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Zprávy z Rady MČ Praha 19

Ohledně nového trasování komunikace Toužimská Kbely
x Letňany, je stanovisko naší MČ neměnné neboť stále
trváme na tom, aby trasa Polaneckého Toužimská nepokračovala překřížením parku a tím došlo k jeho znehodnocení.
V této souvislosti bylo zahájeno jednání o okružní křižovatce Polaneckého Toužimská k zajištění bezpečného
průjezdu.
Rada naopak vyslovila nesouhlas a podala připomínky k
navržené změně Územního plánu, kdy by v bývalém are-

álu AVIA na hranici Letňan a Čakovic mělo vyrůst město s
počtem obyvatel cca 10.000, což považujeme za naprosto neúnosné a v současné době i s ohledem na současnou výstavbu v Letňanech bez řešení dalších souvislostí
(doprava, životní prostředí, školství, zdravotnictví, služby
atp.) naprosto nemožné.
Na základě iniciativy vyplynuvší z jednání starostů Kbel,
Čakovic, Satalic a Vinoře, uspořádal pan starosta společné
jednání s paní ředitelkou Fakultní nemocnice Bulovka. Na
tomto úvodním jednání byly využity podklady vyplynulé
z infomační ankety občanů. Paní ředitelka nás seznámila
s hlavními problémy, se kterými se potýká, a to zejména v
oblasti personální a údržby areálu, který z většiny vlastní
hl. m. Praha. Především z těchto majetkových důvodů a
s ohledem na naši spádovost byla nabídnuta pomoc paní
ředitelce v oblasti spolupráce a jak nejlépe tlačit na hl.
m. Prahu, jako majitele většiny budov, ke zlepšení např.
technického či personálního zabezpečení této nemocnice.
Tak jako v loňském roce Rada odsouhlasila příspěvek ve
výši 50 tis. Kč Poliklinice Prosek na provoz Lékařské pohotovostní služby, kterou nad rámec ustanovených „nemocničních“ pohotovostí pro naši lokalitu Městská část
Praha 9 jako zřizovatel Polikliniky Prosek provozuje.

Rada po velmi složitých opakovaných jednáních, jak v Komisi dopravy tak školství, zamítla žádost obce Přezletice
na pronájem družiny pro umístění jejich školáků.
Rada zadala architektovi další variantní řešení podoby tělocvičny, kterou hodláme postavit vedle nové budovy ZŠ.
Realizace tohoto projektu je pro vedení radnice prioritou
pro tento a příští rok.
Sál Lidového domu byl osazen novými tzv. inteligentními
efektovými světly. Je to po 11 letech první obnova tohoto
druhu zařízení, které patří k podstatnému vybavením na
úrovni prostor pro pořádání společenských akcí a kultury.
Rada souhlasila s dalším pokračováním bezpečnostního
opatření zajištění Kbel v podobě rozšiřování kamerového
systému dohledu veřejných prostranství.
Rada rozhodla o valorizaci nájemného v nebytových prostorách v souladu s vykázanou mírou inflace za minulý
rok ve výši 0,7%.
Po intenzivním projednání s Pražskou teplárenskou Rada
odsouhlasila cenu za dodaný GJ pro rok 2017 ve výši
652,03 Kč, což je nižší o 6,17 Kč na jeden GJ oproti loňsku.
MČ obdržela od magistrátu hl. m. Prahy harmonogram
kontrol, které budou na jednotlivých odborech naší MČ
během roku 2017 prováděny. Bude se jednat o kontroly
na úseku hospodaření, bezpečnosti, Sboru dobrovolných
hasičů, matrik, sociálně právní ochrany dětí, živnostenském či zdravotnictví. Další kontroly v oblasti např. odvodu sociálního a zdravotního pojištění nebo daňové odvody provádějí přímo orgány těchto institucí.
Rada souhlasila tak jako v minulých letech s připojením
se k akci vlajka pro Tibet.
V souvislosti s projednáním realizace Kbelského pivovaru bylo dohodnuto, že majitelé věnují část pozemku při
ulici Mladoboleslavská a za jejich spolupráce bude před
semaforem s Vrchlabskou ulicí vybudována další zastávka
MHD, která lépe obslouží tamní bydlící, zejména pak Domov seniorů ve směru na Prosek resp. centra Prahy.
Rada odsouhlasila nákup svolávacího systému FirePort
pro kbelskou jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Tento
automatizovaný elektronický systém napomůže, ulehčí
a zrychlí způsob svolávání, následném výjezdu, nahlášení, navigaci a výkaznictví události při přímém napojení
na operační středisko hasičů hl. m. Prahy. Okamžitě po
spuštění zkušebního napojení se projevil nárůst četnosti
svolání naší jednotky k událostem.
Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Nemocnice Bulovka

Poplatek za psa

Vážení občané,
dne 1. 2. 2017 proběhlo ve Kbelích kolegium 5 starostů
severovýchodního okraje Prahy, které se mimo jiné zabývalo situací
v nemocnici Bulovka.
Sdělte nám prosím na e-mail : info@kbely.mepnet.cz (sekretariát
starosty) své postřehy, zážitky a zkušenosti s touto nemocnicí. Protože
je možné, že sdělíte i část svého zdravotního stavu nebo příbuzných,
bude tato akce přísně anonymní a pečlivě budou mazány e-mailové
adresy odesilatelů.
Děkuji za spolupráci
Pavel Žďárský
Starosta MČ Praha 19
Příspěvky budeme sbírat do 31. 3. 2017
SMS : Výzva starosty občanům ohledně problematiky zdravotnictví.
Piště své zážitky s nemocnicí Bulovka na e-mail : info@kbely.mepnet.cz. Anonymizace bude zajištěna.

Pošta – bezbariérový vstup
Především z důvodu bezpečného a nekolizního
přístupu pro hendikepované nebo starší
spoluobčany a maminky s kočárkem nebo i s malými
dětmi, které teprve začínají zvládat svoje první
krůčky, naše městská část připravila a v současné
době realizuje vybudování bezbariérového vstupu
do objektu České pošty v Praze – Kbelích, tedy
na naší poštu. Jedná se o přístavbu rampy k nově
zřízenému vstupu do haly pošty. Vlastní rampa,
která bude umístěna na severní straně budovy u
jejího severozápadního rohu, bude ocelová, zhruba
3 metry dlouhá a umožní bezpečný bezbariérový
přístup. Součástí rampy bude samozřejmě zábradlí
a horní podesta. Rampa bude umístěna
v zeleném pásu mezi budovou pošty
a asfaltovým chodníkem, na který
bude navazovat. Vstupní posuvné
dveře se budou otevírat automaticky
a samozřejmě budou zasklené
bezpečnostním izolačním sklem. Vstup
bude krytý půlkulatou stříškou a na
fasádě budovy budou umístěna dvě
nová osvětlovací tělesa.
Před budováním vlastního vstupu a
rampy bylo třeba přeložit hlavní uzávěr
plynu, ke kterému by vybudováním
rampy byl znemožněn přístup.
Stávající vstup na poštu zůstane
zachován. Dokončení stavby a
zahájení přístupu do poštovní haly
novým,
bezbariérovým
vstupem
předpokládáme do konce měsíce
dubna.

Držitelům psů, kteří ještě neuhradili poplatek za psa na rok
2017, připomínám, že
poplatek je splatný do 31. března 2017.
Pokud máte pochybnosti, jakou částku poplatku v letošním
roce platit, nebo zda jste osvobozeni od poplatku z důvodů
označení psa mikročipem, nebo z jiných důvodů, raději
mne kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo osobně.
Při nedodržení data splatnosti může být poplatek ze zákona
až 3krát navýšen.
Ti, kteří mají roční poplatek vyšší než 600,-Kč, mají možnost
platit na 2 splátky a to polovinu poplatku do 31.3. každého
roku a druhou polovinu do 31.8. každého roku.
Je-li někomu nově přiznán důchod, který je jeho jediným
příjmem, je potřeba tuto skutečnost do 15 dnů od změny
nahlásit správci poplatku, který změní držiteli psa sazbu
poplatku. Rozhodnutí z PSSZ o přiznání důchodu vezměte,
prosím, k přihlášení sebou.
Dále žádám držitele psů, s trvalým pobytem ve Kbelích,
kteří ještě svého pejska nepřihlásili na ÚMČ Praha 19, aby
tak co nejdříve učinili. Poplatek se platí od 3 měsíců věku

psa.
Pro jakékoliv informace mne neváhejte kontaktovat.
Eva Krupičková
správce poplatků, ekonomický odbor
tel. 284 080 828, mobil 734 681 681
e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz

Vítání občánků
Akce „ Vítání občánků“ , která proběhne dne 28. 3. 2017 a 30. 3.
2017 pro děti narozené v 2. pololetí roku 2016, tj. od 1. 7. 2016 do
31. 12. 2016, je podmíněna žádostí „Zájem o účast na slavnostním
vítání občánků“, kde uvedete svojí adresu a jméno dítěte.  Tento
tiskopis si můžete vyzvednout v podatelně našeho úřadu, nebo stáhnout na našich stránkách.
Na základě této přihlášky Vám bude doručena pozvánka na tuto akci.
Podmínkou je trvalý pobyt na území naší městské části. Vyplněnou
přihlášku na tradiční slavnostní uvítání nových občánků lze podat v
podatelně Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43, nebo zaslat na e-mailovou adresu : libuse.lozkova@kbely.mepnet.cz
Data z formuláře jsou žádány za účelem potřebné přípravy slavnostního aktu, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Libuše Ložková
Vedoucí odboru občansko správního

Informace o havárii teplovodu

Ing. Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 19

V  pátek 24. 2. 2017 došlo k havárii teplovodu v ulici
Semilská v prostoru křižovatky s ulicí Toužimskou. Firma
Termonta zahájila opravu v dopoledních hodinách. Bylo
nutné vyměnit část potrubí a dodávka tepla byla omezena
na nezbytně nutnou dobu v řádu hodin. Havárie si vyžádala
dopravní opatření, které spočívalo ve zjednosměrnění
komunikace Semilská v úseku Toužimská-Svijanská. Byl
povolen průjezd autobusům MHD a nákladním vozidlům,

aby nebyla zatížena ulice Jilemnická, kam je svedena
objízdná trasa. Dokončení opravy bylo naplánováno do
12. 3. 2017, neboť dokončení definitivního povrch bylo
závislé na zprovoznění obalovny živičných směsí po zimní
odstávce. Děkujeme za pochopení při ztížené dopravní
situaci.
Vladimír Bílek, ved. odd. dopravy
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Příručky na stavebním úřadě
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, tedy
místně příslušný stavební úřad pro katastrální území Kbely,
Satalice a Vinoř, zajistil příručky, které si mohou stavebníci
na pracovišti na adrese Železnobrodská 825 Praha 9 - Kbely
vyzvednout. Jedná se o:
Rádce stavitele Praha – v příručce jsou uvedena ustanovení

ze stavebního zákona, která se v praxi nejčastěji používají,
tedy územní řízení, územní souhlas, povolení a ohlášení,
změna stavby před jejím dokončením, kolaudační souhlas a
další. Dále jsou zde také uvedena velmi důležitá ustanovení
stavebního zákona, kterými jsou povinnosti stavebníka
a vlastníka stavby a dále stavbyvedoucího a stavebního
dozoru. Nedílnou součástí povolovacího režimu jsou také
správní poplatky, jejichž výše v příručce také naleznete.
Dále následuje základní seznámení s katastrálním
zákonem a Pražskými stavebními předpisy. Celá příručka
je doplněna přehledem jednotlivých stavebních úřadů

na území hlavního města Prahy, strukturou Magistrátu
hlavního města Prahy a Katastrálním úřadem pro hlavní
město Prahu, a to vše včetně uvedení základních kontaktů.
Dá se říci, že tato příručka je průřezem základních informací
o stavebním právu a na něj navazujících předpisech pro
stavebníky v Praze.
Informace určená veřejnosti v zóně havarijního
plánování – vzhledem ke skutečnosti, že v Praze –
Satalicích se nachází areál Plnírny Satalice, vydal
Magistrát hlavního města Prahy příručku, ve které
uvedl o této plnírně základní údaje, tedy identifikaci
objektu, jednoduchý popis výroby a seznam umístěných
látek. Součástí publikace je také mapka okolí plnírny
s popisem a také důležité informace s kontaktními údaji
pro bezpečnost obyvatel.
Archeologie na území hl.m. Prahy – příručka pro
stavebníky a veřejnost – v příručce jsou popsány
významné archeologické plochy, archeologické kulturní
památky a archeologie na území hlavního města
Prahy. Samozřejmou součástí materiálu jsou podrobné
informace pro stavebníky již ve fázi stavebního záměru.
Je zde uveden odkaz na koho se obrátit i vzor oznámení,
povinnosti k umožnění archeologického výzkumu,
struktura nákladů záchranného archeologického výzkumu
a povinnosti stavebníka při zjištění nepředvídaného
archeologického nálezu. Vše je doplněno kontakty a
odkazy. S touto příručkou je možné se seznámit také na
www.pamatky.praha.eu.
Všechny tři publikace jsou určené široké veřejnosti a
mají jednoduchou formou ukázat stavebníkovi cestu
legislativou.
Ing. Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 19

Požár budovy v Octářově ulici
Dne 30. 12. 2016 v 18:54 hod. byl vyhlášen poplach na požár tesco budovy v objektu autobazaru
v pražské Libni. Zásahu se účastnil i
SDH Praha Kbely, která vyjela s CAS
32 Tatrou 815 ve složení Bradáč,
Pavlát, Horáček Ladislav a Horáček
Jan. Hlavní náplní při zásahu byla
doprava vody a zajištění občerstvení všech hasičů.
Na místě zasahovalo i speciální zařízení Cobra.
Ve 23:18 hod. hasiči požár zlikvidovali. Zasahovali
také jednotky ze stanic Holešovice, Petřiny, Krč,
Radotín, Sokolská a z městských částí Březiněves
a Ďáblice.

Hodinový manžel
Ne, nejde o erotickou povídku, i když nadpis by tomu
mohl nasvědčovat. Jde o záležitost, kterou všichni známe.
Občas se doma něco pokazí, rozbije, přestane fungovat
vodovodní baterie, záchod nesplachuje, rozbije se vypínač
osvětlení a před tím, kdo není zrovna moc manuálně
zručný, vyvstane takřka neřešitelný problém, tedy pokud
nemá šikovného známého nebo kamaráda. Ostatně ženy
žijící singl tuto situaci znají asi nejlépe. Sehnat řemeslníkaopraváře nebývá jednoduché, podotýkám šikovného a
nejlépe ihned.
A tak s poptávkou vznikla i nabídka a zejména na internetu
se v minulosti objevil nový pojem, chcete-li značka
„Hodinový manžel“. Pod tímto názvem inzerují své služby
fyzické osoby, které provedou opravu prakticky čehokoliv.
Za jeden pracovní den stihnou posekat zahradu, vyměnit
vodovodní baterii, elektrovypínač, vymalovat, smontovat
skříňku, atd. K  těmto tzv. „Hodinovým manželům“ mají
ale ostatní, specializovaní, drobní podnikatelé-řemeslníci
silné výhrady s tím, že jim berou práci apod., i když na
druhou stranu tito o menší, drobné zakázky příliš velký
zájem nejeví. Takže „nerudovsky“ co s tím nebo kam
s ním, s „Hodinovým manželem“? Úskalí jsou značná.
K pochopení celé problematiky si nejprve musíme udělat
malou osvětu do jedné z oblastí živnostenského zákona.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
v platném znění, hovoří jasně. Jednak definuje, že živností
je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení
zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Rozděluje živnosti na živnosti ohlašovací, které při
splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na
základě ohlášení a živnosti koncesované, které smějí být
provozovány na základě koncese.
Živnosti ohlašovací jsou dále členěny:
na živnosti řemeslné, u kterých je požadována odborná
způsobilost, např. výuční list, praxe v oboru, středo nebo
vysokoškolské vzdělání apod.,
na živnosti vázané, u kterých je odborná způsobilost
vázána na nějaký další předpis či zákon,
na jednu živnost volnou, která není ničím podmíněna, ale
je zákonem striktně stanoveno celkem 81
jejích konkrétních oborů činností.
Dále, a to Nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových
náplních jednotlivých živností v platném znění, je rigorózně
vymezeno a stanoveno, co se smí v rámci každé jednotlivé
specializované živnosti vykonávat. Tedy laicky řečeno,
co jenom a pouze smí vykonávat například instalatér,
elektrikář, malíř pokojů, zedník truhlář atd.

