi a dobrovolníkům, kteří se na akci 
podíleli.

Za tým KRC CoByDup Lenka Baťková

Děkujeme, že jste s námi
Milí rodiče a příznivci Cobydupu, nový rok tu bude co-
bydup a já opět přemýšlím, jak zhodnotit naši činnost za 
rok 2016. Naše centrum se stalo nedílnou součástí Kbel a 
všechny naše aktivity, ať už pravidelné kroužky, či jedno-
rázové akce, se těšily velké oblibě – kolikrát jsme nebyli 
ani schopni pojmout všechny zájemce o naše aktivity, 
za což se moc omlouváme. Za takový zájem jsme veli-
ce vděční a jsme rádi, že nám věnujete svoji přízeň. Tak 
jako v předešlých letech, i letos jsme zorganizovali velké 
množství volnočasových aktivit. Mezi nejvýznamnější patří 
bezesporu masopust, příměstské tábory, vyřezávaní dýní s 
lampionovým průvodem a další. Naším cílem a posláním je 
nabídnout dětem, mládeži i maminkám smysluplné trávení 
volného času, což se nám podle našeho názoru v roce 
2016 podařilo. Vyzdvihnout bych také chtěla projekt „Co 
dělat, když…?“, který pomohl maminkám i tatínkům ve sví-
zelných situacích, neboť díky tomuto projektu pořádáme 
nejen zajímavé semináře, ale také poskytujeme individuál-
ní poradny, a to finančního, rodinného a právního rázu. 
Velice si vážíme podpory veřejných i jednotlivých dárců, 
sponzorů a dobrovolníků. Bez jejich pomoci by naše práce 
nebyla možná. A já bych chtěla poděkovat všem svým ko-
legyním za bezvadný a úspěšný rok 2016.

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA PROJEVENOU DŮVĚRU A ZA TO, 
ŽE JSTE S NÁMI!
Těšíme se na Vás v novém roce a přejeme Vám všem, aby 
Vaše plány pro rok 2017 neměly žádnou bodlinku a abyste 
dalším rokem prošli bez dupání.

Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup 

Mikuláš se svými pomocníky v Li-
dovém domě 
V pátek 2. 12. 2016 se Lidový dům ve Kbelích již šestý rok za 
sebou naplnil napětím a dětskou zvědavostí. Všechny zú-
častněné děti nedočkavě čekaly na příchod Mikuláše, čertů 
a andělů, kteří pro ně měli opět nachystanou nadílku. Než 
ale Mikuláš se svými pomocníky přišel, shlédly děti loutko-
vé představení souboru Umělecké říše loutek Praha, a to 
pohádku O pejskovi a kočičce. Klasická pohádka pana Čap-
ka byla tentokrát oděna do vánoční atmosféry. Slavnostní 
nálada z ní byla cítit nejen pro to, že se Vánoce nezadržitel-
ně blíží, ale také proto, že ve čtvrtek 1. 12. 2016 bylo české 
loutkářství oficiálně uznáno Unescem jako české nehmot-
né kulturní dědictví.  Zařadilo se tedy po bok Masopustu, 
Jízdě králů ve Vlčnově a ostatních nehmotných památek.  
Po příchodu Mikuláše děti společně přednesly básničku, za 
kterou byly sladce odměněny. 

Atmosféra celé besídky byla velmi příjemná a vše 
proběhlo hladce a bez problémů, za což děkuje-
me všem účastněným organizátorům i zástupcům 
úřadu MČ Praha 19, kteří se na akci spolupodíleli. 
Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

Vážíme si Vaší pomoci
Chtěli bychom ještě jednou moc poděkovat všem spon-
zorům, hodným lidem, kteří přispěli do kasiček, kapelám, 
organizátorům, návštěvníkům koncertu, který se odehrál 
v červnu tohoto roku v Lidovém domě Kbely, i všem, kdo 
nám pomáhají se sběrem víček. Díky pomoci Vás všech 
mohla Kačenka absolvovat další terapii v oblečku Therasuit 
v lázních Klimkovice. 
Bylo pro nás naprosto skvělé pozorovat, jak na každé tera-
pii byla zase o něco šikovnější než před půl rokem. Člověk 
je pořád v jednom kole a vidí dítě neustále, a tak mu nedo-
chází, jaké dělá vlastně pokroky. To si uvědomí  až přímo 
na terapiích. Bylo úžasné pozorovat, jak Kačenka spolupra-
cuje, jak krásně sedí na motomedu a každou terapii zvládá 
mnohem lépe než na jaře. 
Nyní, v prosinci, Kačenku čeká ambulantní rehabilitační 
pobyt v Therapy-centru, od něho si také hodně slibujeme. 
Je to zase jiné cvičení – neurokinezioterapie –, ale také ve-
lice účinné, navíc obohacené o skutečně kvalitní logopedii, 
čínskou masáž a kraniosakrální biodynamiku.
Je nádherné, že jste s námi a že i díky Vám může Kačenka 
absolvovat všechny tyto nesmírně drahé rehabilitace, kte-

ré jí ovšem moc pomáhají :-).
Z celého srdce Vám všem děkujeme a zároveň přejeme 
krásné svátky vánoční a hodně zdraví do nového roku :-).

 Rodina Podrázských

Milé maminky a příznivci mateř-
ského a kulturního centra Coby-
dup,
ráda bych Vám popřála šťastné Vánoce prožité v rodin-
ném kruhu, plné dětského smíchu a rozzářených očí. Vá-
noce jsou časem, kdy je slovo rodina skloňováno ve všech 
pádech. Jako vedoucí a koordinátorka projektu „Co dělat, 
když…?“ mám možnost zprostředkovávat pomoc mamin-
kám. Naše workshopy a individuální poradenství pomohly 
v tomto roce přes 200 klientům. Celý projekt může fun-
govat díky finanční dotaci Ministerstva práce a sociálních 
věcí. V lednu se dozvíme, zda budeme podpořeni i v příš-
tím roce a série rodinných, výchovných, pracovně-právních 
a finančních seminářů a poradenství bude pokračovat. 
Pevně věřím, že ano a budeme tak moci připravit s lektory 
další zajímavá témata, která Vám pomohou zvládat různé 
etapy rodičovství.
Tak ještě jednou krásné Vánoce a v Novém roce 2017 
spoustu rodinné pohody přeje

Dáša Zbínová
vedoucí a koordinátorka projektu „Co dělat, když…?“

 

