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Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a dovolených. V srpnu se opět můžete těšit 
na další číslo kbelského zpravodaje Kbelák. 

Redakční rada

Na březnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 byla 
schválena výsledná varianta podoby budoucí tělocvičny 
při základní škole. Byly projednány také potřeby interiéru 
a nabízených služeb nejen pro školáky, ale také i pro kbel-
skou sportující veřejnost. Po dopracování konečné podoby 
studie proběhne výběr dodavatele projektové dokumen-
tace, která bude podkladem pro stavební řízení a výběr 
zhotovitele stavby.

Vedení radnice a následně i Rada se zabývala evergree-
nem parkování v lokalitě Pod Nouzovem a ulicí Herlíkovic-
ká. Přestože v minulosti vznikla další desítka parkovacích 
stání včetně přebudování parkoviště u obytných domů na 
Semilské, část obyvatel z této inkriminované oblasti stále 
volá po nových a nových místech. Rada zadala studii k vy-
tvoření dalších parkovacích stání v okolí, což nebude jed-
noduchý úkol.
Rada vzala na vědomí jmenování zástupce ředitelky MŠ 
Letců pana Bc. Jaroslava Ptáčníka statutárním zástupcem 
v plném rozsahu po dobu mateřské dovolené paní ředitel-
ky Jiřiny Hamplové.
Začátkem března začala vybraná firma provádět sanační 
práce na studni nad rybníkem, avšak následně se ukázalo, 
že stav bočnic je natolik nevyhovující, že byla rekonstruk-
ce zastavena a spolu se statikem a projekční firmou bylo 
navrženo jiné řešení, které provede rekonstrukci tak, aby 
stěny studny byly sanovány trvale bez ohrožení zborcení. 
Rada nyní čeká na nové projektové zpracování a přepočet 
nákladů.
Koncem května by mělo proběhnout kolaudační řízení no-
vého bezbariérového vstupu do budovy České pošty s. p.. 
Završí se tak více jak šestileté snažení a překonávání ne-
příjemných překážek, které jsme museli překonat v cestě 

k realizaci této prospěšné stavby.
Rada vzala na vědomí upřesněná kritéria pro přijímání dětí 
do kbelských mateřských škol. Jako v minulosti je priorit-
ním kritériem spádovost a nově zavedená povinná před-
školní docházka. Následuje věk kbelského dítěte od nej-
starších.
Na základě dohody s KRC CoByDup ohledně převzetí ná-
jmu tělocvičny u Lidového domu, byla ujednána spolu-

práce k využití prostor nejen pro KRC 
CoByDup, ale i pro ostatní spolky či 
prospěšné kurzy. S ohledem na před-
chozí využití pro bojové sporty, byla 
provedena rekonstrukce podlahy, kte-
rá bude vhodná a bezpečná jak pro ba-
tolata, tak pro nezávodní volnočasové 
aktivity.
Rada rozhodla, že nájemné z pozem-
ků využívaných k nekomerčním úče-
lům, zejména se jedná o pozemky pod 
domy a zahradami využívané pro by-
dlení, bude od příštího roku činit 85,- 
Kč/m2 /rok.
Společnost UPC oslovila městskou část 

se záměrem vybudování sítě pro vysokorychlostní inter-
net. Rada souhlasila a stanovila podmínky pro výstavbu, 
tak aby co nejméně zasáhla resp. poškodila komunikace, 
či  neměla možnost nedodržovat lhůty. Dále Rada trvala na 
dodržení  stejného rozsahu rozšíření sítě, jak pro obytné 
domy tak pro individuální domky. Firma přislíbila, že bě-
hem příštího roku budou sítí pokryty celé Kbely s možností 
napojení veškerých čísel popisných.
Rada se rozhodla oplatit pozvání zástupcům našeho part-
nerského města Dilijan v Arménii a zaslala zvací dopis zá-
stupcům radnice.
Organizace Ropid, která zastřešuje připomínky k MHD vy-
slyšela náš požadavek a převedla zastávku linky 202 z uli-
ce Toužimská do ulice Bakovská tak, aby cestující jedoucí 
směrem do a z Čakovic nemuseli přebíhat na jinou zastáv-
ku.
Rada odsouhlasila pro další školní rok zřízení přípravné tří-
dy pro předškoláky.
V nejbližších měsících by měla být realizována stavba při-
světlení u přechodu k Leteckému muzeu. Rada dala sou-
hlas se stavbou již v loňském roce.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

zPrávy z rady mč Praha 19 
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Každý z nás musí, chtěj nechtěj, občas zajít na radnici vyřídit 
si nezbytně nutné záležitosti. Do pestrého výčtu důvodů 
patří také obstarání osobních nebo cestovních dokladů. Při 
příchodu na radnici nás může čekat nepříjemné překvapení. 
Fronty, nervozita, málo času – za chvíli musím být jinde, 
netrpělivé děti apod. nám čekání nezpříjemní. Jak se této 
nepohodě vyhnout? Kdo je tzv. poučený optimista, ví, že 
úplně to nepůjde. Ale něco přece. V první řadě je potřeba 
návštěvu úřadu naplánovat. Zjistit si úřední hodiny a zvážit 
s ohledem na svůj čas a možnosti, jestli navštívím úřad v 
„klasické“ dlouhé úřední dny (pondělí a středa), kdy lze 
očekávat, zvláště v odpoledních hodinách, že tam určitě 
nebudu sama nebo sám (abych byl genderově korektní) 
nebo zvolit jiný termín. Například v dopoledních hodinách, 
pokud mě nevážou pracovní nebo jiné povinnosti. Na 
pracoviště osobních a cestovních dokladů našeho úřadu 
se lze nebo lépe řečeno je třeba v úterý a ve čtvrtek 
v odpoledních hodinách a v pátek v provozních hodinách 
objednat telefonicky, čili návštěvu si dopředu domluvit. 
Pak s vysokou pravděpodobností blížící se jistotě strávíme 
na radnici dobu opravdu nezbytně nutnou. Podle povahy 
úkonu minuty až drobné desítky minut. 

A co je třeba si ještě uvědomit? I přes vysokou automatizaci 
a robotizaci současného světa vás v konkrétním případě 
naší radnice bude očekávat „pouze“ člověk. Ten se na rozdíl 
od stroje může i, např. na sklonku dne unavit, chybovat 
nebo ztratit úsměv na tváři. Všichni jsme „jen“ lidé a to na 
obou stranách přepážky. Hned v můj první pracovní den na 
kbelské radnici jsem zaznamenal postesknutí (zdůrazňuji, 
že paní byla velmi korektní a slušná), že, krátce řečeno, 
„to trvá nějak dlouho a systém v pořadí není dobrý.“ Co 
dokážeme napravit, napravíme a to i v tomto případě. 

Ale úkony, které je potřeba k vyřízení vašich potřeb se 
prostě udělat musí. Což samozřejmě vyžaduje určitý čas.  
Úřad byl, je a vždy bude úřadem, málo platné. Věřte, že 
opět konkrétně v našem případě, vás úřednice nechtějí 
nikterak zdržovat, 
stresovat nebo jinak 
trápit. Už, mimo jiné, 
proto, že prostory pro 
čekající nejsou zrovna 
největší a nervozita, 
jak víme, se dokáže 
šířit lavinovitě. I 
z tohoto důvodu 
je třeba návštěvu 
radnice v tomto 
případě pojmout 
jako nezbytnost 
navázanou právě 
jen k mé osobě a 
ne jako rodinný 
výlet. Předcházející 
konstatování nechť 
laskavý čtenář bere 
s mírnou nadsázkou, 
neboť z vlastní zkušenosti vím, že např. mladým lidem 
s dětmi někdy z mnoha různých důvodů nic jiného nezbývá.

Závěrem si troufnu konstatovat, že za laskavého pochopení 
výše uvedeného v kombinaci se špetkou trpělivosti vám 
vaše povinnosti ve vztahu k obstarání osobních nebo 
cestovních dokladů vrásky na čele nepřidají. 

Bohumil Sobotka, vedoucí občansko správního odboru

S platností od 10. dubna tohoto roku jsme přikročili 
ke změně postupu při žádosti o vydání osobního nebo 
cestovního dokladu.  Doposud se žadatelka/žadatel po 
zaplacení správního poplatku na pokladně úřadu znovu 
vracel(a) k přepážce s dokladem o zaplacení. Tato druhá 
cesta nyní odpadla. Příslušné pracoviště si zaplacení 
zkontroluje a poznamená nezávisle  na žadatelích. Stejným 
způsobem bude fungovat také vyřizování žádostí v rámci 
evidence obyvatel. Věřím, že je to změna k lepšímu a 
poněkud ušetří čas i nervy občanů.