Takový podnikatel-tzv. „Hodinový manžel“, který dělá
činnost Ferdy mravence-práce všeho druhu, a to nemyslím
vůbec pejorativně, přičemž může být i velmi šikovný a
řemeslně zdatný, zcela určitě nebude mít pro všechny své
odbornější řemeslné činnosti vždy vydaná všechna příslušná
živnostenská oprávnění. Tato skutečnost je i předmětem
kritiky z hlediska živnostenského zákona kvalifikovaných
řemeslníků. Mají pravdu v tom, že do vyučení v příslušném
oboru a do získání potřebné kvalifikace, museli investovat
nemalý peníz, stálo
je to i spoustu
času. Otázkou je i
kvalita provedené
práce. Rizika nebo
následky neodborně
resp.
amatérsky
o p rave n é h o
boileru nebo jiného
elektrospotřebiče
nevyučeným elektroopravářem apod., mohou být
přímo fatální. Je to krajně nebezpečné a z principu věci
přece nelze rezignovat na odbornou kvalifikaci. Takový
„Hodinový manžel“, tedy ten, který vykonává práci–
živnost, na kterou nemá příslušné živnostenské oprávnění,
podniká nelegálně, může se dokonce dopouštět správního
deliktu neoprávněného podnikání a může se konec konců
jednat o neoprávněné podnikání ve smyslu ustanovení
§ 251 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném
znění. A co teprve při případné reklamaci za nekvalitně
odvedenou práci, přičemž platba většinou proběhla tzv.
z ruky do ruky, bez účtu, resp. bez konkrétního uvedení
sjednaného druhu práce???
Co říci závěrem? Staré české přísloví praví „devatero
řemesel, desátá bída“, přičemž Italové mají obdobné, a
sice že „člověk se sty řemesly je nešika“. Osobně vůbec
nezavrhuji „Hodinové manžele“ jako takové, v mnoha
případech jsou to skutečně velmi šikovní a pracovití domácí
kutilové, a pokud vykonávají práce v oborech živnosti volné,
tak je vše v pořádku. Doporučuji ale případným zákazníkům
při větší nebo odbornější, specializované zakázce si jejich
kvalifikaci ověřit. Jde to velmi jednoduše prostřednictvím
internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu
v evidenci podnikatelů, a to ve veřejně přístupné části
živnostenského rejstříku. Tam je uvedeno, jaká mají
vydaná živnostenská oprávnění. A jako vždy dodávám, že
zdejší živnostenský odbor, resp. kontrolní oddělení, je Vám
v případě Vašich pochybností, nejasností, nebo neznalostí
obsahové náplně té které živnosti, (tj. co se jenom a pouze
v daném oboru smí vykonávat), plně k dispozici.
Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru
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Informace o společném setkání
týmu pro mládež Mč Praha 19
Dne 27. února 2017 se v budově radnice Úřadu městské
části Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely, konalo
druhé společné setkání pracovníků Orgánu sociálněprávní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 19
a spolupracujících subjektů, zejména základních a
mateřských škol, Městské policie, Policie České republiky,
pediatrů našeho správního obvodu apod.
Společné setkání se konalo za účelem diskuse o
problémech dětí a mládeže v našem obvodu, o spolupráci v
rámci sociálně-právní ochrany dětí a možnostech zlepšení
vzájemné spolupráce.
Diskuse probíhala na témata např. rodičovská odpovědnost

se všemi právy a povinnostmi rodičů, včetně výkonu
rodičovské odpovědnosti rodičů, kteří žijí odděleně,
spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí v
rámci prevence sociálně patologických jevů, kompetence
orgánu sociálně-právní ochrany dětí a účast těchto
pracovníků, zastupujících naší městskou část v projektu
„Tým pro mládež Praha 9“, jehož práce se zaměřuje
na aktuální témata rizikového chování mládeže. Tento
„Tým“ spolupracuje s Probační a mediační službou České
republiky.“
Bc. Michaela Brázdilová

Ve Kbelích vzniká PRALES

programu Noc v Pralese, jehož
součástí je večerní oheň a procházka ztemnělým lesem
okořeněná výkladem našich lektorů.

Ekocentrum PRALES nabídne kromě vzdělávacích
programů pro školy a školky také tematické workshopy
pro širokou veřejnost. Zaměřené budou především na
zpracování přírodních materiálů (dřevo, proutí, vlna, vosk),
na pečení chleba či medování. Vášnivým zahrádkářům pak
nově vzniklé ekocentrum připravilo překvapení v podobě
komunitní zahrady. Na tu jsme vyčlenili jeden z našich
fóliovníků a budete si zde moci sami vypěstovat to, co vám
parapet ani balkon nedovolí. Komunitní zahrada Vám bude
k dispozici již od 1. dubna.
Mezi zvířecími obyvateli ekocentra najdete kromě již
zmíněných oveček také skupinku nutrií ve výběhu. K
procházkám poslouží park s opravenou cestní sítí a využít
můžete i piknikové místo s ohništěm.
Celý areál si budete moci prohlédnout 19. dubna na Dnu
Země, který pořádáme společně s městskou částí Praha
Kbely a kde Vám kromě ekocentra představíme také další
činnosti, jimiž se organizace Lesy hl. m. Prahy zabývá.
Patří mezi ně například péče o pražské rybníky, lesy,
parky, stromořadí či památné stromy a také provozování
záchranné stanice pro volně žijící živočichy na území
metropole.
A kde nás najdete? Ekocentrum PRALES sídlí na místě bývalé
okrasné školky a zahradnictví ve Kbelích, Mladoboleslavská
953, Praha 19. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí
ekocentra Ing. Kateřinu Dvořákovou (dvorakova@lesypraha.cz).
Navštívit nás můžete v pracovních dnech a v době
naplánovaných akcí i o víkendech.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Lesy hl. m. Prahy

ZÁVOD HORSKÝCH KOL PRO VEŘEJNOST

2 | 4 | 2017
| STARTOVNÉ |

200 Kč

/na místě v den závodu 300 Kč/
| START |
| CÍL |

PVA EXPO PRAHA | 12:00
LESOPARK KBELY

| DÉLKA TRATĚ |

45 km

PŘIHLÁŠKY
NAJDETE NA
| www.forbikes.cz
| www.kbelycyclingteam.cz
| www.mtbs.cz

Akce se koná v rámci veletrhu:

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POŘADATEL

PRALES neboli Pražské lesní středisko je nově vzniklé
ekocentrum Lesů hl. m. Prahy, které se nachází na místě
bývalé okrasné školky a zahradnictví ve Kbelích a již v
dubnu se otevře veřejnosti.
Na co se v PRALESe můžete těšit?
Jak již název napovídá, ekocentrum bude zaměřené
především na tématiku lesa a nabídne širokou škálu
výukových programů pro školy a školky. Procházka po
naučné stezce nazvané Cesta dřeva děti provede životem
stromu od semínka až k jeho dospělosti a ukáže, jak člověk
využívá dřeva stromů, a co z něj vyrábí. Budou si zde moci
vyzkoušet tahání klády místo koně, zahrát si na dřevo a
něco malého z něj vyrobit.
V programu Ovčí svetr si s dětmi řekneme něco o životě
ovcí, konkrétně o třech našich ovečkách Žofce, Pepině a
Otylce, které také společně nakrmíme. Ukážeme si, co
všechno nám ovce dávají, dozvíme se více o vlně a jejím
zpracování a zkusíme z ní sami něco vyrobit.
Mlsné jazýčky jistě neodolají programu s názvem Medový
život včel. U našich úlů si povíme o významu, jaký včely v
přírodě mají, o jejich životě a celé včelí rodině. Uvidíme,
jak vzniká med a co všechno včelař musí zvládnout, a jeho
práci si také vyzkoušíme.
Od zrníčka ke chlebu je program, ve kterém dětem
vysvětlíme, jak získáváme zrno, které pak zpracujeme na
mouku, a projdeme si cestu od setí obilí, přes jeho růst a
dozrávání až ke sklizni. Školní skupiny budou moci v našem
areálu dokonce i přenocovat, a to v rámci zážitkového
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Albrechtická

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Karneval v MŠ Albrechtické

KARNEVAL V MŠ LETCŮ

Únor je odpradávna obdobím zabijaček a masopustních veselic. Vesnice tehdy obcházel průvod
různých maškar a pohádkový postav. Koledovaly,
tančily a zpívaly u každého domu.
I dnes se v tento čas pořádají různé karnevaly a
maškarní reje a ani naše školka nezůstala stranou.
A jak tedy probíhal karneval u nás?
Děti ve třídách vítaly paní učitelky převlečené
například za mexického hráče na ukulele
s obrovským sombrerem, krásná cikánka,
Mexičanka, žabí víla se svojí žínkou, kráva, pirátka,
školačka, dva malíři pokojů a kamarádka Harryho
Pottera s vysokým kloboukem.
Veselou karnevalovou náladu podtrhovaly barevně
vyzdobené třídy a veselá hudba.
Ve všech třídách začal karnevalový den tím, že paní
učitelky dětem vyprávěly o tom, co je Masopust
a karneval. Poté následovala přehlídka masek:
víla, princezna, čarodějnice, nejkrásnější čertice
z pekla...
Pak už následovaly karnevalové soutěže. V
nejmladší třídě Medvíďat například v hodu na
cíl nebo ve skákání v pytli. Kolektivní spolupráce
se procvičila při hře Bum do hrnce. Hráč měl
zavázané oči, velkou vařečku v ruce a ostatní mu
museli radit, kam se má otočit, aby se vařečkou
trefil do hrnce (v našem případě do kyblíku). Tahle
hra se dětem velmi líbila, i když u malých dětí
musely pomáhat paní učitelky.
V nejstarší třídě Žirafek si děti ráno něco
pověděly o tom, jak se slavil Masopust dřív
a procvičily si rychle přípravu na zápis, který je
zanedlouho čeká. Po rozcvičení byly připraveny
na soutěže. V družstvech přeskakovaly po
„kamenech“ divokou řeku, běhaly slalom a
štafetu nebo se předháněly v tom, kdo déle
udrží balónek.
Podobné soutěže a přehlídky masek probíhaly
ve všech ostatních třídách.
Dopolední dění zakončil maškarní rej a
diskotéka.
Karnevalové dopoledne bylo krásné, ale
náročné pro všechny. Mimo jiné také proběhlo
velké focení s panem fotografem, který všechny
děti vyfotil jak jednotlivě, tak ve skupinách.
Přišel také pan Spilka z Kbely TV, který z našeho
karnevalu natočil reportáž.
Mnozí už byli řádně unaveni a rádi si pak
vysvlékli své masky a po výborném obědě
od našich skvělých kuchařek si rádi na svém
lehátku odpočinuli.
Petra Černá, učitelka MŠ

Ve středu 22. února se z Mateřské školy
Letců celé dopoledne ozývalo karnevalové
veselí. Děti si ráno přinesly krásné masky a
s pomocí rodičů se začaly strojit a připravovat.
Karnevalový rej se uskutečnil v každé třídě.
Děti se proměnily na různé pohádkové
bytosti nebo zvířátka, a tak jste mohli potkat
motýlka, princeznu, vílu, rytíře, medvěda,
astronauta, prince, ale také námořníka nebo
vodníka. Děti si společně zatancovaly, zahrály si
různé hry a soutěže, zazpívaly si a probíhaly i
přehlídky kostýmů. Neméně důležitou součástí
karnevalu byla i ochutnávka dobrot, které děti
přinesly z domova. Abychom měli na karneval
památku, přijel pan fotograf a vyfotografoval
jak jednotlivé masky, tak celé třídy. Děkujeme
rodičům za spolupráci, dobroty i přípravu
masek, protože to opravdu slušelo všem dětem.

PROGRAM OD LESŮ HL.
MĚSTA PRAHY
Ve druhé polovině měsíce ledna nám pobyt
ve „školce“ zpříjemnila milá návštěva – lektoři
z Lesů hlavního města Prahy. V  každé třídě
zvlášť besedovali na téma Noční živočichové
v přírodě. Nejen děti se dozvěděly něco nového
– i lektoři byli překvapeni znalostmi dětí. Zlatým
hřebem pak byla živá sova, kalous ušatý, kterou
si děti mohly opatrně pohladit. Všichni už se
těšíme na další návštěvu a milou spolupráci.
Michaela Malá, učitelka MŠ

NÁVŠTĚVA V ZŠ KBELY
V  nedávné době navštívily děti z předškolních
tříd místní základní školu. Paní učitelky pro
ně připravily pěkný program a jednoduché
úkoly, se kterými našim dětem pomohli žáčci
z prvních tříd. To v dětech probudilo ještě větší
zájem o školu, protože na vlastní oči viděly, že je
příjemným místem, kam se budou rády vracet.
Dále děti zhlédly krásnou pohádku „Červená
karkulka“ v podání „prvňáčků“. Aby předškoláci
také ukázaly, co se naučily, zazpívaly krásnou
písničku. Následovala prohlídka budovy školy,
včetně tělocvičny, kde si děti mohly vyzkoušet
různé tělocvičné náčiní. Touto cestou děkujeme
paním učitelkám, že se našich dětí ujaly a
věnovaly jim svůj čas.
Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., zástupce ředitelky
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Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19
O finanční gramotnosti v Klubu
seniorů

Odborník na rodinné finance a finanční gramotnost Patrik
Nacher, přednášel 8. února 2017 seniorům o problematice
finanční gramotnosti v rámci pravidelné schůzky Klubu
seniorů. Přednášku zorganizovalo Nízkoprahové centrum
aktivit MČ Praha 19 a uskutečnila se v kbelském Domě
seniorů.
Patrik Nacher poskytl v rámci přednášky seniorům také
cenné rady, jak se neztratit ve světě
financí, jak zacházet s penězi. Právě
senioři jsou totiž jednou z nejvíce
rizikových skupin a snadným cílem
zejména různých podvodníků, takže
přednášející srozumitelně přítomným
vysvětloval, jak by se měl člověk chovat a
jednat, aby se nenechal napálit. Zdůraznil
hlavně, že je třeba používat zdravý selský
rozum.
A co užívání zdravého selského rozumu
při zacházení s penězi obnáší? Patrik
Nacher formuloval tři hlavní zásady,
jak přistupovat nabídkám různých
produktů nebo peněžních půjček. Tyto
zásady se přitom hodí nejen seniorům,
ale každému z nás. Za prvé: V žádném
případě nepodepisovat hned při nabídce
smlouvu. Je důležité si takovou smlouvu
řádně přečíst a důkladně rozmyslet, ale ani pak člověk
nemusí podepsat. Dobré je také podívat se na recenze na
internetu, co se píše o produktu i o společnosti, která jej
nabízí (to samé platí v případě půjčky). Teprve po důkladném
rozmyšlení a porovnání lze smlouvu podepsat. Za druhé:
Nedávat žádný souhlas s koupí po telefonu, protože takový
souhlas má stejnou váhu jako podpis smlouvy. Za třetí:
Nenechat se zlákat líbivými slovy a uvědomit si, že každý
marketing a každá reklama jsou pohádky pro spotřebitele
s dobrým koncem. Je nutné se však zajímat i o negativa,

která každý produkt i půjčka mají.
Používat zdravý selský rozum znamená také
zpozornět vždy, když někdo nabízí něco
zadarmo nebo půjčku a nechce od zákazníka
žádné doklady, nabízí-li mu báječný výnos s
tím, že nepodstupuje žádná rizika. Je důležité
mít na zřeteli, že nic není zadarmo, nic není bez rizika, a kdo
půjčuje seriózně peníze, musí o budoucím dlužníkovi mít
informace. Určitě se také nevyplácí chtivost. Každý nemusí
mít všechno, co chce, nebo co má soused a už vůbec to

koupí se nové, přestože krásně, pravidelně, precizně a snad
i fortelně zalátaná ponožka byla tak trochu uměleckým
dílem. Technika látání se však v Klubu Jehlička nezkouší.
V Klubu Jehlička jeho účastníci v minulém roce dokončili
vyšívání velkého motivu, ušili si zástěry, polštářky,
chňapky a pokračujeme také ve výrobě stále složitějších
korálkových náramků, náhrdelníků a ozdob, jakou je
třeba pavouk. Pustili se ovšem i do zkoušení zcela jiných
technik. Z kartonu, párátek a lýka vyráběli v prosinci
roku 2016 proplétaný košíček, který někteří uplatnili jako
vánoční dárek, ale všem by mohl zcela sloužit třeba právě
k ukládání drobných výrobků, jež zhotovili v Klubu Jehlička.
Sváteční atmosféru navodili v Klubu Jehlička při vánočním
setkání malováním vánočních motivů na talířky a hrníčky.
Především na dětech, které do klubu pravidelně docházejí,
je patrné, jak se rychle zdokonalují nejen v technickém
provedení výroby, ale především v uměleckém projevu.