Kbelský masopust se blíží aneb 
Přípravy na kbelský masopust jsou 
v plném proudu
Kulturní a rodinné centrum CoByDup bude již po sedmé ve 
spolupráci s MČ Praha 19 a za podpory hl. m. Prahy pořádat 
kbelský masopust, který se uskuteční 18. 2. 2017 v Centrál-
ním parku Kbely. Tento ročník bychom chtěli věnovat světu 
domácích zvířat. Přesuneme se na klasický venkovský statek, 
což nám umožní rozpohybovat nejen vesnické osazenstvo 
statku, jako například hamižného statkáře, jeho ženu, 
děvečky, pomocníky, hajného, ale také venkovská domácí 
zvířata – kravičku, koníka, kozu, kočku, psa, slepice atd. 
Dozvíme se, jak se masopust slavil na venkově a 
postava samotného Masopusta při tom nebude 
chybět. Čerpat budeme z českých pohádek či bajek. 
„Přijďte a nahlédnete do světa zvířátek, která žijí 
svorně pod jednou střechou. I ona prožívají karne-
valový čas masopustní, ovšem po svém. Našemu 
statku vládne hamižný a tlustý statkář, se kterým náš 
Masopust pěkně zatočí. U toho nesmíte chybět!“ 
Během odpoledne se již tradičně můžete těšit na soutěže o 
nejlepší buchtu, o královnu a krále masopustu, nejzdařilej-
ší skupinovou masku či nejoriginálnější masopustní povoz. 
Těšíme se na Vaší návštěvu!

Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup
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KLUB SENIORŮ KBELy 
Poděkování
Klub seniorů, dříve klub důchodců, existuje a sdružuje se-
niory různého věku již 50. let. Na setkání k tomuto výročí 
byla vyhodnocena jeho činnost a byly nastíněny plány do 
budoucna. ÚMČ Praha 19 nás zabezpečuje finančně, proto 
si můžeme dovolit jednou ročně odjet na týdenní rekreační 
pobyt a poznávací výlety po naší krásné vlasti.
A nejen, že dostáváme finance plánované místním úřadem, 
ale často dárky mimo tento rozpočet. Například jsme dos-
tali šicí stroj, který mohou naše členky používat, televizi 
atd. Tentokráte jsme dostali k 50.výročí úhradu koncertu 
paní Pavlíny Filipovské a p. Karla Štědrého včetně poplatku 
za pronájem LD. 
Naposledy dostal každý náš člen dárek k Vánocům a to 
kalendář na rok 2017. Je zpracován přesně pro nás starší 
občany. Jsou v něm veškerá telefonní čísla lékařů ve Kbelích 
i čísla, kam se obrátit v případě speciálního vyšetření. 
Kalendář také obsahuje rady pro seniory, jak se zachovat 
v případě náhlého kolapsu, jak pomoci druhým lidem, kam 
se obrátit pro radu atd.
Kalendáře nám přišel osobně předat pan tajemník JUDr. 
Josef Nykles.
Za péči kbelského úřadu o nás – starší občany – děkujeme 
celému vedení radnice v čele s panem starostou Pavlem 
Žďárským.
Je konec roku 2016. Do roku 2017 přejeme všem hodně 
zdraví a spokojenosti.
Za Klub seniorů Kbely

Milan Šeliga

Vystoupení dětí z Mateřské školy 
Albrechtická v Klubu seniorů
30. listopadu jsme se sešli na našem pravidelném setkání 
v klubovně. Vyslechli jsme si nějaké organizační záležitosti, 

zhodnocení minulého týdne, kdy si někteří členové přišli 
společně vyrobit adventní věnce a vánoční výzdobu. Ve 
svém referátu paní Šeligová připomněla některé zají-

mavosti ze života císaře Františka Josefa, od jehož úmrtí 
právě uplynulo 100 let. Také jsme se dohodli, ža navštívíme 

vánoční trhy v Lysé nad Labem.
Ale to hlavní, na co jsme se velice těšili, 
bylo hned v úvodu našeho setkání vys-
toupení dětí z Mateřské školy Albrechtická. 
Holčičky a kluci nám pěkně zazpívali a 
ještě nám rozdali dárečky, zvonečky a 
podkovičky, které sami ve školce zhoto-
vili. Velice nás tím potěšili a mnozí z nás 
měli i zavlhlé oči. Dětem jsme poděkovali, 
popřáli krásné Vánoce a předali jim nějaké 
sladkosti a ovoce. Paní učitelky Pavlu 
Muchkovou a Renatu Zmrhalovou jsme za 
jejich trpělivost odměnili malou kytičkou.
Prožili jsme krásné odpoledne a v dobré 
náladě jsme se rozcházeli domů.
Za výbor Klubu seniorů Ludmila Francová
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ZÁPISNÍK jOSEFA PERLINGERA
  1. 11.   Oslava Halloweenu nedopad-
la dobře pro mladou dívku ze Kbel.  
Po oslavě s přáteli v centru Prahy, kde 
se popíjely ,,libové“ drinky, tak cestou 
domů  nočním  autobusem  zaspala 
zastávku Kbely a probudila se až na 
konečné v Brandýse nad Labem! 
Horší bylo, že po návratu domů zjis-
tila, že postrádá značkový mobilní 
telefon v hodnotě přes 12.000 Kč. 
Ironií osudu je, že tento mobil dostala 
od rodičů jako dárek k 20. narozen-
inám, které slavila letos v září a moc 
si ho tedy neužila. Nezbylo jí než začít 
shánět při studiu brigády, aby si na 
nový mobil sama vydělala!
  4. 11.  Večer se v sále Lidového 
domu konala taneční zábava, ten-
tokrát ve stylu 20. – 70. let pod náz-
vem Retro party, kterou uspořádal 
Úřad MČ Praha 19, Prima den a 
Partneři SK. Přítomní se dobře 
bavili při hudbě kapely Yes Madam 
(Deep Purple revival) až do pozd-

ních nočních hodin a nechybělo ani 
půlnoční překvapení - skvělá step – 
show.
  5. 11.   V Centrálním parku Kbely 
byla odpoledne akce, kterou 
uspořádalo Kulturní a rodinné cen-
trum CoByDup za podpory MČ Praha 
19 s názvem Halloween – dlabání 
dýní. K bohatému kulturnímu pro-
gramu určenému zejména pro děti, 
patřil také lampionový průvod.  Ve 
vinárně v Lidovém domě Kbely se 

uskutečnil sraz spolužáků 9. tříd kbel-
ské základní  školy  po 50-ti letech. 
Bohužel, 11 bývalých spolužáků se 
tohoto setkání nedožilo. Čest jejich 
památce!
  6. 11.   Do Kbel se vrátil z Mistrovství 
světa veteránů v australském Perthu 
pan Vladimír Srb, který se v závodě 
oštěpařů umístil výkonem 39, 09 m 
na 5. místě na světě. Profil tohoto 
kbelského sportovce si můžete 
přečíst v tomto čísle Kbeláka.
  7. 11.   Z letiště Kbely odjela zbýva-
jící část bývalého vládního letounu   
Tu-154. Toto byl poslední transport 
výše zmíněného letounu do muzea 
v Kunovicích, kde se ho nadšenci 
pokusí zkompletovat. Na kbelské 
radnici se uskutečnilo další setkání 
kbelských pamětníků s názvem Leto-
pisecké setkání. Pamětníci se ten-
tokrát soustředili na inženýrské sítě 
ve Kbelích – voda, plyn, kanalizace 
atd. od historie až po současnost.