Blíží se doba dovolených a lze tedy očekávat zvýšený 

zájem o pořízení pasu. V této souvislosti doporučuji využít 
možnosti telefonického objednání na čísle 284 080 879. 
Pro takto objednané jsou vyčleněny úterní a čtvrteční 
odpolední hodiny, konkrétně od 13.00 do 15.00 a pátky od 
8.00 do 14.00. Potřebujete-li nový pas a můžete se uvolnit 
z pracovních nebo jiných povinností ve výše uvedených 
termínech a časech, využijte této možnosti. Vaše žádost 
bude vyřízena v domluvený den a dobu, která vám 
vyhovuje a vyhnete se tak možnému čekání ve frontě. 

Bohumil Sobotka, vedoucí Občansko správního odboru 

obStarání oSobních 
nebo ceStovních dokladů

vyřízení ceStovního dokladu na 
kbelSkém úřadě o něco jednodušší

mobilní  
obchodní  kancelář  
Pražské plynárenské, a.s.    

termíny přistavení :

-dne    19.07.17   od  14,30    do  17,00   hod.          
-dne    22.08.17   od    8,00    do  11,00   hod.
-dne    27.09.17   od  10,30    do  13,30   hod.
-dne    31.10.17   od  12,00    do  14,30   hod. 
-dne      6.12.17   od  14,30    do  17,00   hod.

mobilní kancelář bude umístěna v 
dodávkovém automobilu Fiat ducato,  
označeném logem Pražské plynárenské, 
a.s., zaparkovaném ve dvoře úřadu mč 
Praha – kbely, Semilská 43/1.  

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

Mobilní kancelář poskytuje zejména 
následující služby:

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

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

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

Informace Odboru majetku, 
investic, bytového a nebytového 
hospodářství (OMIBNH)
Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství 
si Vás dovoluje informovat, že pro urychlení drobných závad 
ve společných prostorách bytových domů v majetku MČ, např. 
nesvítící žárovka ve sklepních prostorách, je třeba o této závadě 
telefonicky informovat provozního technika OMIBNH pana Petra 
Beneše na telefonu 775 590 152, aby se tak zrychlila komunikace 
a závada byla co nejdříve odstraněna. 

Ing. Lubomír Tejrovský
Vedoucí Odboru majetku, investic, 

bytového a nebytového hospodářství 

vážení kbeláci,
podle vyhlášky hl. m. Prahy č.9/2011 Sb. Nařízení, kterým 
se vydává tržní řád, dle § 8/ odst. 2, je podomní prodej na 
území hl. m. Prahy zakázán.
Děkujeme vám za včasné reakce na podomní obchodníky všeho 
druhu, kteří jak je známo, se většinou zaměřují na seniory. 
Městská policie Kbely se na základě vašeho oznámení neprodleně 
dostavuje na místa jejich aktivit. Zkontroluje je, vykazuje je ze 
Kbel a případně udělí pokutu. Pomáháme tak sami sobě.
MP Okrsek č. 23: katastrální území MČ Praha – Kbely, Tauferova 
1041/2, Praha 9 - Kbely
tel: 286 854 560 nebo přímo na linku tísňového volání 156

JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

http://www.ppas.cz
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Tísňová péče Života 90 je komplexní, terénní sociální 
služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy 
seniorů a osob se zdravotním postižením. Služba dodává 
uživatelům pocit bezpečí při každodenním životě, doma i 
venku. Pomáhá tak žít i ve vysokém věku plnohodnotně, 
beze strachu a ve vlastním prostředí.
Stiskem tlačítka si , které  u sebe uživatel nosí, si v případě 
potřeby přivolá pomoc.
 
• Nonstop péče 24 hodin denně
• Doma i venku, vždy je pomoc na blízku
• Nemusíte si pamatovat žádná telefonní čísla
• Díky přesné lokalizaci bude pomoc zajištěna vždy, když 

bude třeba
• Není potřeba rozumět technice, zařízení funguje au-

tomaticky
• Vzniklý problém je řešen rychle a efektivně
• Služba je každému řešena na míru dle jeho potřeb
• Probíhá spolupráce s rodinou, lékaři, záchrankou, 

policií 
 

jak služba probíhá?

• Uživatel se ocitl v nouzové situaci a potřebuje pomoc 
další osoby

• Zmáčkne tlačítko SOS nebo zařízení samo rozpozná 
a oznámí stav nouze, tak se v případě potřeby spojí   
s nonstop dispečinkem a operátorky - sociální pra-
covnice a zdravotní sestry zajistí pomoc. 

• Vyškolený asistent rychle a efektivně řeší vzniklou situ-
aci

• Na místo přivolá rodinu, výjezdovou službu, záchranku 
atd.

• Asistent prověří zda vše dobře dopadlo

 V případě zájmu o tísňové tlačítko a získání bližších infor-
mací kontaktujte Život 90 na adrese: 
 Tísňová péče Života 90, Karoliny Světlé 286/18, 110 00 
Praha1
 Telefon: 222 333 546
  e-mail: tisnovce@zivot90.cz

Jaroslava Kučerová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

tlačítko tíSňové Péče 
Pomoc Seniorům a oSobám Se zdravotním PoStižením

Pro zprostředkovanou identifikaci na Czech POINT 
kbelské radnice.
S prvním dnem roku 2017 vstoupila v účinnost novela 
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, v širší veřejnosti známého spíše pod 
názvem „Zákon proti praní špinavých peněz“. Změna 
spočívá v možnosti  klientů a povinných osob požádat 
o provedení  zprostředkované  identifikace  také 
na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. 
Proto je od 1. dubna 2017 formulář veřejné listiny  
Zprostředkovaná identifikace součástí této aplikace. 
Zprostředkovaná identifikace se provádí v těch 
případech, kdy je nutná identifikace klienta  „tváří 
v tvář“ a přitom se klient nemůže z nějakého 
důvodu k jednání např. do banky či k jiné povinné  
osobě dostavit osobně. Dalším příkladem může být 
identifikace pro hraní hazardních her on line na 
některém z internetových herních portálů. Povinnou 
osobou ve smyslu zákona je tedy úvěrová a finanční 
instituce, provozovatel hazardní hry, ale také osoba 

oprávněná k obchodování s nemovitostmi, auditor, 
daňový poradce a účetní, při některých činnostech 
exekutor a notář. Úplný výčet stanovuje výše uvedený 
zákon hned ve druhém paragrafu a nechybí v něm také 
osoby oprávněné k obchodování s použitým zbožím 
nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k 
přijímání věcí do zástavy. Zprostředkovaná identifikace 
vás nemine také při obchodu v hotovosti v hodnotě 
10.000,- EUR, případně vyšší.   
Zavede-li vás potřeba zprostředkované identifikace 
na  Czech POINT kbelské radnice v Semilské ulici 43/1, 
mějte s sebou v peněžence 200,- Kč, neboť právě touto 
částkou je provedení  zpoplatněno, a to dle přílohy 
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Pracoviště Czech POINTu naleznete v přízemí ve vstupní 
hale vpravo. 

Bohumil Sobotka, 
vedoucí Odboru občansko správního

Pro zProStředkovanou identiFikaci 
na czech Point kbelSké radnice

Územní plán je určitý druh územně plánovací dokumentace, 
která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního 
uspořádání území v krajině a jejího využití. V praxi slouží 
k určování, jaký druh výstavby je v daném území, pozemcích, 
nebo jen pozemku možný. Územní plán je přístupný všem 
a jeho odkaz najdete i na stránkách zdejšího úřadu. Stačí 
zadat: http://praha19.cz → kliknout na Mapy  → a pak už 

si můžete vybrat 
p o t ř e b n o u 
mapu (v našem 
případě Platný 
územní plán 
sídelního útvaru 
hl. m. Prahy), 
nebo můžete 
rovnou zadat 
adresu: http://
m p p . p r a h a .
e u / a p p / m a p /
VykresyUP/ → a 

dále už zadáte jen Vyhledávání (můžete vyhledávat podle 
čísla pozemku, nebo stačí znát jen adresu) a můžete hned 
zjistit, v jakém území se Váš pozemek nachází. Při kliknutí 
na pozemek na těchto stránkách, se dozvíte, jestli se na 
Vámi zvoleném pozemku smí stavět a také, jaké druhy 
staveb se smí stavět. Zeleně zbarvené pozemky Vás hned 
upozorní, že to s tou výstavbou nebude tak jednoduché. 
Na takovýchto pozemcích se ve většině případů můžete 
setkat s funkčním využitím, kde je možné umístit jen zeleň 
a případně nějakou menší stavbu, sloužící k potřebám pro 
péči o tuto zeleň, nebo nějaké sportoviště. Všechno toto 
funkční využití je u každého území dopodrobna vypsáno a 
není nic jednoduššího, než si to přečíst. 
Příklad vyhledávání: 
Pozemek označen ob: Při kliknutí na příslušný pozemek 
se Vám objeví tabulka s označením FVU (funkční využití 
území) příslušného pozemku (v toto případě OB) a výměra 
pozemku → po kliknutí na ob v dané tabulce se Vám 
objeví, co označení OB znamená: 

ob - čiStě obytné 
území sloužící pro bydlení.
Funkční využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových 
domech (viz výjimečně přípustné využití). 
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, 
ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče.  
Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s 
celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy 
(to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). 

doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší 
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná 
plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení 
(dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro 
osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí).

výjimečně přípustné funkční využití:
Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá 
ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, 
kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v 
rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního 
podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení 
veřejného stravování, nerušící služby místního významu1.  
Stavby, zařízení a plochy pro provoz 
Pražské integrované dopravy (dále jen PID). 
Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a 
pěstitelské činnosti, sběrny surovin.

Můžete se setkat nejčastěji s těmito druhy FVU:
obytná území: OB - čistě obytné, OV - všeobecně obytné
smíšená území: SV - všeobecně smíšené, SMJ - smíšené 
městského jádra
území výroby a služeb: VN - nerušící výroby a služeb, VS - 
výroby, skladování a distribuce
území sportu a rekreace: SP – sportu, SO – oddechu
zvláštní komplexy: ZOB – obchodní, ZVO – ostatní 
veřejné vybavení: VV - veřejné vybavení, VVA - armáda a 
bezpečnost 
doprava: SD, S1, S2, S4 – vybraná komunikační síť, DZ 
– tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní 
terminály, DL – dopravní, vojenská a sportovní letiště, 
technické vybavení: TVV – vodní hospodářství, TVE 
– energetika, TI – zařízení pro přenos informací, TVO - 
odpadové hospodářství
vodní plochy a suché poldry: VOP – vodní toky a plochy, 
plavební kanály, SUP – suché poldry
příroda, krajina a zeleň: LR – lesní porosty, ZP – parky, 
historické zahrady a hřbitovy, ZMK – zeleň městská a 
krajinná, IZ – izolační zeleň, NL – louky a pastviny
pěstební plochy: PS – sady, zahrady a vinice, PZA – 
zahradnictví, PZO – zahrádky a zahrádkové osady, OP – 
orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

Tímto způsobem se můžete seznámit s jakýmkoliv 
pozemkem, který si vyberete, ať už je ve Vašem vlastnictví, 
zvažujete jeho koupi či jen ze zvědavosti.

Bc. Hana Kronďáková
Odbor výstavby

Stručně o územním Plánu

mailto:tisnovce@zivot90.cz
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Azemn%C4%9B_pl%C3%A1novac%C3%AD_dokumentace&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina
http://www.praha19.cz
http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/
http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/
http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/
http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/
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dotační Program dešťovka  
dotace na hoSPodaření S dešťovou vodou 
V dubnu roku 2017 Ministerstvo životního prostředí a Státní 
fond životního prostředí vyhlásily nový dotační program 
s názvem Dešťovka. Důvodem je především snaha naučit 
lidi hospodařit s vodou, začít si vážit vody, která spadne 
v podobě srážet, smýšlet ekologicky a v neposlední řadě 
ušetřit za drahou pitnou vodu. Opětovné využívání vody 
z domácnosti by mělo být naprosto běžné. Dotace jsou 
určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových 
domů, nikoliv rekreačních objektů. Žádost mohou 
podat nejen majitelé starších staveb, ale i novostaveb a 
rozestavěných staveb, avšak dotaci je možné vyplatit až po 
dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním). 

Podporovány jsou tři typy projektů: 
1. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 
2. akumulace srážkové vody pro splachování WC a 

zálivku,
3. využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. 

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím 
srážkové vody. Obyvatelé Kbel mohou žádat pouze o 
druhý a třetí typ projektu, neboť o první typ mohou 
žádat pouze občané v obcích ohrožených suchem -  
Kbely do této skupiny nespadají.

Na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat 
nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety nebo 
na úklid v domě, bude poskytována maximální dotace 30 
tisíc korun plus dotace dle velikosti nádrže, tj. 3500Kč 
na 1m3 nádrže. Lze 
tak ušetřit až polovinu 
denní spotřeby pitné 
vody a navíc z dotačního 
programu je možné 
získat až 50% nákladů a 
to nejen na koupi nádrže, 
ale také na projekt, 
instalaci a čerpadlo.
Na pořízení systémů 
na využití přečištěné 
odpadní vody jako 
vody užitkové. Využití 
přečištěné odpadní 
vody s možným využitím 
srážkové vody, bude 
poskytována maximální 
dotace 60 tisíc korun 
plus dotace dle velikosti 
nádrže, tj. 3500Kč na 
1m3 nádrže. Jedná se 
o nejvíce dotovanou 
kategorii, která vyžaduje 

stavební zásahy v domě, 
protože je třeba rozvést 
samostatné trubky na 
dešťovou vodu a na tak 
zvanou „šedou vodu“. 
Maximální výše dotace 
je také 50% z celkových 
způsobilých výdajů a celkových způsobilých nákladů. 
Příjem žádostí začíná již 29. května 2017. Celkem se bude 
rozdělovat 100 milionů korun.
Další informace lze zjistit například na stránkách 
https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/ a www.
dotacedestovka.cz.

Bc. Michaela Nováková 
 stavební úřad ÚMČ Praha 19

SPONZOR REPREZENTAČNÍHO PLESU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19

Podnikání v zemědělStví 
K provozování zemědělské výroby není třeba žádné 
zvláštní odborné způsobilosti a o oprávnění k provozování 
může požádat každá osoba, která má zájem tímto 
způsobem podnikat. Konkrétně je zemědělský podnikatel  
fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá provozovat 
zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou 
činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 
účelem dosažení zisku. Přitom samozřejmě platí, a v 
zemědělství obzvlášť, že činnost soustavná nemusí 
znamenat činnost nepřetržitou a je tedy počítáno s její 
sezonností anebo určitými intervaly, v nichž je prováděna. 
Aby mohl podnikatel v zemědělství podnikat, musí se 
zaevidovat, výjimka se vztahuje na fyzické osoby provozující 
drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající 
rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky, které 
nepodléhají evidenci zemědělského podnikatele podle 
tohoto zákona. Podnikatel v zemědělství, fyzická osoba, 
musí  být plně svéprávná („Plně svéprávným se člověk stává 
zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku 
věku“), a mít trvalý pobyt na území České republiky. Pokud 
chce v zemědělství podnikat fyzická osoba, která není 

občanem České republiky anebo členského státu Evropské 
unie, musí pohovorem před příslušným obecním úřadem 
prokázat schopnost plynně a jazykově srozumitelně 
reagovat na otázky, týkající se běžného denního života a 
podnikání a současně musí dokázat plynně přečíst určený 
běžný článek z denního tisku a vlastními slovy sdělit jeho 
obsah. 
Vzhledem k tomu, že již od 1.1 2015 byla zrušena místní 
příslušnost obecních úřadů, žádost o zaevidování podává 
tedy žadatel u kteréhokoliv obecního úřadu. Vzory 
žádostí, které Ministerstvo zemědělství doporučuje, jsou k 
dispozici na stránkách Evidence zemědělských podnikatelů 
„Formuláře k podání“. Sídlem podnikání se rozumí místo, 
odkud zemědělský podnikatel řídí svoji podnikatelskou 
činnost. U fyzických osob půjde především o adresu místa, 
odkud zemědělský podnikatel spravuje svůj podnik, tj. 
zajišťuje zemědělskou výrobu. 
Pokud podaná žádost všechny zákonem uvedené údaje 
neobsahuje, obecní úřad žadatele vyzve k doplnění 
chybějících údajů. U fyzické osoby zákon požaduje mimo 
jiné také údaj o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil 

zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby a zda 
u ní netrvá jiná překážka, týkající se provozování 
zemědělské výroby. 
Je-li žadatelem právnická osoba, zákon údaj o 
zákazu činnosti týkající se zemědělské výroby 
nebo jiné překážky týkající se zemědělské výroby 
požaduje uvést u osob, které jsou jejím statutárním 
orgánem. Jednou z náležitostí žádosti je údaj 
o předpokládaném datu zahájení provozování 
zemědělské výroby a datum jejího ukončení, pokud 
žadatel zamýšlí  provozovat zemědělskou výrobu na 
dobu určitou. 
Vydané osvědčení proto musí obsahovat také datum 
zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 
Datem zahájení provozování zemědělské výroby tak 
bude buď datum uvedené žadatelem, anebo datum 
přijetí žádosti, bude-li žádost perfektní. 
Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností jej na 
základě podané žádosti zapíše do 30 dnů ode 
dne podání žádosti do evidence zemědělského 
podnikatele a o tomto zápisu mu vydá osvědčení. 
Osvědčení o zápisu do evidence již zaměření 
zemědělské výroby neobsahuje. Zákon o 
zemědělství pamatuje na oprávnění zemědělského 
podnikatele poskytovat rovněž práce, výkony nebo 
služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou 
výrobou. Podle zákona o správních poplatcích 
činí poplatek za zápis do evidence zemědělského 
podnikatele l000,- Kč,