Stiga hokej v NCA

neznamená, že se kvůli tomu musí zadlužovat. Na první
dojem jsou to banální pravdy, ale 700 tisíc lidí, kteří u nás
mají problémy splácet své úvěry a 120 tisíc lidí, kteří mají
deset a více exekucí, dokazují, že to vůbec banální není.
Podle Patrika Nachera jsou jen tři důvody, proč by se člověk
měl zadlužit. A sice hypotéka na bydlení, úvěr na rozjezd
podnikání a půjčka, co umožní vzdělávání. Vše ostatní je
zbytné. Půjčky na Vánoce, na oslavy, na dovolenou apod.
jsou zcela nesmyslné a zbytečné jsou i spotřebitelské úvěry
vůbec. Zkrátka půjčovat si na spotřebu je špatná cesta.
Patrik Nacher napsal také knihu „Konec finančních
negramotů v Čechách“, kterou při přednášce v
Klubu senioru představil a podepisoval. Kniha byla
poskytnuta kbelské základní škole k využití v rámci
výuky a je možno si ji také vypůjčit v kbelské knihovně.

Klub Stiga hokeje při Nízkoprahovém centru aktivit MČ
Praha 19 má pravidelné schůzky v pátek. Pokud se sejde
víc hráčů, uskuteční se turnaj v rámci Kbelské ligy. V
případě menší účasti proběhne trénink. Letos se podařilo
uspořádat v NCA zatím tři páteční turnaje za účasti čtyř až
šesti hráčů. Ve všech případech vyhrál Alexandr Mačynskyj.
Ten se také, zúčastnil v sobotu 21. ledna 2017 velkého
lednového turnaje stigistů v Brně. Z rozřazovací skupiny se
probojoval do výkonnostní skupiny C, kterou vyhrál. Další
turnaje otevřené i pro veřejnost pořádají kbelští stigisté
o sobotách. Například v sobotu 11. února 2017 proběhl
turnaj a utkalo se v něm systémem každý s každým šest
hráčů. Další turnaj se připravuje na 1. dubna 2017.

Pozvánka na turnaj v dámě

Turnaj v dámě se v NCA MČ Praha 19 uskuteční v sobotu

V předvánočním Klubu Jehlička

Z názvu „Klub Jehlička“, který působí v Nízkoprahovém
centru aktivit MČ Praha 19, by se mohlo zdát, že se
jeho účastníci na schůzkách učí pouze šití a vyšívání.
Vždyť kde jinde je potřeba jehlička. Ještě u látání
ponožek, ale výuka této úžasné techniky je už v dnešní
době poněkud zastaralá. V současné době se již
roztrhané ponožky nelátají, ale jednoduše se vyhodí a

8. dubna 2017 od 15 hodin. 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. Upřesnění, jaká dáma se

bude hrát, je přitom důležité, neboť „dáma“ je název celé
skupiny abstraktních strategických her se staletou tradicí.
Rozeznáváme třeba 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 jednodušší pravidla, což svádí k dojmu, že je
lehčí se jí naučit. Není to ale tak jednoznačné, neboť dáma
klade velké nároky na strategické myšlení.
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz
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Dětský karneval
V  pátek 24. 2. 2017 na karnevale pro děti jsme se
jako každým rokem přenesli do pohádkové říše mezi
princezny, strašidýlka a další známé pohádkové i
nepohádkové bytosti. V  programu karnevalu jsme
měli připraveny kromě scének Divadla Prima den
i velmi povedené taneční ukázky šikovných dětí,
také se zde sportovalo nebo například plavalo na
rozvlněném kbelském moři. Nechyběla legrace,
soutěže i řádění. Krásné pohádkové dortíky za
nejdůmyslnější masky vyhrála např. šnečí rodinka,
kuřátko, slečna Duha, víla Zvonilka a krabička
Minecraft, ale za krásně připravené masky si

zasloužily odměnu všechny ostatní děti, a proto od
nás i ony dostaly barevné pohádkové perníčky.
Rozzářená očka dětí byla odměnou všem, co tento
program připravovali – především zde působili
v rolích animačních postav zaměstnanci kbelského
úřadu.
Těšíme se na vás znovu na dalších podobných
akcích. Zasílejte nám, prosím, i případné náměty pro
inspiraci na témata karnevalů a kulturních akcí pro
děti. Děkujeme!
Šárka Egrtová,
public relations ÚMČ Praha 19
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Kostel sv. Alžběty Praha - Kbely
Drazí přátelé,
nevím, jak komu rychle utíká čas, ale jistě se shodneme na
tom, že nestačíme sledovat vše, co se kolem nás děje. Kolik
zajímavých, často důležitých i závažných událostí nás míjí a
my tím, že jsme zabráni sami do sebe, vůbec netušíme, jak
snadno jsme mohli do mnohých situací vstoupit a na kolika
velkých událostech jsme mohli mít podíl. Pro každého
z nás je výzvou, abychom se s přirozenou vnímavostí učili
nejdříve doma, mezi svými nejbližšími, přijímat jeden
druhého a mohli si být vzájemnou oporou i požehnáním.
O realitě a problematice mezilidských vztahů toho již bylo
napsáno víc než dost. Celé dějiny lidstva se nám mohou
jevit jako jedna velká bolestná kronika. Ale pokud v této
kronice lidstva umíme dobře číst, začneme tam objevovat
stále víc a více i ty události, které vnáší nové světlo a přináší
novou naději a nový život, který stojí zato žít.
S křesťanským a církevním pohledem na tyto dějiny lidstva
zachycené v Písmu svatém můžeme stále znovu procházet
událostmi, které nás oslovují, přitahují a přímo fascinují
svou jedinečnou hodnotou a krásou. Před námi jsou
například opět Velikonoce, které nezačínají až velikonočním
pondělkem, ale již Květnou nedělí a pokračují Zeleným
čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, aby následující
neděle mohla být nedělí, při které slavíme největší událost
dějin, Zmrtvýchvstání Páně. Pokud se někdo z Vás bude

Bohoslužby
o velikonocích 2017
Květná neděle 9. 4. mše svatá v 9.15
		
s žehnáním ratolestí
Zelený čtvrtek 13. 4. mše svatá v 18.00
Velký pátek 14. 4. Křížová cesta v 17.15
		Velkopáteční obřady v 18.00
Bílá sobota 15. 4. Velikonoční vigilie ve 20.30
Slavnost 16. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ mše svatá v 10.00		
		
s žehnáním pokrmů
Pondělí velikonoční 17. 4. mše svatá v 8.15
Kostel sv. Alžběty Praha - Kbely
Železnobrodská ul.

chtít zapojit do křesťanského slavení nebo třeba jen ze
zvědavosti nahlídnout do otevřeného kostela, může chvíli
setrvat nebo klidně jít dál.
Připojujeme program velikonočních obřadů.
Pěkné dny, plné nových dobrodružství a krásných
setkání, přeje kbelský farář
P. Jan M. Vianney Dohnal OFM
24. února 2017

Výtěžek Tříkrálové sbírky pomůže
Farní charitě
Neratovice
zajistit zdravotní
a sociální služby
ve Kbelích
Začátkem roku jste mohli v ulicích Kbel potkat tříkrálové
koledníky, děti ze ZŠ v Neratovicích a z místní farnosti, se
zapečetěnými kasičkami. Podle tradice v předvečer svátku
Tří králů děti zpěvem koled připomínaly zprávu o narození
Krista a přitom si vysloužily pár drobných nebo nějaké
dobroty. V  současné době však koledníci nevybírají pro
sebe, ale do sbírky organizované (letos už posedmnácté)
Charitou České republiky.
Jak jsou peníze ze sbírky rozděleny? Celkem 15 % jde
na záměry příslušné diecézní charity, 10 % na pomoc
v zahraničí, 5 % jde na celostátní charitativní projekty a
5 % je režie sbírky. Zbývajících 65 % zůstává farnosti na
místní projekty.
V  kbelské farnosti jsou tyto finanční prostředky určeny
na nákup kompenzačních pomůcek pro Farní charitu
Neratovice, která poskytuje zdravotní a sociální služby mj.
i na území Kbel.
Představujeme Farní charitu Neratovice
Farní charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení,
které již od r. 1991 poskytuje zdravotní a sociální služby

v rodinách klientů. Její působnost se neomezuje jen
na Neratovice: provozuje pobočky v patnácti obcích
a městských částech Prahy. Středisko Farní Charity
Neratovice je i ve Kbelích. Péči zajišťuje 28 zdravotních
sester s praxí u lůžka a 30 pečovatelek.
Charita poskytuje domácí zdravotní péči, sociální terénní
pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací služby
a sociálně aktivizační služby a provozuje denní stacionáře.
Klientem může být kdokoliv bez omezení věku, zdravotního
stavu, sociálního postavení nebo vyznání.
Zdravotní ošetřovatelská péče
Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována podle
indikace praktického či ošetřujícího lékaře. Odbornou
zdravotní péči a péči o klienty v terminálním stádiu
vykonávají registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka.
Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou.
Terénní sociální a odlehčovací služby
Terénní sociální služba je určena všem lidem, kteří si v
důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou sami zajistit
plnohodnotný život, a přesto chtějí nadále setrvat ve svém
domácím prostředí. Zahrnuje např. donášku obědů, pomoc
s nákupy a pochůzkami, úklid domácnosti, praní, žehlení a
pomoc s osobní hygienou.
Terénní odlehčovací služba pomáhá pečující rodině formou
krátkodobé péče o nemocného či seniora. Tím umožňuje
pečujícím osobám odpočinek, vyřízení nezbytných
záležitostí mimo domov, popř. pomoc s úkony, které jsou
pro ně příliš náročné.
Tyto služby si klienti hradí sami.
Denní stacionáře
Charita provozuje také dva denní stacionáře pro seniory,
v Odolena Vodě a Obříství. Denní stacionář je určen
rodinám, které se chtějí o seniora vyžadujícího péči samy
starat, ale nemohou mu péči zajistit celodenně. Pro klienty
jsou navíc připravovány různé aktivity s cílem zlepšit jejich
psychický i fyzický stav.
Sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní,
popř. terénní služby poskytované seniorům
nebo osobám s postižením ohroženým sociálním
vyloučením. Jde např. o seznámení klientů s
jejich právy a povinnostmi vůči společnosti,
pomoc klientům při uplatňování jejich práv a
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Osobní asistence
Osobní asistence je služba, která pomáhá
klientům zvládat běžné denní úkony a aktivity
– např. oblékání, hygienu, přípravu jídla, péči
o domácnost, pochůzky na úřad nebo na
nákupy. Osobní asistent doprovází klienta také
na procházkách, při návštěvách divadla apod.
Služba může být částečně hrazena z příspěvku
na péči.
Kam pro další informace
Zájemci o uvedené služby se mohou obrátit

na sekretariát Farní charity Neratovice,
tel.: 315 685 190, email: sekretariat@
charita-neratovice.cz. Další podrobnosti
a kontakty na jednotlivá střediska jsou na
http://neratovice.charita.cz/.
Poděkování
Děkujeme všem, kteří koledníkům do
kasiček Tříkrálové sbírky přispěli. Ti, kdo by chtěli přispět
i mimo Tříkrálovou sbírku nebo se zapojit do charitních
aktivit, najdou informace na http://neratovice.charita.cz/
pomahejte-nam-pomahat/, popř. na http://www.charita.
cz/podporte-nas/.
Petr Bartošík
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v ČR překonal 100 milionů
korun. Děkujeme!
Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky
2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí
obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos
poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř
3 miliony více než loni.
Letošní Tříkrálové sbírky 2017 se zúčastnilo kolem 60 tisíc
dobrovolníků, zejména dětí ze škol, farností a skautských
oddílů. „Tříkrálové skupinky letos koledovaly s téměř 22
tisíci pokladničkami. Skupinek koledníků je letos opět více
než loni,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek
Navrátil. „Děkujeme všem malým i větším koledníkům
za jejich obětavost a často i osobní statečnost, s jakou
bojovali zejména s nepřízní počasí. Velké díky patří i
vedoucím skupinek, koordinátorům a všem, kdo vytvořili
příjemné zázemí, včetně všech ochotných pracovníků a
pracovnic obecních a městských úřadů, nápomocných při
úředním pečetění a otevírání pokladniček. Ani bez nich
by se úspěšná akce nemohla uskutečnit,“ uzavírá Marek
Navrátil.
(Tisková zpráva Charity Česká republika, 1. 2. 2017)

Úřad a kaple 1980
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Svaz tělesně postižených MO Kbely
Dozvuky Vánoc v místní organizaci
Svazu tělesně postižených ve
Kbelích
Vánoční svátky jsou obdobím klidu a také bilancování.
Každoročně se snažíme poskytnout našim členům, ale
i všem ostatním kbelským seniorům, hodnotný dárek
formou vystoupení kvalitních umělců. Na přípravě této
akce jsme začali pracovat již na jaře. Po počátečních

STP v ČR z.s. místní organizace
Kbely na počátku roku 2017

tragikomedii
Drahá
Mathilda
s Danielou
Kolářovou v hlavní roli.

Tak jsme o rok starší a musíme připravit program pro naše
členy tak, aby se na schůzkách nenudili. Začátek roku
je v duchu bilancování, výběru příspěvků, sestavování
programu schůzek, vyhledávání ubytovacích kapacit pro
rekondiční pobyty, přípravy výroční členské schůze.