  9. 11.  Na jednu 
kbelskou adresu 
v Sídlišti II. chodí 
každý měsíc 
poštovní inkasní 
poukázka – doklad 
k zaplacení nájmu 
bytu. Bohužel 
adresát tam již 
dlouhou dobu 
nebydlí a navíc 
před několika lety 
zemřel, takže už nic 
nezaplatí. Stačilo by 
na poště jednoduše 

zrušit trvalý příkaz. Příbuzným tento 
fakt zřejmě není znám. A tak inkaso 
chodí každý měsíc dál a dál.
11. 11.    Starší muž  ze  Kbel se ro-
zhodl zajet do kbelské hospody na 
pivo a  ,,takticky“ zaparkoval svoje 
auto o několik ulic dál. V hospodě se 
setkal s přáteli, které dlouho neviděl 
- pivo a destiláty tekly proudem. Po 
zavírací hodině se vrávorající muž 
vydal hledat svoje auto. Protože měl 
pod vlivem alkoholu značně omezené 

orientační schopnosti, tak se mu auto 
nepodařilo najít a zamířil tedy pěšky 
domů. Po probuzení se znovu vydal  
hledat  ,,ztracené“ auto. Jaké bylo 
jeho překvapení, když své auto ob-
jevil ,,bezpečně“ zaparkované v jedné 
z ulic v blízkosti hospody.  Muž měl 
velké štěstí, že auto nenašel v noci, 
protože mohl přijít o řidičský průkaz 
a riskoval by i další problémy včetně 
svého zdraví. Alkohol totiž za volant 
nepatří!      
12. 11.    S.S.V. Skaut Kbely 
uspořádal ke Dni válečných 
veteránů uctění jejich památky u 
památníku na kbelském hřbitově, 
kde skauti drželi čestnou stráž.                                                                                                                                           
 14. 11.    Navštívil jsem opět Letecký 
archiv a získal historické údaje z his-
torie našeho letectví. Např. dne 10. 
května 1922 na letišti ve Kbelích se 
konala přehlídka československé ar-
mády (včetně letectva) za účasti pre-
zidenta republiky T.G.Masaryka.
16. 11.   V odpadových kontejnerech 
ve Kbelích nalézají hledači sběru 
různé zajímavé věci.  Knihy, obrazy, 
sbírky hudebních nosičů, známek, 
odznaků, bytové doplňky atd. 
Nejkurióznějším nálezem tohoto roku 
byla rozbitá kameninová pohřební 
urna i s popelem v odpadovém kon-
tejneru v Sídlišti II. Podle koncovky 
příjmení  –ová,  šlo zřejmě o ženu. 
Takový konec by si určitě nepřál nikdo 
z nás. Čest její památce! 
19. 11.  V Lidovém domě Kbely se 
konal Tradiční hasičský bál, který 
pořádal  Sbor dobrovolných hasičů 
ve  Kbelích. Na bále hrály dvě kapely 
a samozřejmě nechyběla bohatá 
tombola. Sbor dobrovolných hasičů 
Kbely se důstojně rozloučil s rokem 
2016, ve kterém oslavil výročí 135. let 
založení sboru.                         
20. 11.   Přestože byla neděle, tak 
v odpoledních hodinách v lesoparku 
mezi hotelem Erko a kbelským 
nádražím probíhalo geodetické 
zaměřování tamních chodníků, 
stromů, keřů, laviček atd. Toto 

geodetické zaměřování probíhalo 
také v dalších listopadových dnech. 
Jedna kbelská seniorka již roznášela 
,,zaručenou“ zprávu z oblasti sci-
fi, že toto vyměřování je z důvodu 
výstavby stanice metra Nádraží Kbely. 
Tak tomu se říká bujná fantazie!                                                                                                                                        
22. 11.   V poledních hodinách v Ba-
kovské ulici ve Kbelích se neznámý 
mladík choval velmi podivně - povídal 
si s dopravní značkou, kterou na-
konec objal a poté odjel autobusem 
MHD směrem na Letňany. Jestli byl 
pod vlivem alkoholu nebo omam-
ných látek se nepodařilo zjistit.                                                                                                                                         
24. 11.   V dopoledních hodinách 
v Toužimské ulici ve Kbelích se 
potácel starší muž  ze Kbel. Pomalu 
se sunul k zemi, když to uviděli 
popeláři, kteří právě kolem projížděli 
a podařilo se jim ho zachytit a 

posadit  na nedalekou lavičku. Byla 
přivolána záchranná služba a muž 
byl ošetřen. Pozorným popelářům 
patří za tento čin poděkování.                                                                                                                                      
27. 11.    V Centrálním parku Kbely 
se uskutečnilo Rozsvěcení vánočního 
stromku. Tato akce byla stvořena pod 
patronátem pana starosty MČ Praha 
19 Pavla Žďárského 
a za podpory divadla 
Prima den, divadel-
ního spolku Kbely-
wood, S.S.V. Skaut 
Kbely, ZŠ a MŠ Kbely, 
spolku Kbely – náš 
domov a dalších. 
Nechybělo požehnání 
vánočnímu stromu 
kbelským p. farářem, 
vánoční tržiště, 
vánoční hudba 

a bohatý program pro děti. V 17. 
hod. byl vánoční strom slavnostně 
rozsvícen a poté následoval krásný 
ohňostroj. Celá tato dojemná akce 
byla předzvěstí toho, že také do Kbel 
se blíží dlouho očekávané vánoce!

 Josef Perlinger (JPM)

Sladká nabídka knihovny – Masarykovo cukroví
- mezi pravidelně připravované vánoční cukroví patří již léty osvědčený recept, který jsem kdysi 
získala od svojí kolegyně. Příprava je velice jednoduchá a je to skutečná pochoutka.  Dobrou chuť 
a krásné vánoční svátky přeje za kbelskou knihovnu Iveta Novotná

Listopad  2016   



30 31

se Lékárna ROYALE, s. r. o. a další je v nové zástavbě nad 
rybníkem v ulici Tauferova čp. 1041 Lékárna Kbely.