Dana Žabová
vedoucí živnostenského odboru

http://www.dotacedestovka.cz
http://www.dotacedestovka.cz
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Psi patří už dávno neodmyslitelně k našemu 
životu. Když žádného zrovna nechováme, 
vídáme je denně na ulicích. Pokud máme 
psa doma, většinou ho hýčkáme, je naším 
mazlíčkem. Ať je to pejsek nebo hafan, 
vyžaduje naši péči, lásku, trpělivost. Za to 
se ale dokáže mnohonásobně odměnit svou 
věrností. Pes miluje svého pána bezelstně, 
bezvýhradně a opravdově. O tom by pejskaři 
mohli vyprávět. Jak to ale vidí sousedé 
pejskařů? Stává se relativně často, že váš psí 
miláček je pro sousedy noční můrou či bestií.
není pochyb o tom, že majitel psa je za něj odpovědný. 
musí zajistit, aby jeho pes nenarušoval pořádek na 
veřejnosti, sousedské vztahy a soužití v domě, nebyl 
pro jiné ohrožením, ani je nadměrně neobtěžoval. co 
ale vlastně je ona zákonná povinnost majitele psa, 
a co už jen přehnaná starostlivost a rozmar sousedů 
a okolí vůbec? o tom bude následující text, tedy o 
problematiku psů ve vazbě na přestupkový zákon.  
A vlastnictví zavazuje, což by měl mít zodpovědný páníček 
vždy na paměti, a nejen kvůli tomu, že to říká Listina 
základních práv a svobod. Patrné je to zejména na veřejném 
pořádku. 

Pořádek musí být i u psů….
Ten upravuje § 47 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, 
který budu dále pro přehlednost nazývat jen přestupkovým 
zákonem. Zde pod písmem e) lze najít skutkovou podstatu, 
která určuje, že přestupku se dopustí ten, kdo znečistí 
veřejné prostranství. Jistě to neznamená, že za hromádku, 
co způsobil, a která pak zůstane na chodníku, tedy za 
znečištění veřejného prostranství, je odpověděný dotyčný 
pejsánek. Odpovědný bude ten, kdo konat měl a nekonal, 
to znamená jeho páníček jako osoba, která hromádku měla 
uklidit, ale jaksi se jí nechtělo.  
Ve stejném paragrafu, ale pod písmenem c), je skutková 
podstata, která říká, že přestupku se dopustí ten, kdo 
poruší noční klid. To není jen soused, co se v náladě vrací 
domů z pohostinství a pojme úžasný nápad si ve dvě ráno 
zahulákat na chodbě domu svou oblíbenou písničku. Ale 
co když někdo musí třeba na noční a jeho Azorovi je líto, 
že mu páníček odchází, a tak vyje a štěká? Je jeho páníček 
pachatelem přestupku stejně, jako zpívající soused? Nikoli. 
Uznávaná judikatura se nyní shoduje na tom, že štěkot je 
přirozeným projevem psa, a tudíž přestupkové postižení 
majitele je velice sporné. To ale osobu, která se cítí být 

štěkáním psa na svých právech postižena, neomezuje, aby 
kvůli ochraně svých práv obrátila na soud. Nicméně to již 
není věcí přestupkového práva, ale práva občanského, který 
není předmětem tohoto textu.
Když pes ublíží….
Významné místo v přestupkové problematice psů mají otázky 
zranění, které pes zapříčiní. Kodifikuje to § 49 přestupkového 
zákona, kdy vznikne-li jednáním Vašeho mazlíčka újma na 
zdraví jiné osoby, a to například ve formě poškrábaného 
předloktí, prokousnuté kůže a podobně drobného zranění 
nevyžadujícího omezení obvyklého způsobu života delšího 
než týden, tak se v tomto případě majitel psa dopustil 
přestupku dle § 49 přestupkového zákona odst 1. písm b), a 
sice narušil občanské soužití ublížením na zdraví.
Jen na okraj upozorňuji, že veterinární zákon ukládá chovateli 
psa povinnost zajistit, aby byl pes ve stáří od tří do šesti měsíců 
očkován proti vzteklině, a poté vždy ještě v době účinnosti 
dané vakcíny řádně přeočkován, a u psa, který poranil člověka, 
povinnost zajistit, aby byl neprodleně veterinárně vyšetřen. 
Ke zranění v souvislosti se psy nedochází ale jen při pokousání. 
Stačí, když se pes připlete do nějaké mely. Vynecháme-li 
problematiku dopravy, třeba kvůli psům padajících cyklistů 
nebo bourajících aut, stále tu ještě máme, dejme tomu, 
rozverné odrostlé štěně vlčáka, které dotírá na babičku, 
co se sotva vleče o holi. No a taková zlomenina může věc 
posunout i za hranici přestupku, tedy až k trestnému činu…

Prokousnutý majetek….
Pokud jde o poškození majetku psem, tak tyto přestupky 
upravuje § 50 přestupkového zákona. Proti § 49 tedy 
narušení občanského soužití je rozdíl v tom, že je výhradně 
explicitně zákonodárcem vyžadován úmysl pachatele útočit 
na cizí majetek, tedy úmysl majitele hafana způsobit škodu 
na cizím majetku zničením či poškozením věci z takového 
majetku. 
Za prokázaný úmysl lze považovat, když například majitel 
vydá svému psovi povel – Trhej! – a ukáže přitom na osobu 
následně postiženou přestupkem, jíž vznikla poštvaným 
psem předmětná újma na prokousnutých kalhotách či 
roztržené košili.
To samozřejmě staví všechny případy bez úmyslného 
zavinění mimo možnosti postihu v rámci přestupkového 
zákona. Například, když pes pokouše jiného psa, a je zřejmé, 
že úmysl způsobit škodu na cizím majetku není možno 
majiteli útočníka prokázat, protože zkrátka nebyl. Zase to 
ale nijak neomezuje majitele napadeného psa, který se cítí 
být poškozen na svých právech majitelem útočícího psa, 
protože se třeba domnívá, že dotyčný pes měl mít košík 
a být na vodítku, aby se ochranou svých práv obrátil na 
soud. Je totiž třeba mít stále na paměti, že pes je z hlediska 

PeS mezi lidmi z Pohledu 
PřeStuPkového zákona

občanského zákoníku považován za věc, a tudíž se vztahují 
na vlastníky psů obecné povinnosti vlastníků.

Košík a vodítko? Mýtus…
Ovšem názor, že pes má být vybaven košíkem a vodítkem, je 
v Praze už dlouhé roky jen mýtem, který postrádá zákonnou 
oporu. Vyhláška z roku 1995, přijata Zastupitelstvem hl. m. 
Prahy, totiž zrušila dříve platnou úpravu, která mimo jiné 
uváděla, že „v zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany 
veřejného pořádku, bezpečnosti a klidného občanského 
soužití je chovatel psa povinen opatřit psa náhubkem a 
vodit ho na vodítku ve společných prostorách obytných 
domů, na frekventovaných veřejných prostranstvích a v 
hromadných dopravních prostředcích“. Bohužel zrušená 
vyhláška nebyla dodnes nahrazena novou, a tudíž neexistuje 
zákonný důvod se domnívat, že by majitel psa musel při 
procházce se svým čtyřnohým miláčkem užívat jakéhokoliv 
technického prostředku pro jeho ovládání, tedy ani vodítko 
a košík. Za chování psa tedy odpovídá každá osoba, která 
ho chová nebo je jeho vůdcem, a ta sama musí určit, jestli 
je pes nebezpečný svému okolí, a tedy zda má být veden na 
vodítku, anebo má mít náhubek. Řešit a sankcionovat lze až 
napadení psem. Potom nastává odpovědnost vlastníka psa 
nebo chovatele, a to buď v oblasti veterinární tedy správně-
právní,  nebo v rovině trestně-právní, například za ublížení 
na zdraví.