Další únorové setkání
jsme
byli
seznámeni
s bezpečnostními riziky,
která na seniory číhají.
Přednáška pana Ondřeje
Šťastného a Mgr. Romana
Štědrého s náležitými
ukázkami obrany proti
potenciálním agresorům
nás zaujala. Uvědomili
jsme si, že jsou mezi námi
i tací, kteří nemají nejčistší
úmysly.

První únorová schůzka byla opět gratulační. Další členka
naší organizace se dožila devadesáti let a tak jsme jí za
všechny naše členy popřáli mnoho zdraví. V  průběhu
našeho sezení dorazil i pan místostarosta Ing. Olmr s paní
Ložkovou, aby paní Volfové popřáli jménem MČ Praha
19 k jejímu úctyhodnému jubileu. Byli zde s gratulací již
dopoledne, ale aktivní devadesátnici nezastihli doma. Pak
den připadlo jubileum jedné naší členky. Právě se dožila
devadesáti let a tak zahájení bylo v duchu gratulací jak od
nás, tak i od Městské části Praha 19 prostřednictvím pana
tajemníka JUDr. Nyklese.
Pak se již rozběhla první část koncertu, ve které paní
Břínková zazpívala známé muzikálové melodie a vyznala se
ke své lásce k hudbě. Vzpomněla rovněž na svou předčasně
zesnulou kolegyni paní Laďku Kozderkovou, s níž sdílela
v Hudebním divadle šatnu.
Druhou část koncertu nás přišel pobavit a zazpívat nám
pan Josef Oplt. Své vystoupení prokládal peprnými vtipy a
již následoval plánovaný program. Přednáška byla laděna
v duchu „Letopiseckých setkání“. Paní Ivana Engelová nás
seznámila s historií pivovarnictví ve Kbelích a informovala
o snahách navázat na tyto tradice v současné době. Viděli
jsme spoustu dobových fotografií a mnozí naši členové se
do povídání zapojili a oživili si vzpomínky na své mládí.
Dne 13. 2. 2017 se osmnáct našich členů zúčastnilo
divadelního představení v divadle „U Valšů“. Šlo o

peripetiích se nám podařilo zajistit koncert paní Pavly
Břínkové, operetní a muzikálové zpěvačky, držitelky
ceny Thálie a sólistky Hudebního divadla v Karlíně. Paní
Břínková je opravdu profesionálka a neponechává nic
náhodě. Zaslala fotografie, abychom si vybrali některou na
propagační leták k této akci a vymínila si, že jí konečnou
verzi předložíme ke schválení, než tiskovinu použijeme. No
pochopitelně, že tam byla chyba. Bylo tam uvedeno „Pavla
Břinková“. Byla jsem upozorněna, že se píše s dlouhým „í“.
Jméno jsme opravili a vše bylo O. K. Druhým účinkujícím
byl pan Josef Oplt, rovněž sólista Hudebního divadla Karlín,
propagátor české dechovky a zábavný chlapík.
Koncert se uskutečnil 13. 12. 2016 v Lidovém domě, kam
dorazilo něco málo přes stovku kultury chtivých seniorů.
Zahájení proběhlo netradičně, protože právě na tento

„Hnědé květy“
publikum skvěle pobavil. Určitě to byla velice zdařilá akce
a musím přiznat, že jsem nezaznamenala jedinou negativní
reakci.
Závěrem musím poděkovat vedení Městské části Praha 19
za finanční podporu této akce a za skvělou spolupráci při
přípravě koncertu.
Pro nás z toho plyne úkol, jak zajistit pro příští Vánoce
stejně kvalitní akci, jako tomu bylo v prosinci 2016.
Anna Zborníková, STP v ČR z.s. místní organizace Kbely

Zima v lednu udeřila vší silou. Napadl sníh, mrzlo, až
praštělo. Prostě taková zima jakou si pamatuji ze svého
mládí, kdy to nebylo nic zvláštního. Letos se sněhová
pokrývka držela dlouho. V  polovině února přišla obleva.
Sníh zmizel ze střech, ze silnic, z travnatých ploch. No a jaké
překvapení! Trávníky
nám
vykvetly
„hnědými
květy“.
Nedoporučuji ovšem
jako
dekoraci…
Nevím čím to je, ale
svědčí to o velmi
nízké
inteligenci
majitelů psů. Víte, já

Závěrem mohu konstatovat, že práce v naší místní
organizaci je náročná, pokud ji člověk dělá s patřičným
nasazením. Nejde určitě o to, aby náš výbor prezentoval
sám sebe. Poděkováním za naši práci je spokojenost našich
členů a rostoucí účast na schůzkách a společných akcích.
Za STP MO Kbely Anna Zborníková
sama jako majitelka fenky, vím, že jsou pejskaři házeni do
jednoho pytle. Pravda je, že při počtu vykvetlých „hnědých
květů“ na kbelských trávnících se ani nedivím. Je dost
smutné, že je někomu zatěžko po svém miláčkovi, členovi
rodiny, uklidit jeho hromádku. Pro ty, kteří neuklízejí, mám
jedno doporučení, řekla bych návod k použití. Po Kbelích
jsou takové stojany. Jednak s papírovými sáčky a rovněž
s mikrotenovými sáčky. Pokud pejsek vykoná potřebu,
rozevřeme sáček, sebereme hromádku. Přiznávám, že
návod je určen gramotným pejskařům a tak prosím, aby
tento návod sdělili i těm negramotným…
Závěrem zdravím všechny pořádné milovníky psů a
připomínám, že pes je nejlepší přítel člověka. Otázka je,
zda je tomu i opačně…
Anna Zborníková
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SKAUT - S.S.V.

Spolek SKAUTI - S.S.V. je ve Kbelích veden od roku 2012
a působí zde jako skautská organizace pro děti, mládež
a dospělé. Za tuto dobu jsme vydali dva historické
almanachy (první je vystaven na našem webu), ve kterých
je naše činnost chronologicky zaznamenána. Nic jsme
nikomu nevzali, cizím peřím se nechlubíme, jdeme
svojí vlastní, někdy i dobrodružnou cestou. Dovoluji
si zde upozornit, že nikomu nebereme jeho historii,
aktivity a jsme řádně zaregistrování u Městského soudu
v Praze, jako spolek Skaut-S.S.V. Kdo má zájem o to,
jak fungujeme, může se podívat na internet, webové
stránky, Facebook, či se u nás zastavit a popovídat si...
K vidění jsme i v Centrálním parku, kde s dětmi trávíme
mnoho času. Děkujeme tímto UMČ Praha 19 Kbely a
rodičům za velikou podporu v naší skautské činnosti.

Světová federace
nezávislých skautů - WFIS
Europe

Naší organizaci byla učiněna nabídka ke vstupu
do WFIS (World Federation of Independent

za účelem uctění památky
výsadku Anthropoid (Jozef
Gabčík a Jan Kubiš). Letos jsme
si připomněli 75. výročí těchto historických událostí. Na

místě seskoku jsme zavzpomínali a vydali se po stopách
výše uvedených hrdinů. Počasí bylo vpravdě historické, a
tak jsme měli na vlastní kůži možnost, vyzkoušet si těžkou
situaci výsadkářů. Na závěr akce obdržel každý účastník
Pamětní list a pěkné obrázky obou hrdinů. Vzhledem
k tomu, že si letos připomeneme 75. výročí Operace
Anthropoid (zlikvidování říšského protektora Reinharda
Heydricha) připravujeme ve spolupráci s UMČ Praha 19
Kbely 27. května výstavu. Rozhodně se máte na co těšit.

Pro děti i dospělé jsme měli připravenu akci Pilot F-1.
Každý účastník si mohl zajezdit na našich autodráhách,

nalezli i sběratelské skvosty z bývalého Československa.
Druhý den jsme se vypravili do historické části města.
Zde jsme si prohlédli: radnici, parlament, státní operu,
Minoritenkirche, universitu, Hofburg. Na pension jsme
se vrátili utahání, ale plni zážitků. Ve Vídni jsme se setkali
s nadšenými ohlasy k naší ústroji a reprezentativnímu
chování. Vážíme si možnosti vycestování, které nás velmi
obohacuje a také si můžeme procvičit cizí jazyky v praxi.

Stopování divoké zvěře
v okolí Košátek - 18.února 2017

V únoru se uskutečnila naše další tradiční výprava
do Košátek: na místo jsme se dopravili vlakem a celý

den jsme strávili v lesích, kde jsme se zdokonalovali v
tábornické činnosti. Opět jsme si na našem oblíbeném
místě uvařili chutný kotlíkový buřtguláš a postavili nouzové
přístřešky. Došlo i na napínavou stopovací hru
pomocí vysílaček. Co myslíte, našli jsme naše skauty?

Naše další plány

Něco z našich plánů ještě prozradit nemůžu, ale to, že jsme
dostali nabídku na 5. března stát jako čestná stráž u zvonu
Václav, Vám už sdělit mohu. Tento zvon se bude křtít a
samozřejmě usazovat na své místo v kostele sv. Havla. V
květnu nás také čeká další dobrodružná výprava. Tentokráte
vyrazíme do přístavního města Hamburg. V červnu si opět
připomeneme tragické výročí v obci Lidice. No a v červenci
vyrážíme na náš tradiční skautský tábor. Pojedeme zase
na Sedlčansko, kde máme pěknou zálesáckou základnu.
Letošní tábor se ponese v duchu Robinsona Crusoa.
U nás se rozhodně nenudíme. Pokud chceš zažít
dobrodružství i ty a nejsi vyloženě bábovka, tak jsi u nás
vítán.

Scouts), kterou jsme rádi přijali. V současné
době jsme v čekatelské lhůtě pro vstup do WFIS.
Světová federace nezávislých skautů byla založena
roku 1996 v Německu. Jedná se o mezinárodní
federaci
různých
skautských
organizací/spolků.
WFIS stojí za dodržováním původních skautských hodnot
a tradic zakladatele skautingu R.B.Powella. V současné
době je členem WFIS 32 států a bylo by pro nás velikou
ctí, mít možnost vstoupit do této celosvětové organizace.

Stalo se již naší tradicí v polovině ledna uskutečnit
vzpomínkovou výpravu do nedalekých Nehvizd, a to

Výprava do Vídně  3. - 5. února
2017

Minulý rok jsme zavítali do Drážďan (muzeum Karla Maye),
letos jsme pomyslnou laťku posunuli výše. Začátkem
února vyrazil Skaut S.S.V. do Vídně. Ubytování jsme měli v
pěkném pensionu. Naše první kroky směřovali ke zdejším
skautům, se kterými máme již delší dobu přátelské vztahy.
Navštívili jsme jejich nádherné muzeum, ve kterém jsme

Pilot F1 28. ledna 2017

Výsadek Anthropoid 15. ledna
2017 - Nehvizdy

závodníků. Ti nejlepší byli odměněni krásnými cenami
od p. Tomáše Haniaka z restaurace Zastávka u Srubu a
dokonce pro každého účastníka se našla drobná odměna,
tak nikdo nesmutnil. Děkujeme všem za účast a podporu
naší činnosti.

které jsme pro zájemce připravili při schůzkách se skauty.
Jezdilo se na „historické“ autodráze z 80. let, ale i na
autodráhách moderních. Návštěvníci měli možnost
slepit si svoji originální karoserii na podvozku závodního
autíčka. K naší radosti nás navštívilo veliké množství

Děkujeme, že nám držíte palce a navštěvujete naše
akce!
Vedoucí spolku SKAUT S.S.V. Kamil Podlaha
Více o našich aktivitách a činnosti na: www.skaut-ssv.cz  
nebo Fcb Kamil Podlaha
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Skauti Kbely- Junák stř. Athabaska

Klub seniorů Kbely

Z oddílů: Trilopark

Klub seniorů se činí

V sobotu 25. února jsme se vydali na výpravu
do Triloparku. A co vše naše vlčata zažila?
- Emma: Mohli jsme se tam dozvědět o
trilobitech a hodně si jich prohlédnout.
- Myšák: Byl tam takový velký nosorožec,
který měřil 7 metrů a měl roh velký 2 metry.
Ája:
Dělali
jsme
sádrový
odlitek
trilobita, který jsme si mohli vzít domů.
- Stavitel: Takovýma malýma sbíječkama
jsme
si
mohli
očistit
trilobita.
- Štěpán: Dostali jsme předlohu lebky dinosaura
a modelínu, doplňovali jsme, co na lebce chybí.
Tonda:
Odprašovali
jsme
umělou
rozkládací
kostru
dinosaura.
- Terezka: Mohli jsme si vybarvit lebku dinosaura.
Těšíme se na další výpravu, tentokrát již snad do
jarní přírody.

Počátek každého roku začíná zhodnocením minulého roku,
poučením z kladů a nedostatků a návrhy, jak dále zlepšovat
práci. Stejně tak je to v našem klubu seniorů.
Prvořadým cílem Klubu seniorů je sjednocovat naše starší
spoluobčany dle myšlenky a hesla ,,Důchodci důchodcům,
ať nikdo nezůstává sám.“
Již 50 let existuje ve Kbelích Klub důchodců, nyní Klub
seniorů. V duchu této tradice a požadavků jsme připravili
plán schůzek a setkání na 1. pololetí 2017.
Odchodem předsedkyně paní Ježkové, bylo nutné doplnit
výbor. Ochota pracovat ve výboru, organizovat činnost
Klubu je minimální. Přesto se nám nakonec podařilo výbor
doplnit a omladit.

Z oddílů: skauti protahují
tělo

V  našich oddílech jsme si vždy zakládali na
sportovním vyžití, a tak už si léta pronajímáme
páteční večery v tělocvičně kbelské základní
školy na volejbalové tréninky. Poslední léta

přibyly páteční podvečery pro
rodinný oddíl a rodiče s dětmi a
neděle večer patří všem, kteří si
chtějí zlepšit fyzičku. Cvičíme na
různém nářadí, hrajeme týmové
hry, občas proložíme kruhovým
tréninkem.

Chystáme:
Květinový den

Rok se s rokem sešel a opět se
blíží Květinový den. Ve středu
10. května nás budete zase
moci potkat ve Kbelích při
charitativním prodeji žlutých
kytiček. Letošní 21. ročník Dne
proti rakovině je zaměřen na
nádorová onemocnění hlavy a
krku. Budeme rádi, když s námi přispějete na dobrou věc.
Jitka Viktorová, Lucie Pytlová
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.
https://kbely.athabaska.org

Dle plánu schůzek jsme zařadili mimo jiné přednášky,
informace o dění v obci, školení o finančních záležitostech,
bezpečnostní rady pro naše Kbelské seniory a tři výlety za
přírodními krásami a historií naší vlasti.
Ve středu 8. února se konala první přednáška o finanční
gramotnosti, aneb jak se vyhnout dluhům. Lektorem
přednášky byl ekonom Ing. Patrik Nacher.
Beseda měla nebývalý úspěch. Každý účastník obdržel

knihu, jako dárek s autorovým
podpisem. Spoluorganizátorem setkání byl úřad městské
části Kbely.
Druhá plánovaná přednáška se uskutečnila ve středu 22.
února pod názvem ,,Za čajem na Srí Lanku“. Ostrov Srí Lanka
se nachází v Indickém oceánu a svou rozlohou je o něco

menší než Česká republika. Dnes je jedním z největších
světových producentů vynikajícího cejlonského čaje. My
jsme byli seznámeni hlavně s oblastí nacházející se na jihu
ostrova.
Kromě čajových plantáží a továren na zpracování listů
čaje, jsme byli informováni o životě tamních obyvatel,
jejich zvyky, rituály, přípravou pokrmů ze zeleniny, rybího
a kuřecího masa.
Přednášející paní Zlatuše Knollová doplňovala svou
přednášku promítáním filmu. Viděli jsme přírodní krásy,
želví líheň, Muzeum masek, doly na měsíční kámen
a drahokamy, zeleninové trhy, usedlosti s krásnými
zahradami, rušné ulice, Mírovou pagodu, krokodýlí farmy,
artistické výkony, tanečníky, hudebníky, krásně ozdobené
slony, budhistické chrámy, cvičení jógy i masáže včetně
kosmetických přípravků. Z  mnoha druhů
vyrábějících čajů jsme mohli ochutnat dva
druhy, každý účastník si mohl vybrat.
Protože se beseda konala v době oslav
Masopustu a k tomu patří koblihy, doplnili
jsme pití čaje tímto pečivem. Spokojení
posluchači měli možnost si koupit ze široké
nabídky čajů, které přednášející nabídla.
Akce byla zdařilá a příjemně doplnila naše
středeční setkání.
Třetí přednáška se bude konat 22.března
pod názvem ,,Letem světem po Arménii.“
Se svými poznatky z návštěvy Arménie se
s námi podělí místostarostka MÚ Kbely paní
Ivana Šestáková s panem tajemníkem JUDr
Josefem Nyklesem. Těšíme se
Milan Šeliga
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KRC CoByDup
Masopust držíme, nic se
nevadíme, pospolu...