Lékařská pohotovost.:
Za 1. republiky, když ve Kbelích ordinoval MUDr. Husa, 
lidé si došli pro něho sami domu. Později měla telefon 
paní Doubková, která bydlela v domku vedle MNV (dnes 
již nestojí) a ta přivolala lékaře, který přijel sanitkou, 
pravděpodobně z Vysočan. Kde byla pohotovost v roce 
1981.
Pro dospělé:
Praha 9 – Čakovice, Dr. Maroldyho čp. 460
Praha 9 – Prosek, Novoborská čp. 374
Praha 9 – Vysočany, Sokolovská čp. 304
Pro děti:
Praha 9 – Prosek, Veltruská čp. 558
Praha 9 – Vysočany, Sokolovská čp. 304
Zubní:
Praha 1, Vladislavova 22

Lékaři v roce 1978:
Praktické lékařky pro dospělé: 
Obvod Kbely 1 – MUDr. Emílie Vávrová
Obvod Kbely 2 – MUDr. Jiřina Anýžová
Oddělení pro děti a dorost - MUDr. Hedvika Vobořilová
Gynekologie - MUDr. Rosecká
Rehabilitace - MUDr. Hanuš
Zubní - MUDr. Doležalová

Zdravotní středisko v současnosti, stále na adrese 
Železnobrodská čp. 764.
Přízemí:
Praktické lékařky pro dospělé 
MUDr. Jiřina Anýžová, zdravotní sestra Rita Veseláková
MUDr. Emílie Vávrová (do konce roku 2016), zdravotní 
sestra Jarka Zborníková
Praktický lékař pro děti a dorost
MediClinic - MUDr. Jana Vacková, zdravotní sestra Helena 
Radová. V současné době Dr. Vackovou zastupuje MUDr. 
Jana Benediktová.
Všeobecný praktický lékař pro dospělé (vchod do ordinace 
z Bakovské ulice)
MUDr. Petr Bouzek, MUDr. Yvonné Kolanová, zdravotní 
sestry pro oba lékaře - Sůrová a Rybínová.
První patro:
Ordinace ORL (ušní, nosní, krční) - MUDr. Robert Jatel
Privátní stomatologická ordinace KATORGA, s.r.o. - MUDr. 
Roman Zhguta, zdravotní sestra Helena Hradilová
Gynekologie a porodnictví GYNBRA, s.r.o. - MUDr. Jaroslav 
Brabenec, porodní asistentka Ivana Brabencová
Rehabilitace – RaF spol. s r.o. (rehabilitace a fyzioterapie) 
nově za skleněnou přepážkou na chodbě od roku 2016.
MUDr. Zuzana Neumannová, rehabilitační sestry, Jana 
Švambergová a Bc, Dis. Kateřina Moravcová.

Z Bakovské ulice jsou další ordinace:
Kožní – MUDr. Věra Derflová
Oční  Vido Kbely - MUDr. Tomáš Vido
Optika Kbely – Bc. Jitka Runčíková

Další optika Ing. Dagmar Potůčková je na Semilské ulici čp. 
112.

Od roku 2008 byly zavedeny regulační poplatky u lékařů.

- Poplatek za vyšetření 30,- Kč byl zrušen k 1. 1. 2015

- Poplatek za lékařskou pohotovost je 90,- Kč

- Poplatek 60,- Kč se vybíral za každý den pobytu v 
nemocnici, od 1. 1. 2014 byl zrušen

- Poplatek 30,- Kč za výdej léků byl zrušen k 1. 1. 2015

Prosím čtenáře, pokud někdo zná jména lékařů nebo 
zdravotních sester nebo může ještě něco ke zdravotnictví 
doplnit, napište mi na e-mail Kbely.Kronika@kbely.
mepnet.cz nebo se zastavte na úřadě, kde jsem každou 
středu. Moc děkuji.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

3. ŘÍjNA 2016
Na tomto setkání jsme dokončili povídání o Klubu seniorů 
a Svazu tělesně postižených. Věnovali jsme se také 
zdravotnictví ve Kbelích z historie do současnosti.
Kdy byl založen Klub důchodců (dnes Klub seniorů) jsme 
hovořili na 43. setkání v květnu. Bylo to roku 1960. Za 
pomoci občanů se nám podařilo dát dohromady další 
jména lidí, kteří byli ve výboru klubu.
Rok 1973 – předsedkyně - Marie Černá, místopředseda - 
Alois Kvasnička, tajemnice - Hana Martinková, knihovnice 
– Josefa Granátová a Jana Martincová, hospodář – Jan 
Karkán, údržba – Pavlína Baladová.
Rok 1981 – předseda – Emil Keyř, místopředseda – 
František Štafl, jednatel – Jindřich Štěrbáček, kulturní 
referent – Božena Leiblová, pokladník – Jaroslav Vyčichl, 
hospodářka – Věra Eklová, knihovnice – Marie Ložková.
Pobytové zájezdy pro důchodce zajišťovala v té době paní 
Jaroslava Janečková, zaměstnankyně MNV Kbely. Dále 
jsme dali dohromady až členy výboru od roku 2004. Proto 
prosím čtenáře, zda si někdo nevzpomene na jména členů 
výboru v dalších letech.
Rok 2003 – 2004 - předsedkyně – Libuše Pazdýrková, 
členky výboru – Želázková, Janečková, Doležalová
Rok 2004 – 2014 - předsedkyně - Věra Fojtíková, členky 
výboru – Marie Vlachová, Marie Stuchlíková, Marie 
Janečková.
Od roku 2014 vykonávala funkci předsedkyně Klubu 
důchodců paní Ježková. V současné době má klub přes 100 
členů. Klub nezapomíná na své členy, kteří slaví v určitých 
letech svá kulatá životní jubilea. Blahopřát se začíná od 80 
let. Od 90 let se přeje členům každý rok. Všichni dostanou 
blahopřání a malý dárek. V příštím roce, tj. roku 2017, 
bude 90 let jedenácti důchodcům klubu.
Podařilo se mi také zjistit, že Svaz invalidů (dnes Svaz 
tělesně postižených) byl založen ve Kbelích roku 1981 a 
první předsedkyní byla paní Jaroslava Holíková. Svaz měl 
asi 60 členů. Z jednoho členského průkazu jsem zjistila, že 
kbelská organizace patřila pod Svaz invalidů ve Vysočanech, 
protože byl opatřen razítkem Svaz invalidů Obvodní výbor, 
Praha 9, U skládky 4. Byl vydaný 1. 2. 1990, kdy začalo 
členství v organizaci. Na další straně bylo již razítko Svazu 
invalidů Praha 9 – Kbely.  Současná předsedkyně STP paní 
Zborníková zjistila, že kbelský svaz byl také součástí Svazu 
invalidů v Klánovicích.
Povídání o zdravotnictví ve Kbelích bylo také velmi 
zajímavé. Již za 1. republiky působil ve Kbelích jeden lékař 
– MUDr. Husa. Svou první ordinaci měl ve svém domě dnes 
na Hornopočernické ulici čp. 369. Druhým lékařem po 
druhé světové válce byl MUDr. Čistín, který byl vojenským 
lékařem. Ordinaci měl v domě na Mladoboleslavské ulici 
čp. 565 nad nynější lékárnou. Oba lékaři byli pro děti i 
dospělé. Bohužel se mi nepodařilo zjistit jejich křestní 
jména. Z výpisu z první kroniky jsem také našla, že v roce 