Do parku jen dle pravidel… 
V současné době prostě žádný právní předpis souhrnně 
neupravuje pohyb psů na veřejnosti. Vlastník psa nebo 
chovatel je povinen se chovat tak, jak mu ukládají některé 
právní předpisy. Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel 
nebo vlastník psa povinen dodržovat obecná pravidla 
stanovená například občanským zákoníkem nebo zákonem 
o provozu na pozemních komunikacích. Na území hlavního 
města Prahy je povinen dodržovat ustanovení vyhlášek, jako 
jsou například „O čistotě“ a „O ochraně veřejné zeleně“. 
Ve druhé zmíněné vyhlášce je stanoven zákaz činností ve 
veřejné zeleni, v její příloze jsou vyobrazeny značky, které 
tyto činnosti povolují. Značky bývají umístěny při vstupu do 
parků, parkové úpravy nebo do veřejné zeleně. Občan podle 
nich pozná, co v daném místě je povolené a co zakázané. 
     Při přepravě psa v hromadné přepravě osob je povinen 
vlastník psa nebo chovatel dodržovat pokyny stanovené v 
přepravním řádu pro určitý druh přepravy. V rámci přepravy 

zvířat řád stanoví opatřit psy náhubky a vést je na vodítku, 
nebo malé psy převážet ve schráně. Pokud nedodrží 
podmínky přepravního řádu, bude vlastník psa z dopravy 
vyloučen a lze mu uložit smluvní pokutu.
K problematice volného pobíhání psů na veřejných 
prostranstvích se vztahuje i zákon na ochranu zvířat proti 
týrání. Zejména v ustanovení, které uvádí: „Nikdo nesmí 
zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Za 
opuštění zvířete se nepovažuje vypuštění zvířete do jeho 
přirozeného prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu 
zvířete a podmínek prostředí.“ Pokud se dotyčné osobě 
podaří prokázat úmysl zbavit se psa nebo ho vyhnat, 
dopouští se přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání.

Pozor na útěkáře….
Chronický útěkář může svému majiteli také přidělat 
poměrně dost starostí, jelikož takové jednání je opět 
klasifikováno podle zákona na ochranu zvířat proti 
týrání jako přestupkové jednání a některé útulky každé 
zachycené zvíře nejenže zpoplatňují majiteli za pobyt, ale 
i oznamují správnému orgánu k rozhodnutí o přestupku. 
Tolik zákony, vyhlášky, právní úpravy ve vztahu k chovu psů, 
jejich pohybu na veřejnosti a soužití s nimi. Avšak nejlepší 
cestou k bezproblémovému občanskému soužití, které 
bude přijatelné pro všechny, pro pejskaře, i pro ty, kteří 
pejsky jen tolerují, je vzájemné porozumění lidí, ale i jasná 
pravidla mezi nimi. 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz 

Upozorňuji na blížící se splatnost druhé části poplatku za 
psa ke dni 31.8.2017. Tato informace je pro držitele psů, 
kteří mají roční poplatek vyšší než 600,-Kč.
Někteří z Vás již uhradili celou roční částku poplatku 
najednou.  
Pokud si nejste jisti, zda máte v letošním roce ještě část 
poplatku hradit, neváhejte mne kontaktovat. Od rozesílání 
složenek z ekonomických důvodů částečně upouštím, 

převážně rozesílám údaje k úhradě poplatku na Vámi 
sdělené e-mailové adresy. Kdo z Vás má zájem 
o takto elektronicky zasílané údaje, nechť mi svůj 
požadavek sdělí na e-mail (viz níže).

Eva Krupičková
správce poplatků

e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz

PoPlatky za PSa 

mailto:hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz
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Potřebujete pokácet strom aneb kácení dřevin rostoucích 
mimo les 

základní informace k situaci
Kácení stromů a keřů (dále jen ,,dřevin“) rostoucích mimo 
les se řídí podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ,,zákon“) a 
vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení tohoto zákona v platném znění. Od 1.12.2009 
vstoupil v platnost zákon č. 349/2009 Sb., kterým se mění 
výše uvedený zákon.

a. ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu 
ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze 
vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a 
estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na 
silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat 
jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení 
ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany 
přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
• žádost o povolení kácení dřevin se podává: u 

právnických i fyzických osob v případě, že obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, 
nebo se jedná o souvislé porosty nad 40 m2. Pokud 
dochází k větvení kmene pod výškou 130 cm nad zemí, 
měří se obvod pod větvením.

• Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin.
• Orgán ochrany přírody uloží přiměřenou náhradní 

výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích 
žadatele o kácení nebo na pozemcích, které jsou 
v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na 
pozemcích jiných se souhlasem vlastníka dotčeného 
pozemku.

b. Povolení není třeba dle § 8 odst. 2 zákona ke kácení 
dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy 
porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, 
při údržbě břehových porostů prováděné při správě 
vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném 
pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy 
prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů 
zdravotních,  není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. 
kácení z těchto závažných  důvodů musí být oznámeno 
písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany 
přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, 
pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. 
 
c. Povolení není třeba dle § 8 odst. 4 zákona ke kácení 
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně 
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného 
rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, 
oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od 
provedení kácení a poskytne všechny důležité informace 

a fotodokumentaci pro případ pochybnosti.

kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či 
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (případně jejich 
zplnomocněný zástupce) se souhlasem vlastníka pozemku, 
na kterém dřeviny rostou. 
Oznámení o kácení dřevin, v případě uvedeném pod 
písmenem C., podává ten, kdo kácení provedl s vyjádřením 
vlastníka pozemku.

jaké jsou podmínky a postup pro řešení 
• A. Podání žádosti (formulář na webu) s přílohami 

(náležitosti – viz další bod).
• B. a C. Podání oznámení obsahujícího stejné náležitosti 

jako žádost (viz ad A. a další bod - náležitosti).
Jakým způsobem zahájit řešení situace
• A. Oprávněný žadatel podá písemnou žádost s 

přílohami na podatelně ÚMČ Praha 19 nebo ji zašle 
poštou, případně podá žádost opatřenou zaručeným 
elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu.  
Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky 
(max. velikost datové zprávy 10 MB a použitý formát 
pdf, PDF/A, html/htm, txt, rtf, doc, xls, ppt, jpg/jpeg/
jfif, png, tiff nebo gif»).

• B. a C. Oprávněná osoba podá písemné oznámení 
na podatelně ÚMČ Praha 19 nebo je zašle poštou, 
případně podá oznámení opatřené zaručeným 
elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu. 
Dále lze oznámení podat prostřednictvím datové 
schránky.

na které instituci životní situaci řešit
Povolení kácení vždy vydává příslušná obec, v tomto 
případě MČ Praha 19 pro katastrální území Kbely.
Kde, s kým a kdy je možno řešit
Kde: ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely
S kým: odbor životního prostředí, dopravy a místního 
hospodářství – ochrana přírody a krajiny, detašované 
pracoviště: Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely
Kdy: Pondělí a středa 8.00 – 17.30 hodin, v ostatní dny po 
předchozí dohodě, zpravidla mezi 8.00 – 14.00 hod.
jaké doklady je nutné mít s sebou
Náležitosti žádosti o povolení nebo oznámení kácení dřevin 
stanovené v ust. § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.:
jméno a adresa žadatele, číslo pozemku, na němž se bude 
kácet, katastrální území
• doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru 

nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu 
žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo 
les

• specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají 
být káceny, zejména jejich druh počet, velikost plochy 

keřů včetně situačního zákresu
• udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad 

zemí
• řádné zdůvodnění žádosti
• navržená náhradní výsadba jako kompenzace 

ekologické újmy
• možno doplnit fotodokumentaci (není povinné)

jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 
les je k dispozici na odboru životního prostředí, dopravy a 
místního hospodářství nebo na www.praha 19.cz

jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejsou

jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin: 
v jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany 
přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 
60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 
90 dnů od zahájení řízení.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin: nejméně 15 dnů 
předem.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život 
či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů 
od provedení kácení.

kdo může být dalšími účastníky 
• Občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle 

stanov ochrana přírody a krajiny a jenž má podanou 
platnou žádost o informování o všech zamýšlených 
zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž 
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
podle zákona, se může přihlásit o účastenství ve 
správním řízení do 8 dnů od doručení oznámení o 
zahájení řízení.