Již tradičně jsme v únoru uspořádali v Centrálním parku
Kbely masopust. Sedmý ročník byl zaměřen na zvířátka
pod příznačným názvem „Se zvířátky do pohádky“.
Pro návštěvníky byl připraven nejen bohatý program,
ale také soutěže, tvořivé dílny a
vzdělávací aktivity. Po celý den hrála
k poslechu a reji kapela Nedloubej se
v nose. Nechyběla opět ani soutěž
o královnu a krále masopustu v
dospělé a dětské kategorii, která
odstartovala další část masopustu,
a to masopustní průvod po Kbelích.
Před obchůzkou bylo ale ještě nutné
vyprosit si klíče od místostarostky
Kbel Ivany Šestákové. Tradiční průvod
masek se za doprovodu muziky vydal
na svoji obchůzku po Kbelích. Její
součástí byla zastávka u Kulturního
a rodinného centra CoByDup, kde
bylo připraveno nejen občerstvení,
ale také malé překvapení. Během
dne mohli návštěvníci ochutnat na
staročeském jarmarku spousty

Projekt „Co dělat, když…?“
pokračuje i v letošním
roce!
dobrot včetně vynikající zabijačky pana Černého. Jsme
rádi, že my Kbeláci „masopust držíme, nic se nevadíme,
pospolu…
Těšíme se na Vás opět za rok
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup

Aktuálně jsme obdrželi vynikající zprávu o
tom, že náš projekt získal i letos finanční
dotaci z Ministerstva práce a sociálních
věcí. Budeme tak pokračovat v souboru
workshopů, seminářů a poradenství.

Ježkova noc v CoByDupu, aneb slavili jsme
Masopust

V  pátek 17. února 2017 se v KRC CoByDup opět sešlo 16 malých
nocležníků, aby si vyzkoušeli
(někteří pravidelně zopakovali), jaké to je strávit bez rodičů „JEŽKOVU
NOC V COBYDUPU“. Pro děti byl připraven bohatý program na téma
masopust. Poté, co se všichni v „Dupíku“ sešli, pohráli si a navečeřeli
se, začalo velké tvoření masopustních masek – neboť následující den se
všem hodily na masopustní veselici v Centrálním parku Kbely. Po krátké
večerní hygieně zavítala mezi děti „teta knihovnice“, která jim přečetla
úryvky z knížek z místní kbelské knihovny – samozřejmě na dané téma. Při
čtení děti, zachumlané ve svých spacáčcích, ani nedutaly a připravovaly
se na spánek, aby nabraly sílu na velkou ranní polštářovou bitvu.
Po snídani si ještě všichni společně zasoutěžili, dodělali si
výrobky a v 10 hodin odcházeli s rodiči spokojeně domů.
Podle ohlasů se akce všem velmi líbila – jak dětem, tak „tetám na
hlídání“, a proto se všichni těšíme, že si toto „nocování“ v CoByDupu
opět zopakujeme v jarních měsících.
Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková

Celodenní příměstské tábory v KRC
CoByDup

Od července budeme pro děti opět pořádat oblíbené příměstské
tábory – Letní ježkův klubík. Pro malé táborníky jsme připravili čtyři

týdny plné zábavy, kromě celotýdenní táborové hry na dané téma
se děti mohou těšit také na výlety plné dobrodružství. Opět budou
k dispozici tři turnusy pro děti předškolního věku od tří do pěti let
a jeden celodenní turistický klubík pro děti od pěti do devíti let.
Novinkou je letos prodloužená doba konání. V  ceně všech turnusů je
zahrnuta strava, svačiny, teplý oběd, pitný režim a vstupy či jízdné.
Všechny turnusy obsahují minimálně dva výlety. Turistický JK má
celodenní výlet za hrami a poznáním zajímavých míst Prahy každý den.
Rezervace do 27. 5. 2016. Více informací o termínech a tématech táborů
na www.krc-cobydup.cz
Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková

Na semináře týkající se výchovy dětí a péče
o rodinné vztahy budou nově přizýváni
také externí odborníci, jako například
logoped, dětský pediatr nebo výživový
poradce. Pokud potřebujete probrat to, co
Vás trápí (například problematické chování
dětí, sourozenecké vztahy, situace v rodině
po rozvodu, otázky výchovy atd.), je možné
navštívit individuální poradnu nebo je
možné využít elektronické poradny. Veškerá
setkání, ať už osobní či elektronická, budou
naprosto diskrétní, se zárukou mlčenlivosti
a respektu.
Pracovně-právní semináře mají za cíl
snazší zařazení do pracovního procesu
a povědomí o vlastních právech či
povinnostech. Tuto pomoc v minulosti
hojně využívaly právě maminky, kterým
končila mateřská dovolená. Garant
projektu, zkušená advokátka věnující se
pracovnímu právu, navíc v rámci projektu
poskytuje individuální anonymní poradnu,
která je maximálně využívaná. V  případě,
že potřebujete radu či pomoc na toto
téma, je možné nás kontaktovat na emailu
codelatkdyz@krc-cobydup. Rádi Vám
právní poradenství zprostředkujeme.
Zbývá ještě představit finanční semináře,
které se snaží o větší finanční gramotnost
rodin. Klienti těchto seminářů oceňují
především osvojení řízení rodinných financí
a individuální přístup ke každému z nich. I
tato sekce nabízí individuální poradenství
a je stejně jako u rodinné nebo pracovněprávní sekce zdarma.
Přivítáme, pokud byste nám napsali
témata, která by Vás zajímala, rádi Vám je
připravíme „na míru“.
Těšíme se na Vás.
Dáša Zbínová
vedoucí projektu „Co dělat, když…?“
Kontakt (i pro poradny): codelatkdyz@krc-cobydup.cz
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REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19
Ve Kbelích se opět
návštěvníků se jako
každý rok již nemohlo
dočkat
únorového
reprezentačního plesu
kbelského úřadu, o
čemž svědčil naprosto
vyprodaný sál. Lidový
dům byl barevně oděn
do jarního květinového
hávu. V  úvodu se
uvítacího ceremoniálu
chopila
paní
místostarostka Ivana
Šestáková s panem
tajemníkem JUDr. J.
Nyklesem a seznámili
příchozí návštěvníky
s programem. Pro
hosty byl připraven
pestrý
program

plesalo…mnoho

stálých

včetně bohaté tomboly a muzikantů z velmi kvalitní

kapely Brand New Band. Jako překvapení jsme měli
pro návštěvníky uvítací drink podaný spolu s přáním
krásného večera zástupci radnice a na každém stole
sekt. Na začátku nás rozproudilo klasické předtančení
latinsko-amerických tanců Taneční školy Standard,
před půlnocí proběhlo vyhlášení cen tomboly a

přičinili na organizaci a dokonalém průběhu celé akce,
dále všem sponzorům, díky jejichž darům je náš ples
o dost atraktivnější – viz seznam sponzorů.
Budeme se opět těšit na další takto příjemná taneční
setkání.
Fotodokumentace z akce:
http://marel.praha19.
cz/2016/17_2_2017.html, video: https://www.youtube.com/
půlnoční kabaretní vystoupení alá Moulin Rouge. Do
ranních hodin se tančilo na oldies-disco rytmy.
Opět bych ráda srdečně poděkovala všem, kteří se

watch?v=DE0MRPg9b2c

Šárka Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19
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Základní škola Praha - Kbely
ADVENTNÍ SETKÁNÍ

V adventním čase se třída 6.A
přenesla do dob minulých, kdy
naši předkové neměli mobil,
televizi, ba ani rozhlas. Pozvali
jsme rodiče na předvánoční
posezení, na kterém ožily
pověsti z okolí Kbel, jak
se s nimi děti seznámily
v rámci projektového dne.
Najednou už tu nebyli žáci, ale
v kostýmech a připravených
kulisách
ožily
postavy
z pověstí. Rodiče se zájmem
sledovali
příběh
Matěje
z Proseka, obou hraběnek
Černínových, které se od sebe tolik lišily. V jedné ze scének jsme zavítali i na tvrz v Ďáblicích. Děti byly spokojené, že se
rodičům jejich vystoupení líbilo. Potom už jsme se přesunuli do naší třídy, kde jsme měli připravené malé pohoštění.
Podařilo se nám vykouzlit překrásnou předvánoční atmosféru.

VÁNOČNÍ HVĚZDY

Přesto, že zima se s námi pomalu
loučí, chci se ohlédnout za jejími
nejkrásnějšími svátky, v jejichž
předvečer ožil Lidový dům
VÁNOČNÍMI HVĚZDAMI.
Žáci si pod vedením učitelů pečlivě
připravovali svá vystoupení a
na pódiu se stali skutečnými
hvězdami a zářícími hvězdičkami.
Slavnostní večer zahájil pan
starosta pozdravem a přáním všem
zúčastněným. Pak se rozezněl
zpěv koled za doprovodu různých
hudebních
nástrojů.
Diváci
se mohli pobavit úsměvnými
scénkami,
dramatizacemi
vánočních námětů a programem
akvabel mladších žáků i obdivovat
gymnastické, taneční a pěvecké
výkony starších žáků. Nechybělo
ani předvánoční překvapení,
které rozezvučelo celý sál v rytmu
rumby.
Program slavnostního večera
ukončila slova pana ředitele
a již tradičně vystoupení žáků
devátých ročníků. Odměnou všem
organizátorům a účinkujícím byl
neutichající potlesk publika.
Mgr. Jana Drhová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tradiční den otevřených dveří
přilákal na naši školu řadu rodičů i
budoucích prvňáčků. Pro návštěvníky
bylo připraveno jedenáct stanovišť
s bohatým programem. Ti nejmenší si
mohli i zasoutěžit. Po vstupu do školy
obdrželi plánek, do kterého mohli
sbírat razítka za zvládnutí připravených
úkolů. Pro všechny na konci čekala
drobná odměna a občerstvení ve
školní jídelně. Role průvodců se jako
každý rok ujali deváťáci, v učebnách
pak svým pedagogům pomáhali další

žáci a zástupci školního parlamentu.
Na staré budově byla otevřena
knihovna,
pracovna
estetických
předmětů, dílny, gymnastický sál a
učebny dějepisu, přírodopisu, chemie

a cizích jazyků. Nabídka aktivit byla
velmi pestrá a lákavá: chemikova
zahrádka,
vytěsňování
stříbra
z roztoku, ukázky chovu exotických
zvířat, práce s mikroskopem, hra na
netradiční hudební nástroje, fyzika
pro nejmenší, ukázky pohřbívání
ve starověkém Egyptě, hlavolamy,
soutěže a mnoho dalšího.
Návštěvníci nové budovy si prohlédli
ukázkovou 1. třídu, hernu školní družiny
a počítačovou učebnu, ve které si
zájemci mohli vyzkoušet práci na nově
zakoupené interaktivní tabuli. S tou se
většina dětí setkala poprvé. Snažily se
„psát prstem“, spojovat čáry
a dokreslovat obrázky. Vedle
toho byly připraveny aktivity
na iPadech – procvičování
matematických dovedností
na
dominových
kartách
a sluchová analýza podle
obrázků.
O úspěšnosti akce svědčí velký
zájem veřejnosti a rozzářené
oči budoucích školáků, kteří
se domů vraceli s plným
počtem razítek a zaslouženou
odměnou!
Mgr. Martin Korenčík
Mgr. Jana Březinová
Mgr. Dagmar Tomanová

Běžkování ve Velké Chuchli
Dne 18. ledna jsme se zúčastnili skvělé akce - běžkování
ve Skiareálu Velká Chuchle. Dobrodružná pro nás byla
už samotná cesta vlakem ze Kbel přes Hlavní nádraží a
následně až do Velké Chuchle. Tam na nás čekal ochotný
pracovník, který všem dětem trpělivě vydával správnou

zacvaknutí bot do lyží) a teprve potom jsme se vydali
na cvičnou loučku. Tam si již děti vyzkoušely spoustu
průpravných cviků, jízdu ve stopě i mimo ni a chybět
nemohl ani závod - na stylu nezáleželo. Veliké poděkování
patří všem čtyřem tatínkům, kteří se s námi akce zúčastnili
a byli nám po celou dobu velikou oporou.
Třída 3.D
velikost bot a posléze i lyží a hůlek. Pak se nás už ujal
zkušený instruktor, který osobitým způsobem dětem
objasnil základní principy lyžování na běžkách. Instruktáž
se konala samozřejmě nejprve na suchu (nasazení hůlek,

Co nás čeká:

Noc s Andersenem - pátek 31. 3. od 17.00 - sobota
1. 4. do 9.00 v prostorách obou budov ZŠ
Zápis do prvních tříd - pondělí 10. 4. od 14.00 do
18.00 a úterý 11. 4. od 14.00 do 17.00 v prostorách
nové budovy

PROJEKTOVÝ DEN V EXPOZICI PRAVĚKU
6. A se v rámci projektového dne vydala do
Muzea hl. města Prahy, kde jsme pracovali
hlavně v expozici pravěku. Zajímaly nás
památky hmotné kultury, které se našly ve
Kbelích a v okolí. Děti si do připravených
pracovních listů zaznamenávaly, co se
dozvěděly o zásobnici na obilí z Vinoře, o
zajímavých nádobách s rohatými uchy ze
Kbel, ale viděly i makety obydlí člověka
vzpřímeného z Přezletic. Porovnávali jsme
hrob žárový s hrobem kostrovým, konečně si
umíme představit koflík kultury únětické. Čas
věnovaný pravěku nám uběhl rychle.
Potom jsme se seznámili s modelem Prahy,
díky 3 D projekci jsme projeli v kočáru
pražskými ulicemi ze Staroměstského náměstí
na Pražský hrad. Děti se potom v herně
pokusily z kostek napodobit stavbu modelů.
Mgr. Marie Nováková

CELOREPUBLIKOVÁ SOUTĚŽ NAJDI SVÉHO
VETERÁNA

V  této literární soutěži uspěla svou prací žákyně naší
školy Linda Suchanová z 9. A. Její rozhovor s veteránem
byl vybrán mezi deset nejlepších a Linda byla oceněna
na Ministerstvu obrany ČR. Spolu s dalšími výherci se
zúčastnila exkurze po budově ministerstva obrany.
Slavnostní předání cen proběhlo v reprezentačním
salónku.
Mgr. Marie Nováková
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Základní škola Praha - Kbely

ŠAKAL - Školní atletický klub Albrechtická při SRPŠ Praha - Kbely
pod záštitou starosty městské části Praha 19

MASOPUST

V úterý 21. 2. 2017 se konal v naší základní škole Masopustní
průvod. Celé akci předcházela celá řada příprav. Žáci 1. – 3.
tříd si vyráběli barevné masopustní čepice, někteří i masky.
Při hodinách hudební výchovy se děti naučily 7 písní, které
k tradičnímu masopustnímu veselí patří. Mnohé z těchto
písní byly spojeny i s tanečním doprovodem.
Do oslav se zapojila i školní družina. Vyzdobila obě školní
jídelny a pomohla dětem s přípravou masek.

pořádá 2. ročník běžeckého závodu pro děti 2 -15 let

Vypusťte ŠAKALA!
Kbely, Centrální park, neděle 23.4.2017 od 10:00
Startovné



30 Kč pro elektronicky registrované (do středy 19. 4.)
50 Kč pro registrované na místě. Počet dětí registrovaných na místě je
omezený!