1938 byla v obci zřízena poradna pro matky a kojence v čp. 
58 za nájem 60,- Kč měsíčně. O zřízení požádala pracovní 
komise žen. Dále se již nikde nepíše, kdo poradnu vedl a 
do kdy existovala. V 50. a 60. letech minulého století byly 
ordinace praktických lékařů v domě na Mladoboleslavské 
ulici čp. 565. Obvod č. měl MUDr. Josef Krhounek a obvod č. 
2 MUDr. Došek (nepamatuje si někdo jeho křestní jméno?). 
Do roku 1965 bylo dětské a ženské oddělení a rehabilitace 

v domě, co je nyní cukrárna Avanti na Mladoboleslavské 
ulici čp. 475. Dětskou lékařkou byla po mnoho let MUDr. 
Hedvika Vobořilová. Kbely měly také zubaře. Po válce bylo 
zubní oddělení ve Vrchlabské ulici čp. 35 (dnes je tam 
zlatnictví), kde ordinoval MUDr. Brož a druhým zubařem 
byl MUDr. Šaněk, který měl ordinaci v Rokytnické ulici 
(neznáme jejich křestní jména). Rovněž v čp. 565 byl zubní 
lékař a opět se mi nepodařilo zjistit jméno.
V roce 1965 bylo otevřeno nové zdravotní středisko v 
Železnobrodské ulici čp. 764.
Přízemí:
Praktické lékařky pro dospělé - MUDr. Jiřina Anýžová, 
zdravotní sestra – Minaříková; MUDr. Emílie Vávrová.
Dětská lékařka - MUDr. Hedvika Vobořilová, zdravotní 
sestry – Helena Granátová, Vlasta Melvaldová
První patro:
Zubní ordinace – jméno lékaře či lékařky neznáme – 
zdravotní sestra Marie Filipová
Gynekologie – MUDr. Oktábcová
Rehabilitace – Blanka Minaříková
Ze strany v ulici Bakovské byly v přízemí garáže pro sanitky 
a v prvním patře zubní laboratoře.

Lékárny:
První lékárna byla v nynější Vrchlabské ulici v čp. 26, kde 
byl lékárníkem Mgr. Pospíšil asi do roku 1943. Další lékárna 
byla na Mladoboleslavské ulici v čp. 565, kde byli rovněž 
lékaři. Lékárníkem byl asi v 50. letech minulého století 
Mgr. Hradec. V současné době mají Kbely dvě lékárny. 
Jedna zůstala na Mladoboleslavské ulici čp. 565, nazývá 
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48. LETOPISECKÉ   SETKÁNÍ
5. PROSINCE 2016
Poslední setkání v letošním roce se neslo v duchu 
adventního času. Přítomné vítaly příjemné vánoční písně 
a vánočně vyzdobená zasedací místnost radnice. Příznivce 
Letopiseckých setkání přišla pozdravit paní místostarostka 
Ivana Šestáková a tajemník JUDr. Josef Nykles a popřáli 

všem krásné vánoce a hodně zdraví v novém roce.
Připomněli jsme si různé zvyky a tradice převážně 
křesťanské a nejen vánoční. Povídání jsme začali 
podzimem, kdy ve Kbelích slavíme posvícení vždy první 
sobotu po svátku svaté Ludmily (16. září). Nikde jsem však 
nenašla, proč to tak je. Svatá Ludmila byla zavražděna 
15. září 921 a lidé jí začali uctívat jako mučednici. Jen pro 
zajímavost uvádím, že v roce 1981 byla otevřena tumba s 
pozůstatky sv. Ludmily, kde byly nalezeny různé textilie a 
snad i závoj, kterým byla zardoušena. Již Kosmova kronika 
se zmiňuje, že i závoj byl spolu s ostatky přenesen do Prahy 
z Tetína, kde Ludmila žila.
Dalším podzimním svátkem je 28. září, kdy se slaví sv. Václav. 
Podle legend se narodil kolem roku 907 a byl vychováván 
na Budči. Roku 935 ho nechal jeho vlastní bratr Boleslav ve 
Staré Boleslavi zavraždit.
Prvního listopadu je svátek Všech svatých a druhého 
listopadu památka zesnulých, lidově Dušičky. Oslava 
Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých, kdy Keltové 
oslavovali konec roku z 31. října na 1. listopadu. Věřilo 
se, že může dojít k setkávání živých s mrtvými. Tradice 
zapalovat svíčky pochází od Keltů i Slovanů. S nástupem 
křesťanství u nás se slaví Dušičky, kdy se vzpomíná na 
zesnulé. Lidé zdobí hroby květinami a věnci.
Jedenáctého listopadu se narodil kolem roku 316 sv. 
Martin v římské provincii Panonie a byl přijat za ochránce 
křesťanství ve Francii. U nás se konaly na sv. Martina 
posvícenské hody. Tradice svatomartinského vína je spjatá 

s dobou císaře Josefa II. V tomto období bylo zvykem 
připíjet na den sv. Martina prvním novým vínem, a to 
především z důvodu ukončení vinařské sezóny a přípravy 
na další. Svatomartinská vína jsou ryze českou tradicí. 
Jejich ochutnávka by se měla konat vždy 11. 11. v jedenáct 
hodin a jedenáct minut. Také tři vinárny ve Kbelích 

tuto tradici dodržují. A proč také 
svatomartinská husa? Jedna z legend 
vypráví, že když měl být sv. Martin 
jmenován biskupem, ukryl se do 
husince. Husy ho prozradily, a proto 
skončily na pekáči. Jiná legenda praví, 
že husy svým kejháním přerušovaly 
Martinovo kázání a za trest skončily 
také na pekáči. Také je známá jedna 
pranostika, že Martin přijel na bílém 
koni.
A pomalu se dostáváme k času 
adventnímu. Advent znamená 
doslova „příchod“ a byl dobou 
očekávání příchodu Mesiáše na svět. 
Přípravná doba na vánoce zahrnovala 
prvé čtyři neděle církevního roku. 
Byla dobou postní, zákazu zábav, 
tance a zpěvu. Konaly se také četné 
lidové obřady a zvyky, které postní 