• Osoby, jejichž práva mohou být kácením dřevin přímo 
dotčena.

jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
• Ve složitých případech žadatel doloží posudek:
• dřevin – dendrologický
• statika, pokud kořenový systém dřeviny narušuje 

stavbu
• prohlídky kanalizace, pokud kořenový systém dřeviny 

prorůstá do kanalizace
• případně další posudky (např. hygienika)

elektronická služba
Je možné využít.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
• ust. § 8 a 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění,
• ust. § 8 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se 

provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Vůči vydanému rozhodnutí o kácení dřevin se lze odvolat. 
Náležitosti jsou vždy uvedeny v poučení rozhodnutí.

jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení 
povinností
Při porušení zákona může být uložena pokuta za protiprávní 
jednání:
• fyzické osobě až do výše 10 000 kč za nesplnění 

ohlašovací povinnosti určené zákonem nebo za 
neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin podle 
ust. § 9 zákona

• fyzické osobě až do výše 20 000 kč za poškození nebo 
nepovolené pokácení dřeviny rostoucí mimo les

• fyzické osobě až do výše 100 000 kč za nepovolené 
kácení nebo závažné poškození skupiny dřevin 
rostoucích mimo les

• právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu 
podnikatelské činnosti až do výše 1 000 000 kč za 
poškození nebo nepovolené zničení dřeviny nebo 
skupiny dřevin rostoucích mimo les, dále za nesplnění 
ohlašovací povinnosti dle zákona nebo nesplnění 
povinnosti náhradní výsadby podle ust. § 9 zákona

nejčastější dotazy
Za jakých podmínek mohu pokácet strom na vlastním 
pozemku bez povolení? 
Povolení ke kácení dřevin není potřeba, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny 
a strom má obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad 
zemí.

Potřebujete Pokácet Strom 
aneb kácení dřevin roStoucích mimo leS 

SmS inFormace, aneb rad-
nice “do kaPSy“ 

Služba umožňuje přihlášeným uživatelům nechat se 
informovat pomocí krátkých textových zpráv (SMS) 
o dění v obci. K využití této služby je však nutno se 
přihlásit.Systém je pro uživatele bezplatný, jelikož 
uživatel hradí pouze jednu registrační SMS v tarifu 

svého operátora, a pak už nic. Přihlaste se k odběru 
zpráv obecního rozhlasu ještě dnes! Napište na svém 

mobilním telefonu kód IK KBELY REG a zašlete na 
telefonní číslo 605 733 680  

Službu je možno kdykoliv odhlásit, a to zasláním 
odregistračního kódu IK KBELY ODREG na telefon 

605 733 680.

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place
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Mnohokrát se stane, že v rodině bydlící v obecním bytě 
nastane potřeba bydlet v bytě větším. Rodina se rozrůstá, a 
původně pronajatý obecní byt o velikosti kuchyně, obýváku 
a ložnice s příslušenstvím je najednou malý. Přijde jedno, 
dvě děti, a vznikne potřeba bytu většího. Jak v takovém 
případě postupovat? Zeptáte se sousedů, poptáváte se 
známých, a najednou oslovíte nájemce obecního bytu, 
který naopak cítí potřebu byt, který má pronajatý a je o 
velikosti 3+1 vyměnit za menší. Děti již odrostly, založily 
si svou rodinu, následovaly své partnery jinam, a potřeba 
menšího bytu je zde. 

Vaše první kroky je tedy nutné společně zamířit na Úřad 
MČ Praha 19, a to konkrétně na Odbor majetku, investic, 
bytového a nebytového hospodářství, kde obdržíte 
jednoduchý tiskopis na výměnu bytu. V případě, že 
v takové chvíli nevíte, jak tento tiskopis vyplnit, kterýkoli 
úředník tohoto odboru Vám s tímto problémem ochotně 
pomůže. K takto vyplněnému tiskopisu pak stačí přiložit 
platné nájemní smlouvy obou účastníků a za velmi krátkou 
dobu a to v řádech do týdne, se můžete stěhovat. Souběžně 
s podpisem protokolu o převzetí a předání bytu obdržíte 
nové nájemní smlouvy a obě strany jsou spokojené. 

Pochopitelně, takto lze postupovat i v případě, že měníte - 
respektive žádáte o výměnu bytů v majetku MČ Praha 19. 
Pokud se jedná o byty v majetku MČ, zcela jistě lze takovou 
výměnu uskutečnit do 10 dnů. Jinak je třeba postupovat 
v případě, že byste chtěli byt ve Kbelích, spadající do 
majetku MČ, vyměnit za byt, který je v majetku jiné 
městské části. V takovém případě ty počáteční kroky 
jsou totožné, ale pak musí následovat stejné postupy u 
„cizí“ MČ, kde je třeba výslovného písemného souhlasu 
majitele s výměnou. V mnohých případech jste druhou MČ 
posíláni na správní firmy, a čas se protahuje. Nicméně – 
jistě chápete, že se jedná o bydlení - byty, a proto je třeba 
maximální opatrnost ze strany pronajímatele, aby nedošlo 
k nějakému pochybení, které by zapříčinilo nesouhlas 
s výměnou. Proto je opravdu velmi nutné příslušného 
úředníka Odboru majetku, investic, bytového a nebytového 
hospodářství na samém počátku výše uvedených kroků 
podrobně informovat o celém záměru výměny, abychom 
Vám byli maximálně nápomocni.

                      Ing. Lubomír Tejrovský, 
vedoucí odboru majetku, investic, bytového a 

            nebytového hospodářství.

Pojmenování (název)životní situace.
Péče o seniory, poradenská činnost.
základní informace k životní situaci.
Senior, který z důvodu svého věku nebo zdravotního sta-
vu přestává zvládat péči o domácnost a sebe nebo blízcí 
příbuzní přestávají zvládat péči o svého seniora. Sociálním 
pracovníkem budou zjištěny potřeby klienta, klient bude 
seznámen s možnostmi řešení konkrétní životní situace a 
bude mu poskytnuto základní sociální poradenství.
kdo je oprávněn v této věci jednat 
Sám senior, příbuzný či občan, v jehož okolí žije osamělý 
senior s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 19.
jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Řešení situace je vždy individuální, na základě osobního 
pohovoru se sociální pracovnicí.
jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Navštívit osobně ÚMČ Praha 19, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 
na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely
kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Železnobrodská 
764, Praha 9 - Kbely
Bc. Uchytilová Kateřina, tel. 286 010 145

v úřední hodiny úmč Praha 19:
Po. a st. 8.00 - 12.00 hod.    13.00 - 17.30 hod.
Út. a čt. 8.00 - 12.00 hod.    12.30 - 15.00 hod. po před-
chozí domluvě
Pátek - po předchozí domluvě

jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány žádné doklady.
jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou požadovány žádné formuláře 
 jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
 jaké jsou lhůty pro vyřízení
Poradenství je poskytnuto bezodkladně.
 jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Spolupráce s klientem či blízkou rodinou je nastavována 
individuálně.
 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů

 Kučerová Jaroslava
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

výměna obecního bytu

Potřebujete Pomoc Při Péči 
o Sebe nebo Svého Seniora?