Elektronickou registraci a podrobnější informace naleznete na
www.sakalkbely.cz. V případě velkého zájmu si

organizátor vyhrazuje právo registraci předčasně ukončit.
Závod se koná za každého počasí.

ŠAKAL je členem Českého atletického svazu

Průvod začal ve třetím patře nové budovy. Pokračoval přes
ostatní patra, ve kterých se do průvodu přidávaly další a
další třídy. A v počtu 300 dětí veselí pokračovalo až do
staré budovy. Za doprovodu zpěvu, flétny a kytar všichni
procházeli celou školou až do tělocvičny. V  tělocvičně
veselí vyvrcholilo zpěvem a tancem. Mezi nejoblíbenější
patřila píseň Skákej medvěde, při které se otřásala celá
škola.

Závěrem děkujeme i oběma školníkům za technickou
podporu celé akce a také školní jídelně za tradiční
masopustní koblihy.
Učitelky 1. tříd

Zajímavé kurzy o včelařství a včelích produktech

Také v letošním roce pořádá Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA Seznamovací
kurz pro zájemce o včelaření POTŘEBUJEME VČELY, v němž se dozvíte všechny
podstatné informace pro své rozhodnutí, zda si pořídit včely. Lektorem kurzu je
přední včelařský odborník RNDr. Václav Švamberk.
Další kurz spolku MÁJA s názvem VČELÍ PRODUKTY A JÓGA je určen každému, kdo chce prožít dlouhý život v dobré
kondici. Seznámíte se s blahodárnými účinky včelích produktů včetně receptů a návodů, a dozvíte se, jak si udržet
pružnost do vysokého věku a velmi jednoduchým cvičením na bázi jógy upevnit kondici. Lektorkou jógové části
kurzu je Radka Ingrová.
Pro začínající včelaře je určen pětidílný kurz TO NEJLEPŠÍ PRO VČELY, který nabídne odborné vedení po celou
včelařskou sezónu jak začátečníkům v oboru včelařství, tak pokročilejším včelařům, kteří by si rádi ověřili správnost
své včelařské praxe.
Podrobnosti o kurzech najdete na http://www.majabee.cz/kurzy-seminare.
Kurzy se uskutečnují s podporou Ministerstva zemědělství.
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ZÁPISNÍK JOSEFA PERLINGERA

Prosinec 2016

1. 12. Tento den vstoupila v platnost elektronická evidence tržeb (EET)
v restauračních zařízeních také ve
Kbelích. Před obědem jsem zašel na
pivo a hned se v souvislosti s zavedením EET stala humorná událost.
Výčepní mi za jedno pivo naúčtoval
2.500 korun!!! Naštěstí tuto astronomickou částku stačil včas stornovat
a tak jsem nakonec zaplatil ,,pouhých“
25 korun. Inu, začátky bývají těžké.
4. 12. V  klubovně Junáka Kbely
v Bakovské ulici byla k vidění výstava
betlémů, která trvala do 10. 12. a byla
zde vystavena téměř stovka betlémů
z nejrůznějších materiálů.
5. 12. Byla zahájena demolice bývalé
kbelské hasičárny v Toužimské ulici.
Na tomto místě by v budoucnu měla
být postavena multifunkční knihovna
(školící centrum). Na kbelské radnici
se uskutečnilo další Letopisecké setkání, které bylo tentokrát zaměřeno na
téma - vánoce, vánoční zvyky, vánoční
cukroví atd. - ve vzpomínkách kbelských pamětníků. Ve Kbelích jsme
mohli vidět několik Mikulášů, čertů a
andělů, kteří neodmyslitelně patří k tomuto dni. Nejroztomilejší byl v Centrálním parku Kbely malý capart, který své
mamince s kočárkem zazpíval: Mikuláš,
Mikuláš, zašel s čertem na guláš…..!
8. 12. Navštívil jsem opět letecký archiv v Praze 10 a zjistil zajímavé informace, např. dne 3. srpna 1933 byla
na letišti ve Kbelích velká událost.
Přistál zde letoun Saro Cloud pro
Československé aerolinie. Bylo to první
přistání obojživelného letadla v Praze.
11. 12. Jedna starší paní ze Kbel se
rozhodla, že si nechá vymalovat byt.
Těšila se, že bude mít na vánoční
svátky hezčí bydlení. Její dcera jí
doporučila malíře pokojů a byt měla
komplet vymalován. Cena byla dobrá

Leden 2017

1. 1. Oslavy silvestra a Nového roku
2017 nedopadly dobře pro mladého
muže ze Kbel, který se po ,,tahu“ vrátil

a až sem bylo vše v pořádku. Bohužel,
po několika dnech se strop (zejména v předsíni) začal loupat a paní
nevěděla, co má dělat. Obrátila se na
dceru, která ,,malíře“ začala nahánět.
Bylo jí sděleno, že momentálně má
moc práce a at´ zavolá v lednu! Aby
takové nepříjemné situace nenastaly –
je nejlepší se v souvislosti s malířskými
pracemi obrátit na některou kbelskou
firmu s dobrými referencemi, žádat
na malířské práce záruku a předložení
výučního listu v daném oboru!
13. 12. Svaz tělesně postižených MO
Kbely ve spolupráci s MČ Praha 19
uspořádal odpoledne v Lidovém domě
Kbely koncert, na kterém vystoupili P.
Břínková a J. Oplt. Milovníci operety si
přišli na své. Tato kulturní akce byla pro
STP MO Kbely důstojným zakončením
roku 2016.
14. 12. V  sále Lidového domu Kbely
se konalo Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Hlavním bodem
programu bylo schválení rozpočtu MČ
Praha 19 na rok 2017, což se podařilo.
Vždyt´ rozpočet MČ Praha 19 je alfa a
omega veškerého dění ve Kbelích!
17. 12. Z letiště Kbely byl v noci transportován po silnici trup letounu TU 134
směrem na Karlovy Vary a na Plzeňsko,
kde bude po čase vystaven. V  roce
2016 to byl již druhý transport tohoto
typu.
21. 12. Na dvou místech ve Kbelích
začal prodej kaprů, který pokračoval
také v následujících dvou dnech. Bylo
prodáno celkem 2.400 kg výběrových
třeboňských kaprů (o 200 kg víc než
v roce 2015).
22. 12. Na Novákově náměstí v ranních hodinách starší muž vyběhl
z domu směrem ke svému osobnímu
autu. Nevšiml si, že na chodníku je
náledí a následoval ošklivý pád na
obrubník chodníku. Výsledkem byla
zlomenina ruky a naražené rameno.

Po ošetření v nemocnici se v poledne
s rukou v sádře vrátil domů. Jeho plány
na prožití vánočních svátků musely být
podstatně změněny. Odpoledne na
recepci kbelské radnice skauti S. S. V.
rozdávali Betlémské světlo. Tato akce
se uskutečnila za významné podpory
rodičů a kbelské radnice.
24. 12. Na titul ,,Cvok roku 2016“ by
určitě dosáhl starší muž ze Kbel, který
bydlí v blízkosti hotelu Erko. Na Štědrý
den ráno začal s úpravou svého bytu
(vrtání, bouchání, řezání atd.) bez
ohledu na sousedy. Naštěstí tuto svoji
,,aktivitu“ ukončil v pravé poledne – to
asi, aby Ježíška nevystrašil! V  kostele
sv. Alžběty ve Kbelích se ve 22 hodin
konala mše svatá půlnoční.
26. 12. V  kostele sv. Alžběty ve
Kbelích se uskutečnil Vánoční koncert
na kterém vystoupil komorní smíšený
sbor Gaudium Cantorum. Koncert se
uskutečnil ve spolupráci s MČ Praha 19
a Římskokatolickou církví ve Kbelích.
30. 12. V  dopoledních hodinách
v Sídlišti II. přijela před bytový dům
sanitka Záchranné služby. Jedna kbelská seniorka se ihned začala zajímat
o to, koho odvážejí do nemocnice.
Skutečnost však byla úplně jiná, protože
naopak sanitka přivezla paní z nemocnice domů. To je dobrá zpráva. Večer
v jedné kbelské hospodě se společnost
pěkně rozjela a došlo ke generálce na
oslavu Silvestra. Konkrétně, začalo
se pít ,,šampáňo“ (ve skutečnosti to
byly lahve sektu), kterého postupně
rychle ubývalo. Nakonec kbelští borci
všechny zásoby ,,bublinek“ vypili, že
na Silvestra majitel podniku neměl ani
kapku sektu k Novoročnímu přípitku
do roku 2017!

dopoledne domů a hned v předsíni
bytu ztratil rovnováhu, upadl a hlavou
se uhodil o botník. Po vyšetření u
lékaře byla určena diagnóza – slabý

otřes mozku a naražené žebro. Říká se,
že naražené žebro bolí víc než zlomené,
tak určitě příště bude opatrnější.
V  odpoledních hodinách se v pros-

torách Nízkoprahového centra aktivit (NCA Městské části Praha 19) v Bakovské ulici uskutečnilo první sportovní
klání v roce 2017 ve Kbelích. NCA MČ
Praha 19 a Sportovní klub Kbely zde
uspořádali již 26. ročník otevřeného
turnaje jednotlivců v bleskovém šachu
s názvem Novoroční blesk.
2. 1. Stačila chvilka nepozornosti a
v pravé poledne utekl v Sídlišti II. jedné
kbelské občance velký černý pes. Žena
byla zoufalá a začala hledat psa po
Kbelích – bez výsledku. Nakonec ztraceného psa našli děti za hotelem Erko
a pes byl vrácen majitelce. Odpoledne
se na kbelské radnici konalo další
Letopisecké setkání. Pamětníci měli
tentokrát na programu kbelská výročí
v roce 2017 a prezentaci fotografií
převážně z kbelského letiště.
3. 1. Kdo si chtěl tento den vyzvednout
své peníze v bankomatu v Katusické
ulici ve Kbelích měl prostě smůlu. Na
displeji bylo upozornění System Freeze
a bankomat byl mimo provoz. Papírové
peníze určitě nezmrzly, tak se zřejmě
jednalo o poruchu softwaru. Následující den byl bankomat opět v provozu.
6. 1. Před kbelskou poštou bylo po 17.
hodině odcizeno značkové jízdní kolo.
Zoufalý majitel kola vypsal odměnu za
vrácení kola ve výši 5000 Kč. Zloději
stačila malá chvilka a kolo bylo fuč!
9. 1. Někteří kbelští občané vyhazují
do kontejnerů dokumenty, které obsahují citlivé osobní údaje. V Katusické
ulici, u odpadového kontejneru na
papír se povaloval vyplněný dotazník
z psychiatrie, který patří jedné seniorce
léčící se na deprese. Nalezený dotazník
jsem ženě osobně odevzdal se slibem
zachování anonymity. Aby se takové
věci nestávaly, tak by bylo nejlepší
pořídit si tzv. skartovačku!

11. 1. V  noci byla ve Kbelích teplota
minus 16, 2 °C a ráno se jednomu řidiči
v Katusické ulici nepodařilo nastartovat
osobní auto (a nebyl ve Kbelích sám).
Rozhodl se jet do práce v centru Prahy
ze Kbel vlakem. Cestování vlakem se
mu natolik zalíbilo, že se rozhodl, že už
do práce autem jezdit nebude!
12. 1. Z auta, které parkovalo u kbelské základní školy v Albrechtické ulici,
v době mezi 17 – 18 hodinou byl neznámým pachatelem odcizen špičkový
notebook. Majitel za jeho vrácení vypsal vysokou finanční odměnu!
13. 1. Navštívil jsem opět Letecký archiv v Praze 10, kde jsem získal další
historické údaje o dění na kbelském
letišti, např. dne 20. května 1921 zde
pilot B. Munzar zalétal letoun Avia BH
– 1bis.
16. 1. Ve sklepě bytového domu v majetku MČ Praha 19 se v poledních
hodinách pohyboval neznámý muž
v červených teplácích. Když byl jedním nájemníkem spatřen, tak se dal
na útěk. Stačil však poškodit zámek
u vchodu do sklepa. Jiné škody nebyly zjištěny. Aby se zabránilo těmto
nezvaným návštěvám -zamykejte
vchodové dveře do domu!
18. 1. V Sídlišti II. ve Kbelích upadla
v bytě seniorka a nereagovala na
volání mobilem od příbuzných. Ti
okamžitě zavolali první pomoc a na
místo dorazila záchranná služba, hasiči
a policie ČR. Po otevření bytu (naštěstí
nebylo zamčeno) byla žena ošetřena a
odvezena do nemocnice. Bohužel po
několika dnech přišla smutná zpráva,
že paní v nemocnici zemřela. Čest její
památce!
20. 1. V  sále Lidového domu Kbely se konal Ples sportovců, který
uspořádali Sportovní klub Kbely a

Sokol Kbely pod záštitou Městské
části Praha 19. Na tomto plese hrála
hudební skupina Patex a také speciální host skupina Lunetic! Nezbývá
než popřát kbelským sportovcům
hodně úspěchů v roce 2017!
24. 1. V jedné kbelské hospodě přišel
na pivo přímo z vyšetření z nemocnice
starší muž, který se ,,pochlubil“, že mu
lékař diagnostikoval počínající Parkinsonovu chorobu. Byl z toho trochu
skleslý, ale po několika panácích vodky
se uvolnil a prohlásil: S  tím Parkinsonem si už začínám rozumět! Ještě, že
to neslyšel jeho ošetřující lékař!
27. 1. O tom, že alkohol a rodina
k sobě nepatří se přesvědčil muž ze
Kbel, který po oslavě dorazil domů
v povzneseném stavu až v ranních
hodinách. Tam ho čekala manželka
a jeho dvě děti. Manželka začala
s výčitkami, jestli se nestydí před dětmi
takhle přijít. Odpovědˇ byla stručná:
No co, at´děti vidí jak vypadá životní
realita! Tím jen přilil vodu do ohně.
Žena na něj zařvala, že to bylo slyšet
až na ulici: Už mně to fakt přestává
bavit! A následovalo hrobové ticho.
29. 1.
Ráno jsem u náměstí Letců
potkal mladou paní, která venčila svého pejska. Protože pěkně mrzlo, tak
její pes měl na sobě slušivou vestičku
v barvách a s logem sportovního klubu
AC Sparta Praha. Tak tomu se říká fandovství!
31. 1. Letošní zima ve Kbelích přála
sáňkařům na svahu u rybníka a také
bruslařům na kbelském rybníku. Kolem
20. hodiny večerní se v lesoparku mezi
kbelským nádražím a hotelem Erko
objevil také neznámý lyžař na běžkách,
který zde několikrát projel jakoby trénoval na Jizerskou padesátku!