zásady porušovaly. Advent začíná první nedělí mezi 27. 
listopadem a 3. prosincem. Tradičním symbolem je od 19. 
století adventní věnec, který má v různých zemích různou 
podobu. V České republice a v katolických zemích se 
zdobí čtyřmi svíčkami, z nichž jsou tři fialové nebo modré 
a jedna je růžová. Dříve se věnce zavěšovaly ke stropu. 
V současnosti se dávají na stůl. Každou adventní neděli 
se zapaluje jedna svíčka. První je svíce proroků, druhá 
betlémská, třetí pastýřská a čtvrtá je andělská. Někde se 
zapaluje ještě pátá bílá svíčka přímo na Štědrý den. Kruhový 

věnec představuje Boží věčnost a jednotu, vzkříšení a věčný 
život. Stále zelené rostliny jsou symbolem života. Toto se 
však v současnosti nedodržuje a na stole se objevují nejen 
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7. LISTOPADU 2016
Na dnešním setkání jsme probírali komunikace a inženýrské 
sítě z historie do současnosti.
Jako první téma jsme měli silnice a chodníky. 
Nejstaršími ulicemi ve Kbelích je současná Vrchlabská a 
Mladoboleslavská. Silnice i chodníky byly všude prašné a 
blátivé. Nejdříve byly vydlážděny právě ty nejstarší ulice. Na 
silnicích byly někde větší a někde menší kostky. Teprve v roce 
1924 se dehtovala jako první silnice ta, která šla kolem letiště, 
jak se uvádí v kronice.  Od roku 1960 se začalo postupně s 
asfaltováním silnic ve všech kbelských čtvrtích. Chodníky se 
dláždily později než silnice. U některých rodinných domků 
byly dlaždice, které si majitelé sami zakoupili a položili. Ve 
válce při bombardování bylo ve Kbelích hodně chodníků 
a silnic zničeno. Na poničené chodníky dostali majitelé 
domů materiál – kostky a sami si museli chodníky opravit. 
Vyasfaltovaly se jen hlavní silnice. V roce 1998 se přešlo 

na novou koncepci komunikací. Někde se zrušily chodníky, 
vznikaly klidové zóny, pokládala se zámková dlažba a tvořila 
se zelená pásma. Zámková dlažba je na silnicích i chodnících. 
Pouze hlavní frekventované silnice jsou asfaltové.
K silnicím a chodníkům patří také osvětlení. Již v roce 
1894 se na jednání zastupitelstva ve Kbelích projednávalo 
zřízení 8 petrolejových lamp. Teprve v roce 1923 bylo 
zavedeno elektrické osvětlení na letiště i pro Kbely. Kbely 
měly v tomto roce 13 veřejných světel a v roce 1924 dalších 
11. Postupně se zaváděly další lampy, aby byly osvětleny 
všechny ulice. V roce 1932 bylo postaveno 5 elektrických 
světel kolem vlakové zastávky poblíž přejezdu do Vinoře. 
Po roce 1945 bylo veřejné osvětlení znovu zřízeno, protože 
za protektorátu byly měděné dráty odevzdány na válečné 
účely. Byly nahrazeny hliníkovými, které při bombardování 
obce byly přetrhány, a obec tonula ve tmě, jak je uvedeno v 
kronice. V roce 1957 byl osvětlen chodník kolem kasáren.  V 
roce 1966 se začaly vyměňovat dřevěné sloupy za betonové. 
V dalších letech se začaly pokládat kabely do země a stavěly 
se transformační stanice. V roce 1979 byly provedeny 
rozsáhlé údržbové práce na veřejném osvětlení.
První kanalizace ve Kbelích byla pouze na splaškovou 
vodu, která v roce 1914 vedla cementovým potrubím 
pouze v ulici Vrchlabská. Další podobná kanalizace vedla 

ulicí Mladoboleslavskou. Kolem silnic byly příkopy, kterými 
odtékala dešťová voda. Příkopy byly i podél silnic ve čtvrtích 
rodinných domků. Majitelé měli u domů žumpy, které se 
musely vyvážet. V kronice z roku 1940 je také zápis „Firmě 
Nekvasil zadána kanalizace (myslí se tím splašková dešťová 
voda) úseku státní silnice od zahrady pana Suldovského a 
pana Šíny až do nového kanálu při okresní silnici satalické 
za 14.614,40 Kč“. Hloubková kanalizace se prvně kopala 
ve Kbelích v roce 1953 při stavbě prvního sídliště na 
Mladoboleslavské ulici. S kanalizací souvisí i čistírna. Byla 
zbudována v poli mezi Kbely a Vinoří, která je v současné 
době nedostačující. V jednotlivých čtvrtích se kanalizace 
zaváděla postupně od roku 1960 u letiště a byla dokončena 
v roce 1999 ve čtvrti v Uličkách.
Lidé měli u domků vlastní studny nebo byly také studny 
obecní. V roce 1911 byla vykopána studna u hráze rybníka na 
konci Vrchlabské ulice a byla určena na kropení silnice. Další 
veřejná studna byla na křižovatce na Mladoboleslavské ulici 
před obchodem pana Růžka, která se nazývala líná pumpa, 
kde se scházeli nezaměstnaní. V roce 1972 začalo napojení 
Kbel na pražskou vodovodní síť. Kbely jsou zásobovány 
vodou ze Želivky. Jiné části Prahy z Káraného a některé 
pražské části jsou zásobovány vodou z obou sítí. Rozvodné 
sítě byly ve Kbelích dokončeny v roce 1988. Do té doby měli 
obyvatelé Kbel vodu z vlastní studny a do sídliště a na letiště 
se přiváděla voda potrubím z Prahy k majáku, který sloužil 
zároveň i jako vodárna, a samospádem tekla voda potrubím 
do Kbel. V současné době stojí Rozvodna vody na kraji Kbel 
na Mladoboleslavské ulici proti odbočce k metru Letňany.
Plynofikace začala ve Kbelích v roce 1997 a postupně byl 
plyn zaveden do všech čtvrtí. Do té doby se všude topilo 
v kamnech nebo kotlích na tuhá paliva. I v sídlištích byly 
kotelny. V prvním sídlišti byla jedna a ve 2. sídlišti byly tři. 
Topilo se hnědým nebo černým uhlím, briketami, koksem 
a dřevem. Popel, který se z kamen vybíral, se musel také 
odvážet. Sypal se do nádob nebo vykopaných jam. Popel se 
odvážel ještě v 50. letech minulého století povozem taženým 
koňmi. Známým popelářem byl pan Čeněk. Popelářské 
vozy se začaly u nás zavádět v 70. letech minulého století. 
Popelářské vozy systému KUKA se vyráběly v Brandýských 
strojírnách a slévárnách v Brandýse nad Labem pod 
označením LIAZ BOBR.   Popelnice byly na všechen odpad. 
Teprve v současných letech se začalo s tříděním odpadu. 
Jsou kontejnery na sklo, papír, textil, elektro. Začaly se také 
provozovat sběrné dvory. Také Kbely mají od 1. dubna 2015 
sběrný dvůr na konci ulice Jilemnické.
A nakonec ještě jeden výpis z kroniky: „ Dne 19. září roku 
1933 vznesla místní organizace domkařů na obci následující 
požadavky: zřízení rumiště a mrchoviště, zákaz vylévání 
splašků do ulic, osvětlení Letňanské ulice, zřízení tržiště u 
zastávky, oplocení parcel a zřízení chodníků kolem nich, 
propůjčit pozemek chovatelům drůbeže a opatřit vývěsné 
tabule“.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel



3534

datuje na 25. prosince? Je to proto, že až do středověku 
se za počátek nového dne považovalo setmění předešlého 
dne, nikoli půlnoc, jako je to nyní. Již dříve jsme si říkali, 
že první vánoční stromeček u nás postavil pro své přátele 
v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan 
Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nejdříve měli 
stromek jen v bohatých rodinách a až později se dostal i 
do chudších domácností. Zajímavostí také je, že se někde 
věšely stromky ke stropu špičkou dolů. Bylo to vzhledem 
k místu ve světnicích, které byly jedinou místností, kde se 
v zimě topilo.  Na 25. prosince připadá Boží hod vánoční a 
26. prosince sv. Štěpán.
Součástí křesťanské vánoční tradice jsou také betlémy. 
Jejich historie spadá do 4. století. Vůbec první doložený 
betlém v českých zemích byl v roce 1560 v jezuitském 
kostele v Praze. Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění 
betlémů a předvádění vánočních her v kostelech. Lidové 
betlémářství se rozvíjelo hlavně v 19. století. Jedním z 
nejznámějších je třebechovický betlém. Ve Kbelích pořádá 
vždy na počátku prosince ve své klubovně výstavu betlémů 
organizace Junáka.
Během velkých křesťanských svátků (Vánoce, Tři králové 
a jiné) zpívaly děti koledy při obcházení jednotlivých 
stavení, kdy si koledovaly o výslužku, kterou představovalo 
hlavně jídlo. Podle legendy je autorem první koledy svatý 
František z Assisi (1181-1226). Jednou ze zajímavostí je, že 
v 15. století bylo v Polsku přeloženo hodně koled z češtiny, 
šlo o koledy Jednoty bratrské, což byla protestanská církev.
Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně 
před Vánocemi v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice 
narodil Ježíš Kristus a je rozvážený skauty do řady míst v 
Evropě a také do několika amerických zemí. Zpravidla 

bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se šíří 
většinou po železnici. Původně se charitativní akce poprvé 
uskutečnila v Rakousku v roce 1986 a šířila se do dalších 
zemí. Například roku 1989 do Československa, Polska, 
Maďarska a Rumunska. V roce 1992 do Itálie a Ukrajiny, 
v roce 2001 do Spojených států amerických, Grónska a na 
Island. Rovněž kbelští skauti přivážejí betlémské světlo a 
rozdávají ho zájemcům v přízemí radnice. Také tento rok to 
bude 22. prosince od 15,00 do 17,30 hodin.
Dnešní předvánoční povídání, za velkého přispění všech 
přítomných, jsme zakončili 6. lednem svátkem Tří králů. Od 
4. století se označuje tento den jako svátek Zjevení Páně. 
Jeho spojení se Třemi králi je pozdějšího původu a je svou 
podstatou lidové. První autor, který uváděl jejich jména, 
Kašpar, Melichar a Baltazar byl kancléř pařížské Sorbonny 
Petr Comestor ve 12. století.  Písmena C+M+B, která se píší 
na dveře, nejsou začáteční písmena jmen Tří králů, nýbrž 
zkratka latinského Christus mansionem benedicat, což je 
přeloženo Kristus požehnej tomuto domu.
Svátkem Tří králů se končil cyklus vánočních svátků a 
odstrojoval se stromeček. V některých rodinách se nechává 
ozdobený stromeček i betlémy až do Hromnic, tj. 2. února.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají doplňovat historii 
ve Kbelích svými vzpomínkami, ale hlavně dobovými 
fotografiemi. Přejeme všem krásné prožití vánočních 
svátků a do nového roku 2017 hodně zdraví a spokojenosti. 
Těšíme se na vás při dalším již 49. setkání, které bude 2. 
ledna 2017.

Ivana Engelová, kronikářka a Ing. Ivana Zámyslická, 
odbor tajemníka  

věnce, ale i jinak zdobené svíčky a dekorace. Jednotlivé 
neděle se označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. 
Krásným zvykem je rozsvěcování stromků na veřejném 
prostranství na první adventní neděli. Také ve Kbelích 
se v Centrálním parku rozsvěcuje krásný rostlý strom. 
Poprvé byl „Strom republiky“ postaven na brněnském 
Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem 
Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy 
s přáteli nalezli v zimě v roce 1919 v bílovickém 
lese prochladlé děvčátko. Tento zážitek ho 
zasáhl natolik, že se o vánocích 1924 rozhodl 
vztyčit na náměstí strom a pod ním uspořádat 
sbírku na pomoc všem opuštěným dětem. V 
dnešní době zejména děti od začátku prosince 
otevírají adventní kalendáře, kde mají na každý 
den nějakou sladkost až do 24. prosince. Další 
moderní tradicí je výzdoba domovů Vánoční 
hvězdou a spoustou dalších světelných ozdob.
Čtvrtého prosince je svátek Barbory. Na tento 
svátek se řežou větvičky třešní nebo višní a 
čeká se, až v teple doma rozkvetou. Říkávalo 
se, že když svobodné dívce rozkvete barborka, 
tak se do roka vdá. Také se věřilo, že kolikátý 
den větvička rozkvete, bude příští rok ten 
měsíc nejlepší. Osud sv. Barbory byl smutný. Narodila se 
počátkem třetího století v rodině bohatého kupce. Její 
otec byl nepřítel křesťanů. Když se dověděl, že jeho dcera 
je křesťankou, chtěl jí hned zabít. Dívce se však podařilo 
utéci, ale otec jí vypátral a nakonec jí sám setnul hlavu 
mečem. V předvečer svátku chodívaly po venkovských 
domech „Barborky“, ženy a děvčata zahalené do bílých 
prostěradel. V ruce držely košík s ovocem a sladkostmi, 
jimiž podělovaly děti, ale v druhé ruce měly metlu a hrozily 
zlobivým dětem. Svůj příchod ohlašovaly zvonkem nebo 
tlučením na okno.
Na 6. prosince připadá svátek sv. Mikuláše, který se 
narodil kolem roku 280 a zemřel právě 6. prosince roku 
345 nebo 352. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých 
v celém křesťanství. Píše se, že po smrti rodičů rozdal 
část majetku chudým a dal se na duchovní víru. Legenda 
vypráví, že v té době se jeden muž dostal do velkých dluhů 
a zbývalo mu jediné - prodat své tři dcery do nevěstince. 
Když se o tom dozvěděl sv. Mikuláš, vhazoval otevřeným 

oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, jimiž otec 
splatil dluh, a ještě mu zbylo na věno pro dívky. V české 
tradici se mikulášská nadílka odbývá v předvečer světcova 
svátku, tedy 5. prosince. Nejprve ve středověku obcházely 
domácnosti mikulášské maškary a konaly se průvody, které 
doprovázely Mikuláše. Časem se doprovod sv. Mikuláše 

zredukoval na anděly a čerty, a tak je to dodnes. Mikuláš, 
anděl i čert přinášejí dětem sladkosti a děti za to musí říci 
básničku nebo zazpívat písničku. Svatý Mikuláš je také 
uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, 
dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je také 
patronem států Ruska a Lotrinska a měst Amsterodamu a 
Bari.
Dnes již zapomenutá tradice je na svátek sv. Lucie 13. 
prosince. V tento den chodila skupina žen v bílém se 
začerněným obličejem. To byly „Lucky“, které na rozdíl 
o Barborek moc hodné nebyly. Chodily po domech a 
kontrolovaly čistotu.
A již jsme se dostali k 24. prosinci – Štědrému dni. Vánoce 
jsou jedny z nejvýznamnějších křesťanských svátků. 
Tento den má mnoho pověr a tradic. Tak například by 
se měl celý den držet půst, aby člověk viděl večer zlaté 
prasátko. Nemělo by viset na šňůře prádlo, aby z rodiny 
nikdo nezemřel. Večer se kolem stolu schází celá rodina. 
Někde se dává jeden talíř navíc pro pocestné nebo rodinné 
příslušníky, kteří jsou mimo domov nebo také pro zemřelé. 
Vše by mělo být na dosah ruky, aby nikdo nevstával od 
stolu. Kdo se vzdálí, může do roka zemřít. Večeře začínala 
modlitbou, dnes spíše přípitkem. Tradiční pokrm luštěniny 
vytlačil postupně kapr. Také se rozkrajují jablíčka a hledá 
se uvnitř hvězdička ze semínek pro štěstí. Do vědra se lilo 
olovo a věštil se osud. Tyto zvyky se v některých rodinách 
dodržují dodnes. Ze vzpomínek přítomných, na Štědrý den 
se nesmělo zametat, snad proto, aby se nevymetlo štěstí. 
Další byla vzpomínka na dědečka, který svým dcerám před 
večeří dával pod talíř peníze a po jídle jim je zase sebral. 
Děti se nejvíce těší na dárky pod stromečkem. Víte, proč 
se vánoce slaví již 24. prosince, když se narození Ježíše 
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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:  
Listopad - Prosinec 2016
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Pro dospělé:
Václav Cílek – Co se děje se světem? (Dokořán)
František Niedl – Platnéř (Moba)
Miloš Hoznauer – Stařec na čekané (Jakura)
Kate Mortonová – Dům u jezera (Ikar)
Táňa Keleová-Vasilková – Srdce v temnotách (Noxi)
Jonas Jonasson – Zabiják Anders a jeho přátelé /a sem tam 
nepřítel/  (Panteon)
Danielle Steel – V utajení (Ikar)
Vlastimil Vondruška – Nitranská brána smrti (Moba)
Evžen Boček – Aristokratka na koni (Druhé město)
Magda Váňová – Nebýt sám (Šulc-Švarc)

Pro děti:
Jana Jůzlová – Světoví Češi 2 (MF)
Sarah J.Maasová – Královna stínů 4 (CooBoo)
Zdeněk Svěrák – Buřtík a Špejlička. Cesta do Žatce (Albatros)
Kateřina Gančarčíková – Příběh vody (Edika)

V průběhu vánočních svátků bude knihovna uzavřena v termínu 
od 23. 12. 2016 – 1. 1. 2017.

Přejeme krásné a pokojné prožití Vánoc a především hodně zdraví a optimismu do 
nového roku 2017.

- ve středu 2. 11. se konal výtvarný kurz, kde si zájemkyně pod vedením lektorky Andrey Říhové mohly vyrobit zajímavé 
a netradiční látkové tašky, ozdobené mandalovými vzory 
- v předvánočním čase ve středu 7. 12. proběhla další tvořivá dílna, tentokráte výroba adventních saní, které jistě poslouží 
jako překrásná dekorace na svátečním stole
Více v reportážích na kbely.tv

Výtvarné dílny v knihovně:

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


INZERUjTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENy
LEVNĚjŠÍ jINDE NENAjDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

1 strana    A4      3.920,- Kč s DPH
1/2 strany A4      2.210,- Kč s DPH
1/4 strany A4       1190,- Kč s DPH
1/8 strany A4         790,- Kč s DPH

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel, 
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení 
na 3 čísla je sleva 5%.

Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16  ze 
strany A4 za 390,- Kč včetně DPH.

- ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
- REVIZE KOMÍNŮ
- OPRAVy
KONTAKT: Martin Němec 
775 132 921

KOMINICTVÍ NĚMEC
montáž a oprava rozvodů a spotřebičů. Veškeré 
instalatérské, plynařské a topenářské práce, čistění odpadů, 
revize plynu. Vladimír Tymeš, tel. 603 937 032 
www.voda-plyn-tymes.cz

PLyN - VODA - TOPENÍ,

 

 

 

 

 

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 

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

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Drakiáda 2016
Miniknihovnička
Výstava amatérských   
   fotografů  
Pozvánka na akce: Listopad
Tvořivá dílna: Mandalové   
   tašky
Předávání medailí 
   2. stupně
Retro maškarní ples
Halloween CoByDupu
Vyhlášení Pražského MTB  
   poháru
Nová výsadba stromů
Převrácený kamion
Hasičský bál

Rozsvícení vánočního   
   stromu
Kbely dějištěm 
   konference II
Pozvánka na akce: Prosinec
CoByDup Mikuláš
Vzpomínka na 
   Míru Kociána
Adventní letopisecké  
   setkání
Nadílka od Prima dne
Besídka MŠ Albrechtická

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. 11. do 10. 12. 2016)

KBELy TV
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KŘÍŽOVKA O CENy 
Správné znění tajenky z číslo 62 je „Vánoce se šperkem 
ze zlatnictví“. Cenu stříbrný prsten s perlou ze Zlatnictví 
AA “, Vrchlabská 36/29. 
19700 Praha - 9 Kbely 
vyhrál Adam Hendrych.
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
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