Kdykoliv, kdokoliv zjistí závadu na veřejném osvětlení, tak 
ji může i sám nahlásit na nonstop lince pro hlášení poruch 
a to na PREdistribuci na čísle 224 915 151.
V ideálním případě je dobré mít poznačené číslo lampy, 
kdy je na každé lampě štítek s číslem.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_

servis/aktuality_z_prahy/hlaseni_poruch_verejneho_
osvetleni.html
https://www.predistribuce.cz/cs/kontakt/hlaseni-
poruchy/

B. Pokorná OŽPD

nahlášení závady 
na veřejném oSvětlení

MČ Praha 19 již několik let podporuje projekt obnovy 
kapliček na Svaté cestě z Prahy do Staré Boleslavi. Svatá 
cesta neboli Via Sancta je trasa vedoucí z pražského Karlína 
ke staroboleslavskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, 
kde je uchováván obraz Madony s dítětem, tzv. Palladium. 
Tomuto obrazu se připisuje zvláštní ochranná moc nad 
českými zeměmi, a proto se k němu scházeli poutníci z celé 
země a pravidelně chodily zástupy poutníků z Prahy uctít 
staroboleslavské Palladium a požádat o jeho pomoc. Je to 
nejstarší poutní místo v Čechách.  A proto v letech 1674 až 
1680 byla tato cesta osazena s pomocí různých mecenášů 
44 kapličkami, kdy každá kaplička byla od té další vzdálena 
v průměru 515 metrů, tedy symbolicky na délku Karlova 
mostu. Svatá cesta vedla přes Kbely, kde stávalo 8 kapliček. 
Do dnešní doby se dochovaly ale jen dvě.
Trochu schovaná na poli mezi stavební firmou Knauf a 
areálem staré Aerovky stojí 15. kaplička Svaté cesty a 
zároveň také první kbelská kaplička ve směru od Prahy. 
Kapličky byly zasvěceny poutním místům a nesly po nich 

jméno. Tato kaplička nese jméno po Kájovské Madoně. 
Druhá dochovaná kaplička 17. v pořadí v rámci Svaté 
cesty je kaplička Kupecká. Tu najdete na parkovišti 
Leteckého muzea, naproti od vstupu do muzea přes 

Mladoboleslavskou ulici. Obě kapličky pamatují 17. století 
a katolické poutníky, kteří se u nich modlili při cestě ke 
staroboleslavskému kostelu.
Zbytek kapliček se bohužel nedochoval. Kbeláci ale mají i 
teď možnost si kbelskou část Via Sancta projít a dozvědět 

se o všech kapličkách něco víc. Původní místa 
nedochovaných kapliček totiž označují informační 
cedule – stačí se u nich jen zastavit a ponořit se 
do doby dávno minulé. Umísťováním informačních 
tabulí na místech kapliček však iniciativa městské 
části nekončí. Nyní v rámci projektu obnovy kapliček 
podél Svaté cesty se radnice rozhodla vystavit nově 
repliku původní kaple ve Vrchlabské ulici, kde stávala 
kaplička č. 19, Kutnohorská. Dle záznamů v historické 
mapě z roku 1841 lze odvodit umístění kaple 
v blízkosti sochy sv. Vojtěcha. Vzhledem k reálným 
možnostem výstavby nové kaple, bude tato umístěna 
o kousek dále v parčíku vedle  Rodinného klubu 
Mašinka, na parc. č. 113, ulice Vrchlabská, k.ú. Kbely, 
viz obrázek vizualizace. V budoucnosti bychom rádi 
vystavěli všechny chybějící kaple na území Kbel, 
neboť bychom chtěli přispět ke komplexnosti Svaté 

cesty, která je unikátní svým jednotným provedením kaplí.
JUDr. Josef Nykles,

tajemník ÚMČ Praha 19

Stavba rePliky kaPličky č. 19, 
kutnohorSká ve kbelích
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Den Země 2017 je opět za námi - tentokráte jsme se 
věnovali ochraně životního prostředí, především však lesů 
a klimatu.  Srdečně děkujeme všem, kteří projevili zájem 
o ekologické aktivity zde ve Kbelích a taktéž děkujeme 
všem spoluorganizátorům za přípravu enviromentálních 
soutěží, ekodílen, výtvarných prezentací s ekotématikou 
(zaměstnanci kbelské radnice, Lesy HMP, Pražské služby, 
MHMP-odbor ochrany živ. prostředí, Ekokom, Lesní Cestička 
Kbely, Hygiena Praha, společnost Arnika) . Azylem na akci 
se nám tentokráte stal areál Lesů hl.m.Prahy otevírající se 
pod názvem PRALES na Mladoboleslavské ulici. Spousty 
krásných zákoutí  spolu s parkem jsou zde přímo stvořená 
k příjemným procházkám, také ke vzdělávacím účelům 
nejen pro děti. Věřím, že se znovu setkáme na dalším 
ročníku akce Den Země.
Šárka Egrtová, public relations ÜMČ Praha 19

den země nízkoprahové centrum aktivit mč Praha 19
Co nového v Klubu Jehlička?
     Především ženy a dívky, které se pravidelně scházejí 
v nízkoprahovém centru aktivit mč Praha 19 v klubu 
jehlička, nezahálely ani v uplynulém období. klub 

jehlička rozvíjí svou činnost v několika oblastech, a sice 
šití, vyšívání, a potom velice oblíbená tvorba různých 
ozdob a dekorativních i užitných předmětů z netradičních 

materiálů, za použití originálních postupů.
     Co se tedy v Klubu Jehlička konkrétně dělo. 
Děvčata si šila zástěry a chňapky dekorované 
kočičkami, také látkové nákupní tašky, a pro 
další schůzky se chystají šít ještě jeden typ 
nákupních tašek, na které následně budou 
malovat pomocí šablon. Ve vyšívání se učí gobelínový steh 
na různých předlohách, jako jsou třeba hříbky, kytičky, 
nebo i krajinky. Populární mezi účastnicemi klubových 
„jehličkových“ setkání je výroba ozdob z různobarevných 
korálků. Z nich děvčata vytvářela například náhrdelníky, 
náramky a pavouky, dále všelijaké přívěsky podle vlastní 
fantazie, srdíčka a různé prsteny. K výrazně umělecké 
výrobě v Klubu Jehlička se řadí také malování na sklo, 
kterým se účastnice setkání nedávno rovněž zabývaly. 
I tato práce je velmi oblíbená, neboť dává prostor pro 
uplatnění vlastních nápadů a fantazie. 
     Klub Jehlička je tak typem aktivity, která v sobě spojuje 
příjemně a účelně strávený čas s tvůrčí činností, při které 
se účastnice mohou nejen ledacos nového naučit, ale 
zároveň jim přináší radost z hezkých a milých věcí, které si 
nadto samy zhotovily.
      Klub jehlička se schází každý čtvrtek od 15:30 
v Nízkoprahovém centru aktivit MČ Praha 19, na adrese 

Toužimská 244/42, 
Praha 9 (vchod je 
z ulice Bakovská).

Anna Domnosilová
lektor klubu
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kbelští dobrovolní haSiči 

Ve středu 17. 5. 2017 se RK 
Mašinka vydal na návštěvu 
hasičské zbrojnice, kterou 
využívá SDH Kbely. Dětí se 
mile ujali pan Mikšovský a 
pan Šťastný a velmi poutavě 
jim povídali o těžké práci 
hasičů a jejich kbelské 
historii. Děti měly možnost 
vidět nejen hasičská auta 
s vybavením, ale i trofeje 
a poháry ze soutěží, 
které kbelští dobrovolní 
hasiči získali v soutěžích. 
Nechybělo ani tradiční 
zahoukání „hoooříííí“ s 
modrými majáky a děti 
byly naprosto spokojené. I 
když do Mašinky chodí již 
batolata od jednoho roku, povedlo se pánům hasičům jejich pozornost získat a všichni si návštěvu moc užili. I proto jsme 

rádi přijali pozvání na Den otevřených dveří a moc se k našim hasičům opět těšíme. 
K. Gebauerová RK Mašinka Kbely

rk mašinka na návštěvě hasičské zbrojnice

týmu České republiky s kbelským šermířem Pavlem Pitrou 
se podařilo v únoru na Světovém poháru ve vancouveru v 
kanadě získat zlatou medaili.
Kordovému šermířskému týmu se podařil historický 
úspěch pro Českou republiku, poštěstilo se mu vyhrát 
turnaj Světového poháru, a to bylo v podstatě poprvé v 

historii, kdy Česká republika získala medaili. A rovnou 
zlatou. Šerm je primárně individuální sport, ale týmy 
probíhají štafetovým způsobem 3 na 3 jdou postupně 

štafetovým způsobem. Vždy odšermuje jeden a s tím 
stejným skóre začíná další a tak to pokračuje dál až do 45 

zásahů nebo na 9x5 minut, podle toho, co nastane dřív. 
Kbely mají mladé naděje. Jsou to dva bratři Valerové a 
Jonášovi se nedávno podařilo na turnaji Českého poháru 
získat stříbrnou medaili. Tým České republiky se pohybuje 
kolem 10. příčky, ale snaží se dostat stále výš a doufá, že 
se mu to podaří.