Únor 2017

takové šance!
4. 2. V odpadovém kontejneru v blízkosti Leteckých opraven byly nalezeny
zajímavé osobní dokumenty z pozůstalosti patřící nejmenovanému zesnulému kbelskému občanovi. Určitě nejzajímavější je občanská legitimace
z období Protektorátu Čechy a Morava
z roku 1939, kde v ní byl v rámci indentifikace osoby také zobrazen otisk pal-

ce pravé ruky a razítkem Gendarmeposten Gbell - Četnická stanice Kbely.
6. 2. Na kbelské radnici se uskutečnilo jubilejní již 50. Letopisecké setkání.
Tentokrát proběhlo ve slavnostním duchu. Za pět let činnosti se kbelským pamětníkům podařilo zmapovat mnoho
kbelských historických údajů, fotografií, které mohly zůstat zapomenuty pro
příští generace ve Kbelích. Účastníci

1. 2. Velmi neopatrný byl kbelský
občan z Katusické ulice. Před několika
dny špatně zaklapl kapotu svého osobního auta, které bylo zaparkované před
domem. Po upozornění si ji konečně
pořádně zajistil. Tentokrát měl štěstí,
neboť´ vloupání do aut a krádeže motorových vozidel patří mezi nejčastější
trestné činy. Proto nedávejte zlodějům
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pOKRAČOVÁNÍ - KBELSKÝ ZÁPISNÍK JOSEFA PERLINGERA
tohoto jubilejního setkání obdrželi od
tajemníka Úřadu MČ Praha 19 JUDr.
Josefa Nyklese a místostarostky MČ
Praha 19 paní Ivany Šestákové pamětní listy. Tento den pro žáky kbelské základní školy začaly jarní prázdniny.
9. 2. Moje návštěva Leteckého archivu
tentokrát přinesla zajímavé poznatky
o událostech na kbelském letišti, např.
12. listopadu 1922 byl na letišti Kbely
odhalen pamětní kámen letecké trati Paříž – Praha – Vídeň – Budapešt´Bukurešť – Cařihrad.
11. 2. Vysokoškolačka z Kbel se připravovala na zkoušku do školy. Aby si od
učení odpočinula, tak vyrazila s přáteli na „jízdu“ do centra Prahy. Večer se
vydařil a domů s malými komplikacemi způsobených alkoholem dorazila
bez úhony v brzkých ranních hodinách. Když se odpoledne probudila,
měla takový divný pocit, že něco není
v pořádku. Až v koupelně při pohledu
do zrcadla zjistila, že jí na krku chybí
zlatý řetízek. Byla to rodinná památka v ceně přes 6 tisíc korun. Marně
přemýšlela, jestli ho neztratila nebo jí
ho někdo neutrhl – měla totiž pěkné
,,okno“. Jestli se to stalo ve víru tance,
vášně nebo jiných nedefinovatelných
stavů už zřejmě nezjistí. Jediná stopa,
kterou při svém pátrání objevila bylo
,,selfíčko“ s kamarádem pořízené kolem 22 hodiny večerní. Tam ještě zlatý
řetízek měla. Příště si určitě dá větší

pozor!
13. 2. Přesně před padesáti lety dne
13. 2. 1967 byla založena první rhythm and bluesová skupina ve Kbelích
s názvem The Attention Group. Zakládající členové byli: Josef Perlinger –
zpěv, Odřich Petráček – sólová kytara,
zpěv Lubomír Bašný – doprovodná
kytara, zpěv Jiří Jukl – basová kytara,
zpěv a Ludvík Ťoupal – bicí nástroje,
zpěv. Kbelská skupina The Attention
Group vystupovala převážně na čajích
v malém kulturním domě ve Kbelích u
majáku zvaném Airplane club a v sále
Na Jahodnici. Přikládám dobový plakát
z roku 1968, který asi nejlépe vystihuje atmosféru té doby. Tato kbelská
hudební formace existovala do roku
1969. Poslední vystoupení The Attention Group v původním složení se uskutečnilo u příležitosti 25. výročí založení,
v sále Lidového domu Kbely dne 7. 11.
1992.
15. 2. Někteří kbelští občané venčí své
psy i v nočních hodinách. Jedna paní
z Katusické ulice ráno na trávníku před
svým domem našla psí exkrementy
nevídané velikosti což ji tak rozčílilo, že
prohlásila: To není možný, tady snad
někdo venčil koně! Připomínám, že
Úřad MČ Praha 19 rozmístil po Kbelích
dostatek sáčků na psí exkrementy!
16. 2. V Sídlišti II. v dopoledních hodinách se pohyboval podivný muž, který
se chtěl dostat dovnitř bytových domů

a proto zvonil na domovní zvonky a
oslovoval nájemníky s prosbou, jestli
by mu neumožnili vstup domu. Nakonec se ukázalo, že v tomto případě
nešlo o podomního obchodníka tzv.
,,šmejda“, ale o muže, který roznášel reklamní letáky a potřeboval je připevnit
na domovní nástěnky. Muže si všimli i další kbelští občané a je dobře, že
v případě těchto podezřelých lidí, naši
občané ihned informují kbelskou radnici. Žádné podomní obchodníky tzv.
,,šmejdy“ ve Kbelích nepotřebujeme!
17. 2. V sále Lidového domu Kbely se
uskutečnil Reprezentační ples MČ Praha 19, na kterém k tanci i k poslechu
zahrála hudební skupina Brand New
Band. Nechyběla bohatá tombola a
půlnoční překvapení.
18.2. Kulturní a rodinné centrum CoByDup ve spolupráci s MČ Praha 19 a
za podpory hl.m. Prahy uspořádalo odpoledne v Centrálním parku Kbely akci
s názvem Kbelský masopust aneb ,,Se
zvířátky do pohádky“. Bohatý program
byl určen převážně pro děti, které si
to opravdu užily. K vidění byli také dva
živí velbloudi, na kterých se děti mohly
povozit. Zájem byl opravdu velký. Nechyběl Masopustní průvod po Kbelích.
20. 2. V Katusické ulici byla otevřena
nová prodejna Ovoce –Zelenina na
místě bývalého pekařství, které koncem listopadu 2016 ukončilo provoz.
21. 2. V jednom bytovém domě v majetku MČ Praha 19 v Sídlišti II. z chodby
domu v noci záhadně zmizela i s květináčem rostlina zvaná pryšec. Neznámý
,,botanik“ využil tmy a rostlina změnila
majitele. Z  podobných případů je vidět, jak důležité je na noc zamykat domovní dveře! Asi nejlépe to vyjádřila
jedna starší paní: To je hrozný, lidi už
kradou i kytky!
24. 2. Odpoledne se v sále Lidového
domu Kbely konal Dětský karneval,
který uspořádala Městská část Praha 19. Na této akci se podílelo také
Divadlo Prima den. Byla zde spousta
legrace, sportovní scénky, pohádkové
postavičky, tanec, muzika, sportovní
soutěže a odměny! Prostě plný pytel
zábavy!
Josef Perlinger (JPM)

Kbely TV

Výběr nejzajímavějších reportáží

www.kbely.tv

Stanislav Cimpa: Sportovec na kolečkovém křesle
Kbelák Stanislav Cimpa už od dětství trpí vážným zdravotním
handicapem, který ho upoutal na invalidní vozík. I přes nepřízeň osudu
se Standa řadí mezi nejlepší florbalisty na kolečkovém křesle u nás.
Rozhovor s ním najdete na Kbely TV.
Jak šel čas v roce 2016
Co všechno se událo ve Kbelích na poli kulturním i jiném? Na Kbely TV
najdete sestřih z těch nejzajímavějších akcí z celého roku.

Reprezentační ples 2017
Páteční večer 17. února se ve slavnostně nazdobeném sále Lidového
domu uskutečnil Reprezentační ples Městské části Praha 19. Každoroční
akce, která odstartovala kolem osmé hodiny večerní, byla letos opět v
něčem specifická. V čem? Dozvíte se v reportáži.
Prima den zkouší nové divadlo
Spolek Prima Den připravuje novou divadelní hru pro dospělé. Tentokrát
bude na programu komedie na motivy příběhu Strašidlo Cantervillské
od Oskara Wilda. V reportáži se podíváme do Lidového domu přímo na
jejich zkoušku.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK
v KRC CoByDup
NOVĚ: OBĚDY a PRODLOUŽENÁ DOBA KONÁNÍ
Po domluvě možnost prodloužení u všech turnusů pro mladší děti do 16:00 hod.
nebo možnosti vyzvednutí mladších dětí hned po obědě.
Předškoláci 3 – 5 let, cena 1950 Kč/dítě (prodloužení do 16:00 – dopl. 150,- Kč/dítě)
pondělí - pátek 8:30 - 14:30 v KRC CoByDup a 2x výlet

Všechny

turnusy o

bsahují m

inimálně

17. 7. – 21. 7. 2017 „Cestování po vodě, na souši i vzduchem“
“
rová hra
nní „tábo
31. 7. – 4. 8. 2017 „Z pohádky do pohádky“
celotýde
V ceně
všech tu
rnusů je
teplý ob
zajištěn
7. 8. – 11. 8. 2017 „Letní hrátky se zvířátky“
ěd, pitn
a celod
ý režim

Celodenní turistický Ježkův Klubík, děti 5 – 9 let, cena 2500 Kč/dítě
pondělí - pátek 8:30 – 16:30

24. 7. – 28. 7. 2017 „Praha známá i neznámá“

a vstupy

enní sva
č
či jízdné ina,
.

poznáním
n za hrami a
lety každý de
y.
ah
Pr
ta
Celodenní vý
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Více informací:
Jak se přihlásit:
www.krc-cobydup.cz
Pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 26. 5. 2017 na adresu: centrum@krc-cobydup.cz.
Lenka Maršálková,
Do předmětu zprávy uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte.
tel.: 775 904 976
V případě volné kapacity budou akceptovány a individuálně řešeny přihlášky zaslané po 26. 5. 2017.
centrum@krc-cobydup.cz
Kulturní a rodinné centrum CoBydup, Toužimská 244/42, Praha 9 - Kbely

2 výlety
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49. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ

2. ledna 2017

Téma prvního lednového setkání bylo: Kbelská výročí
v roce 2017, identifikace fotografií zapůjčených panem
Minaříkem a různé zajímavosti.
Kbelská výročí:
rok 1722 – Kbely odkoupil František Černín, 295 let
rok 1872 – přes Kbely projel první vlak na trati Praha –
Neratovice, 145 let
rok 1892 – byla otevřena první obecná trojtřídní škola,
125 let
rok 1907 – přístavba obecné školy na pětitřídku, 110 let
rok 1912- založení Sokola ve Kbelích, 105 let
rok 1927 – postavení Sokolovny, 90 let
rok 1927 – založen divadelní spolek, 90 let
rok 1927 – zavedení první autobusové linky F do Kbel se
zastávkou u letiště, 90 let
rok 1932 – otevření měšťanské školy, 85 let
rok 1932 – byla odkoupena stodola a pozemek Družinou
sv. Kláry a přebudována na kapli
sv. Alžběty a vysvěcena 28. 10. 1932, 85 let
Kbelské zajímavosti:
Rok 1797 – Žitavská cesta (byla to obchodní cesta, která
vedla ze Žitavy přes Český Dub, Starou Boleslav i Kbely do
Prahy), byla přebudována na Císařskou silnici vinořskou,
220 let.
Roku 1827 postavil hrabě Černín první cihelnu ve Kbelích
v místech, co dnes stojí Knauf, 190 let.
V roce 1857 bylo ve Kbelích 80 domů a 734 obyvatel, 160
let.
Roku 1867 věnoval Kbelům Václav Soukup Kříž, který kdysi
stával u brány do dvora (co je vjezd k obytným domům
z Vrchlabské ulice) a v současné době je umístěn na konci
hlavní cesty na kbelském hřbitově, 150 let.
Roku 1912 bylo ve Kbelích založeno mnoho spolků, ale
jejich ukončení není známo. Byly to Vzdělávací spolek
mládenců, Všeodborový dělnický spolek, Národně socialistické všeodborové sdružení, Odbočka kovopracovníků,
Spolek pěstitelů králíků, Skupina tesařů, Skupina lučebního
dělnictva, Jednota českých střelců, Dělnická tělocvičná
jednota a Podporující spolek Kartel Havlíček Borovský, 105
let.
V roce 1922 probíhala elektrifikace obce, 95 let.

Roku 1932 byla zřízena železniční zastávka po pravé straně
směrem na Vinoř. Bylo to po šedesáti letech, co přes Kbely
projel první vlak. Téhož roku byl založen také Baráčnický
spolek ve Kbelích, 85 let.
Roku 1937 bylo přistaveno další poschodí k měšťanské
škole, 80 let.
Roku 1947 byla dne 28. 10. otevřena nová budova Místního národního výboru, na místě dnešní radnice, a byl
předán do služeb MNV první místní veřejný rozhlas a
zároveň pořízeno 17 amplionů a 20 gramofonových desek.
V roce 1947 byl také založen Spolek zahrádkářů, který je ve

Kbelích dodnes. Zajímavá byla informace o kbelském majáku, který spustil světlo, které bylo vidět až do Jičína. Byla
to krásná podívaná. Je to 70 let.
Roku 1957 byla dokončena výstavba II. sídliště a předávaly
se dekrety na byty. V  kronice je také psáno, že v lednu
1957 se na obloze objevila mezi 10. a11. hodinou večerní
polární záře, která byla kolem 4. hodiny ranní doprovázena
bouří, přesto že mrzlo a padal sníh, 60 let.
V roce 1962 měly Kbely 745 čísel popisných a 96 čísel nouzových, 55 let.
V  roce 1967 stálo ve Kbelích 811 domů a žilo zde 7 000
obyvatel. Pro upřesnění, jsou to domy, ale ne čísla popisná. Každý sídlištní dům má několik čísel popisných. Proto
to nelze porovnávat s rokem 1962. Rovněž v roce 1967 se
na jaře začala kácet kaštanová alej, vedoucí podél silnice
do Vinoře, 50 let.
Na dalších setkáních se budeme podrobněji věnovat
tématům jako např.: Jak vznikly jednotlivé kbelské čtvrti,
Kdo vlastnil Kbely a s tím spojená jména starostů a předsedů
ve Kbelích, Známí kbeláci, Průmysl ve Kbelích, Zemědělství
ve Kbelích, Letiště Kbely, Současní podnikatelé.
V letošním roce je to již pět let, co se scházíme se zájemci o
historii Kbel na Letopiseckých setkáních. Děkujeme všem,
kteří nám pomohli svými vzpomínkami a fotografiemi
doplnit historii Kbel.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel

50. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ

6. ÚNORA 2017

Dnešní Letopisecké setkání mělo slavnostní ráz. Konalo se
již jubilejní 50. setkání a na tento den připadlo i 5 let, kdy se
společně na letopisech scházíme. Na prvním setkání se sešli
pamětníci 2. března 2012 z iniciativy knihovnice paní Ivety
Novotné a konalo se v knihovně. Nestíhali jsme zpočátku ani
zaznamenávat všechna vyprávění, neboť si každý vzpomněl na
něco jiného a zajímavého a chtěl nám to říci. To byl moment,
kdy jsme si uvědomili, že toto vzpomínání je důležité a je třeba
v něm pokračovat, už jen proto, že se ztratila původní kronika
a v dochovaných zápisech bylo jen málo zmínek o „životě“
ve Kbelích. Paní kronikářka spolu s Ing. Zámyslickou se ujaly
přípravy a vedení Letopiseckých setkání, pro které bylo vždy
připraveno určité téma. Postupně nám začali účastníci setkání,
ale i ostatní čtenáři Kbeláku, nosit fotografie a různé zajímavé
dokumenty, které společně skenujeme a zakládáme. Získali
jsme plno zajímavého materiálu, který ani v původní kronice
nebyl. První kbelská Kronika se začala psát od roku 1918 a byla
retrospektivně dopisována. V době 2. světové války se musely
všechny kroniky odevzdat a byly vydány jednotlivým městům
a obcím až v roce 1946. A opět se kronika dopisovala. Druhá
kronika je vedená od roku 1955 do roku 2009 a třetí je psaná
od roku 2010.
Tentokráte setkání slavnostně zahájila paní místostarostka,
kdy osobně předala každému přítomnému účastníkovi letopiseckých setkání „Pamětní list“, a pan tajemník poděkoval
všem za pomoc při doplňování historie a poskytnutí dobových
fotografií. Postupně jsme zavzpomínali na všechna uplynulá
setkání a promítali si fotografie z prvního setkání.
Podařil se nám všem velký kus práce s doplněním historických
údajů. Např. jsme sestavili seznam všech obchodů, restaurací a hostinců, které byly ve Kbelích v provozu za posledních
cca 50 let. Dále jsme také doplnili informace o škole, sportu, divadle, spolcích, dopravě, zdravotnictví nebo výstavbě a
při jednom setkání jsme měli pozvaného i hosta pana Karla
Vágnera, který se narodil a žil ve Kbelích. Od přítomných, ale
i dalších občanů, jsme získali velké množství fotografií ze škol
pro připravovanou publikaci o škole a také fotografie Kbel pro
další publikaci o Kbelích. Všem patří velké poděkování, protože
jinak bychom nemohli obě publikace zpracovat. Rovněž díky
nashromážděnému materiálu můžeme vydávat i nástěnné kalendáře, pro rok 2017 jsme vydali již čtvrtý v pořadí.
Na Letopiseckých setkáních nejen upřesňujeme historii Kbel,
ale někteří přítomní doplňují povídání i různými historkami ze
života. Např., že dcera Jindřicha Bělohříbka (vrchního ředitele
Živnobanky), který koupil v roce 1925 od Černínů zámek ve
Vinoři, po roce 1945 pracovala v závodu Pal (bývalá továrna
na Mladoboleslavské ulici proti benzínové pumpě), a vždy po
skončení pracovní doby čekal na ni před branou závodu kočár
tažený koňmi, který ji vozil do Vinoře, ostatní chodili z práce

pěšky nebo na kole.
Bohužel dosud je nám nejasné spojení jmen posledního sládka v pivovaře u Černínů pana Barborky se studnou Barborka
a majitelem stáčírny piva v nynější Hornopočernické ulici čp.
141, který se rovněž jmenoval Barborka. Naopak se podařilo
zjistit křestní jméno bývalého kbelského lékaře, který se tedy
jmenoval František Husa. Nebo jsme byli upozorněni, že porodní asistentka v gynekologické ordinaci se jmenuje Iva a ne
Ivana, jak bylo uvedeno v prosincovém čísle Kbeláku.
Na setkání dostali všichni přítomní také notýsek s propisovací tužkou na poznámky o tom, co například v rodině nejraději
jedí, jaké mají elektrické spotřebiče, kam rádi jezdí, jaké čtou
knihy, jak sportují a další věci, které by přiblížily život v současné rodině pro záznamy do kroniky.
Zpestřením setkání bylo také promítání fotografií ze starého alba. Tímto bychom chtěli požádat čtenáře o zapůjčení
fotografií z 20. až 80. let minulého století s domácí tématikou.
Zařízení kuchyní nebo pokojů, různé oslavy doma nebo na
zahradě či dvorku, zajímá nás jaké bylo oblečení, kočárky,
hračky, jak se zdobily vánoční stromky. Samostatné fotografie nebo celá alba naskenujeme a vrátíme, popřípadě si i pro
album dojedeme. K  naskenování alba na počkání můžete
kontaktovat přímo Ing. Zámyslickou, 1. patro, č. dv. 125, tel:
284080863 nebo na e-mail: ivana.zamyslicka@kbely.mepnet.
cz.
Také z iniciativy pana Frühbauera, účastníka setkání, který
nám vyprávěl o kbelském letišti a jeho vlivu na rozvoj Kbel,
bychom rádi na příští rok při příležitosti výročí 100 let založení
letiště připravili výstavku, a proto rovněž prosíme všechny o
zajímavé fotografie týkající se nejen letiště, ale i pilotů a pracovníků letiště, kteří žili ve Kbelích. Chtěli bychom tak propojit
letectví s obyvatelstvem a děním ve Kbelích. Víme, že již vyšlo
hodně publikací o letišti, ale snad se nám s vaší pomocí podaří
uspořádat výstavku z dalšího, dosud nepublikovaného materiálu. K tomu by nám měla posloužit především vaše rodinná
alba.
Na závěr Letopiseckého setkání natočil pan Spilka pro TV Kbely
rozhovor s nejstarším účastníkem panem Oldřichem Šafářem.
Letos v únoru se dožívá krásných 95 let. K jeho narozeninám
mu přejeme hodně zdraví a spokojenosti a děkujeme za pomoc při doplňování historie Kbel. I v tak vysokém věku si pamatuje hodně věcí a událostí, což je velkým přínosem pro nás
všechny.
Povídání a vzpomínání trvalo neuvěřitelné tři hodiny a neradi jsme se loučili až kolem 17. hodiny. Všem ještě jednou
děkujeme a těšíme se na další setkání, které bude 6. března
2017.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel a Ing. Ivana Zámyslická,
odbor tajemníka

41
31

40
30

Nejlepší čtenáři kbelské knihovny
za rok 2016

Nejzajímavější knižní přírůstky:
Leden – Únor 2017

Kategorie dospělí:
1.Samková Marie 338 svazků
2.Blaháková Milena 329 svazků
3.Brisbane-Webb Vlasta 254 svazů
Kategorie děti:
1.Matušů Magda + Matušů Vojtěch
2.Švecová Beáta 130 svazků
3.Jünglingová Tereza 105 svazků

Pro dospělé:

Roman Cílek – Skorzeny. Život na hraně (Epocha)
Patrick Taylor – Doktore, tak na zdraví! (Leda/Rozmluvy)
Peter May – Pán ohně (Host)
Jaroslava Černá – Perlová koruna (Alpress)
Alena Vondrušková – Český lidový a církevní rok (Moba)
Stephen King – Konec hlídky (Beta)
Jan Bauer – Až bude smrt mou paní (Moba)

173 svazků

Nejžádanější tituly ve kbelské
knihovně za rok 2016

Pro děti a mládež:

Thomas Brezina – Brontík. Kamarád z pravěku (Fragment)
Lily Small – Zvířátka z Kouzelného lesa. Kočička Kiki
(Fragment)
Kiera Cassová – Siréna (CooBoo)
James Patterson – Já, srandista. Můj nejhorší školní rok
(Albatros)
Robert Beatty – Serafina a čarodějná hůl (CooBoo)

pro dospělé čtenáře:
Hayder Mo – Rituál
Nesbo Jo – Syn
Ševela Antonín – Český krtek v CIA
Vondruška Vlastimil – Ďáblův sluha
pro dětské čtenáře:
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky
Eichlerová Ilona – Logopedické pohádky
Švarc Josef – Jak to chodí u popelářů

Literární programy v knihovně pro děti z kbelských mateřských školek
- Jaro 2017

MŠ Albrechtická:
IV. tř. Včeličky             28. 3. 2017    Máme jaro!
III. tř. Berušky              11. 4. 2017    Moje nejoblíbenější
kniha
II. tř. Kuřátka              23. 5. 2017    Příběhy o zvířátkách
I. tř. Medvíďata            30. 5. 2017    Co nás čeká o prázdninách?

….a něco málo statistiky
Počet registrovaných čtenářů v roce 2016:
celkem 517 z toho 219 dětí do 15 let
Celkový počet knihovních jednotek: 13 633 svazků
Celkový počet vypůjčených titulů v daném roce: 20336 svazků

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

MŠ Letců:
II. tř. Broučci             25. 4. 2017    Moje nejoblíbenější
kniha
I. tř. Žabičky             16. 5. 2017     Příběhy o zvířátkách

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.
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Zapůjčení školních fotografií pro připravovanou publikaci o Kbelích
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

Nabízím pronájem zděné řadové garáže
Nabízím pronájem zděné řadové garáže 17 m2,
v Praze 9-Kbelích, Ulibická ul., el. proud .
Nájem 1.200 Kč/měsíčně.
houskova.helena@gmail.com
ZŠ SPORTOVNÍ s.r.o.

budova zdravotního střediska ve
Vinoři Mladoboleslavská 514

Rodinné sportovně zábavní centrum ve Vinoři v budově zdravotního
střediska nabízí sportovní

lekce pro děti i dospělé

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.

K2 hiking: Po 7:00, 19:00 Út 9:00, 18:00,
St 19:00, Čt 18:30, Pá 7:00, 8:00, 19:00
So 9:00 Ne 18:00

Obracíme se na ty z Vás, kteří jste navštěvovali kbelskou základní školu či
mateřskou školu ve Kbelích. V rámci připravované publikace o školství, bychom
rádi otiskly i fotografie z jednotlivých školních let. Paradoxem je, že se nám sešlo
poměrně velké množství fotografií od počátku let školství, ale z posledních cca
20ti let nemáme prakticky žádnou fotografii. Máme tedy dobře zmapovaná
léta 1928 až 1999 pokud jde o základní školu (obecnou i měšťanku), ale od
roku 2000 nemáme jedinou fotografii týkající se Základní školy Praha - Kbely v
Albrechtické ulici.
Prosíme tedy všechny, kdo by chtěl zapůjčit fotografie ze školního prostředí
kbelské školy (třídní fotografie, učitelský sbor, učebny, budova apod.) a přispět
tak k ucelené dokumentaci našeho školství ve Kbelích za posledních 100
let, nechť přinese fotografie na Úřad MČ Praha 19 na odbor tajemníka, k rukám Ing. Zámyslické, případně k rukám paní
kronikářky, na počkání oskenujeme a hned vrátíme. Uveďte prosím na sebe kontakt a připojte informaci, v jakých letech byly
fotografie pořízeny a případně jaké třídy (akce) se týkají.
Raritou je dosud jediná dochovaná fotografie z roku 1910 (viz obrázek), ostatní fotografie pochází až z let 1928 a dále. Najde
někdo doma také tak staré fotografie a podělí se s námi o ně, aby zcela nezanikly?
Podobný osud s nedostatkem fotografií máme i u Mateřské školky v Albrechtické ulici. Budeme rádi za jakékoliv fotografie z
této budovy a i z budovy bývalých jeslí.
Těšíme se na vaše zapůjčené fotografie a věříme, že společně se nám podaří vytvořit nebývalou publikaci i s podrobnou
fotodokumentací za 100 let školství ve Kbelích.
Kontakt: Ing. Zámyslická, 1. patro, č. dv. 125, e-mail: ivana.zamyslicka@kbely.mepnet.cz.

KOMINICTVÍ NĚMEC

Kruhové tréninky:
Po 8:00, 18:00, Út 8:00,
19:00, St 7.00, 8:00, Čt 9:00,
Ne 19:00
Trx: Čt 18:30, Pá 7:00
Bosu: Čt 8:00

Za odbor tajemníka
Ing. Ivana Zámyslická

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

Vzpomínka na ,,malého
velkého‘‘ muže !!!

PLYN - VODA - TOPENÍ,
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

Jóga: Po 7:00, St 20:00,

HLEDÁME LEKTORY ANGLIČTINY

Čt 19:30, Pá 18:00

Jazyková škola se sídlem v Praze 9 Čakovicích hledá lektory
do svého týmu.
Svůj životopis posílejte na info@anglictinapraha9.cz
a nebo volejte na 777 151 324.

Pilates: Út 18:00, Pá 8:00, Ne
18:00
Jógalates: Čt 18:30
Více info na www.zssportovni.cz, kompletní rozvrh https://zs.fitsyst.com

Autodílna Jan Šálek
servisní prohlídky, výměna olejů, brzd, rozvodů, diagnostika
Drahelická 195/16, P 9 - Satalice,
tel. 603742976 www.autosalek.cz

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,
garnýže, čalounění dveří, shrnovací dveře,
malování, lakování, kompletní renovace oken,
silikonové těsnění, interiérové práce
Petříček 606350270, 286884339

Advokátní a Realitní
kancelář pro Prahu 9
JUDr. Robert HOŠŤÁLEK

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

Bezpečně, profesionálně
a rychle prodáme Vaši
nemovitost.
V ceně je zároveň
kompletní právní servis.
Nemovitostmi se
zabýváme přes 15 let.
Těšíme se na Vás!

Již neskutečných 5 let uplynulo
od doby, kdy nás bohužel opustil
malý vzrůstem, ale velký svými
činy – kamarád, sportovec, táta,… jednoduše pan Václav SAJFRT.
Není třeba uvádět spoustu velkých
slov, kdo Vendu znal, ten ví, kdo měl
smůlu a neznal ho, ten si obrázek
neudělá. Prostě odešel fajn člověk,
velký kamarád, veselý chlap, dobrý
sportovec, skvělý funkcionář a proto
na něho spousta nejen Kbeláků dodnes vzpomíná.
On sám by měl ohromnou radost z rozkvětu kbelského fotbalu. I
když muži hrají pouze 1.B třídu, ostatní kategorie by mu tu radost
přinášely. Pomalu se naplní Vaškův sen, aby všechny kategorie od
přípravek po muže měly návaznost a tím aby zde hrálo převážně
množství vlastních odchovanců.
Nakonec i ti muži nejsou bez šance se vrátit alespoň zpět do 1.A třídy.
K  smutnému výročí Vaškova úmrtí byla založena tradice pochodu
k jeho hrobu. Letos připadlo datum tohoto pochodu na sobotu
25.února. Vyšlo se z fotbalového stadionu ve 14 hodin a zúčastnění
se přemístili na místní hřbitov, kde je Vendovo místo posledního
odpočinku.
VENDO, nikdy nezapomeneme !!!

Široká nabídka
pracích prostředků
Přímý dovoz
z německa

Při nákupu rozměrného nebo těžkého zboží
nad 500 Kč nabízíme odvoz do 5 km zdarma.
Kbelák - periodický tisk územně samosprávního celku • zdarma • vydává MČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1, 197 00 Praha – Kbely, IČO:
00231304 • evidenční číslo MK ČR E 16283 • místo vydání: MČ Praha 19 – Kbely • redakční rada: P. Žďárský, Ing. V. Olmr, I. Šestáková, L. Biskup,
JUDr. J. Nykles, • technické zajištění a sazba: M. Marel • jazyková korektura: M. Pavlátová • foto titulní strana: M. Marel • příspěvky přijímá
osobně: M. Marel, Albrechtická 825, 1. patro, tel: 734 789 978, nebo elektronicky: kbelak@kbely.mepnet.cz, • tisk: TISK HORÁK A.S. • číslo 64
vychází 23. března 2017. Vychází zpravidla jako dvouměsíčník. Zveřejňované příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakční rady. Za obsah
příspěvků odpovídá jeho autor, redakční rada je nijak neupravuje.