Michal Marel

zlatá na Světovém Poháru 
ve vancouveru

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS S DIVADLEM PRIMA DEN

POHÁDKU ZA VYSVĚDČENÍ

30. ČERVNA 2017   OD 10H  VE KBELSKÉM PARKU



zábavný kvíz pro děti 
Co všechno najdeš v kostele? A k čemu ty zvláštní předmě-
ty slouží?
To se děti dozvědí v zábavném kvízu, který pro ně bude 
připraven během celé Noci kostelů.
Za správné odpovědi děti čeká i malá odměna.

koncert duchovní hudby
Na programu koncertu se vystřídají autoři od doby baroka 
až po 21. století. Diváci se mohou těšit na soubory Can-
tabundus, J*A*M*M Kvartet a komorní orchestr Sordino. 
Představí se i posluchačka pražské konzervatoře, sopra-
nistka Karolína Grebeníčková a členka orchestru Národ-
ního divadla, houslistka Zuzana Omelková, na klavír dopro-
vodí Petra Kolátorová.

Půlhodinka rytmických písní nejen pro mladou generaci
Diváci se mohou těšit na pásmo rytmických písní a chval 
v netradiční rockové úpravě na elektrické nástroje v podání 
kapely a sboru Cantabundus.

cantabundus
Hlavním účelem našeho tělesa pod uměleckým vedením 
Andrey Čančarové Houfkové a Jiřího Hochmana je dopro-
vod při bohoslužbách. A že se nejedná o nudnou povinnost, 
dokládá puzení členů sboru i k následnému setkávání při 
volnočasových či rodinných aktivitách. Prostě se rádi vídáme  
i mimo chrámové zdi. Chtěli jsme si otestovat, jestli naše 
vzájemná pozitivní chemie působí i vně, proto jsme se loni 
zúčastnili 13. ročníku Festivalu chrámových a komorních 
sborů v Cholticích. I po vystoupení na Festivalu pěvec-
kých sborů Česká Lípa Cantat dobrý pocit přetrval, a tak 
jsme se rozhodli rozšířit Unii českých pěveckých sborů o 
naše dvanáctihlavé sdružení. Každoročně nechybíme na 
programu Noci kostelů. A tak i letos hodláme kulturní 
život ve Kbelích obohatit vystoupením na této události 9. 
června 2017. Poprvé v historii našeho sboru vystoupíme 
s komorním orchestrem, kde provedeme Vivaldiho Beatus 
vir a pro zpestření plánujeme provést Chvály v rockové – 
speciálně kbelské – úpravě. 

j*a*m*m kvartet
Vokální skupina vznikla spojením dvou manželských párů, 
které se daly dohromady v rámci kbelského sboru Can-
tabundus. Vystupujeme se samostatným programem 
v rámci koncertů pořádaných v kbelském kostele, ale i 
v Dolních Počernicích a okolí. Zúčastnili jsme se Festivalu 
pěveckých sborů Česká Lípa Cantat. Neváháme přijet zaz-
pívat na svatby, posvícení či poutě. Náš repertoár obsahuje 
hudbu klasickou, převážně duchovní až po spirituály, jazz 
a swing. Baví nás společně nejen zpívat, ale vídat se na 
výletech i na společných akcích pro děti.

Sordino
Komorní orchestr Sordino je soubor nadšených muzikantů, 
kteří se od roku 2001 věnují společně orchestrální hudbě 

na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Repertoár se 
s roky postupně rozšiřoval od komorního k symfonickému, 
stejně jako se rozrůstal orchestr samotný. S generačními 
obměnami velkého vysokoškolského orchestru tu žilo stále 
pevné jádro skalních členů, kteří se v roce 2012 rozhodli 
založit vlastní soubor s vlastní filozofií.
V roce 2013 absolvoval soubor premiérové vystoupení 
v chrámu Nejsvětější Trojice na pražském Smíchově v rám-
ci akce Noc kostelů, které se od té doby pravidelně účastní. 
Následovaly koncerty na zámku v Rychnově nad Kněžnou, 
klášterním kostele sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, v pout-
ním kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení Sva-
tého kříže na Cvilíně u Krnova, v pražském chámu sv. 
Kateřiny, v kostele sv. Gotharda či v kostele sv. Rocha na 
Žižkově. V loňském roce se soubor poprvé představil i ve 
farním kostele sv. Alžběty ve Kbelích. Vedle klasických 
koncertů Sordino pravidelně vystupuje na vernisážích, 
oslavách narozenin a nechybí ani dosud každoroční svateb-
ní hraní. Italsky libozvučný název dává identitu Souboru 
ORchestrálních DINOsaurů, kteří si do vínku dali jednodu-
ché rčení: Žijeme, hrajeme!

Již čtvrtým rokem se připojuje římskokatolická farnost při 
kostele sv. Alžběty Durynské ve Kbelích k Noci kostelů. Tuto 
akci pořádá nejen Česká republika, ale i několik evropských 
zemí.  Především jde o možnost nezávazného přiblížení se 
a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenu-
cenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky 
poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, 
církev a víru. Noc kostelů vytváří prostor pro setkávání a 
probouzí zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. 
Kostely jsou otevřené zdarma všem, kteří se chtějí setkat 
s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění 

nebo zážitku.
Na letošní Noci kostelů se návštěvníci mohou těšit na roz-
manitý program.  

hravé odpoledne pro děti a rodiče na farní zahradě
Na farní zahradě budou probíhat hry všeho druhu. Pokud 
návštěvníkům při různých zastávkách vytráví, mohou se 
občerstvit u zahradního grilu (párky a klobásy na místě). 
Návštěvníci si mohou přinést i vlastní pochutiny, farníci jim 
rádi vše možné ugrilují.

Drazí přátelé,
opět se nestačíme divit, co všechno již máme za sebou, 
třeba jen za uplynulé dva měsíce od vyjití posledního čísla 
Kbeláku. Zároveň si chceme uvědomovat, že nemůžeme žít 
jen ve vzpomínkách, které jsou sice velmi důležité, zvláště 
když jsou pěkné, ale musíme se dívat i dopředu, abychom 
mohli žít v naději. Tento pohled naděje začíná obyčejným 
sebepřijetím. V přijetí sebe sama takoví jací jsme, je 
nejhlubší kořen našeho štěstí, vnitřního pokoje i radosti. 
V sebe přijetí se nám otevírají nové možnosti rodinného 
i společenského obdarovávání. V něm jsme schopni i 
ochotni udělat něco pěkného a užitečného pro druhé, 
abychom směli zakusit radost z radosti našich bližních. 
Ani naše farní společenství se nemůže uzavírat jen do svých 
zdí, ale chce prožívat radost z každého setkání, zvláště 
při nedělních bohoslužbách a otevírá se svými četnými 
aktivitami všem, kdo chtějí přijít, aby mohli prožít něco, co 
pomůže vidět život a svět v lepším světle. V naší farnosti 
se dnes těšíme na slavnost prvního svatého přijímání 
dětí, která bude jistě slavností pro nás pro všechny. Taky 

se připravujeme na již tradiční „Noc kostelů“, která bude 
v pátek 9. června a díky našemu kostelnímu sboru nabídne 
všem, kteří přijdou, mimořádný zážitek z krásy duchovní 
hudby. Možná při naslouchání na chvíli zapomeneme na 

starosti a těžkosti a budeme mít pocit, že slyšíme zpěv 
andělů. I po takové noci kostelů se Vám bude s větší 
vděčností vzpomínat a s větší důvěrou dívat dopředu. 

Tyto chvíle vděčnosti a naděje z víry se pak mohou opět 
oživit při slavnosti výročí posvěcení našeho kostela, kterou 
budeme slavit v neděli 18. června. Kdo si před třinácti lety, 
když pan kardinál Miloslav Vlk světil náš kostel zasvěcený 
svaté Alžbětě, dokázal představit to množství požehnaných 
okamžiků, které se v něm budou v tak hojné míře vpisovat 
do našich srdcí a budou nám pomáhat nacházet krásu 
přítomného okamžiku. 
K těmto našim pozvánkám se jistě připojí i mnoho dalších 
ze všech stran a tak 
již bude záležet jen 
na Vás, k čemu se 
přikloníte a co si 
necháte na příště.
Pěkné dny, plné 
nových dobrodružství 
a krásných setkání, 
přeje kbelský farář

P. Jan M. Vianney 
Dohnal OFM

13. května 2017 KOSTEL SV. ALZBETY DURYNSKÉ 
Praha  19 - Kbely 

Program 
15.55 - 22.00 
16.00 - 18.00 
18.00 - 18.30 
19.00 - 20.30 
21.00 - 21.30 

Otevrení kostela 
Hravé odpoledne pro deti a rodice na farní zahrade 
Mse svatá 
Koncert duchovní hudby 
Pulhodinka rytmických písní nejen pro mladou generaci 

Zábavný kvíz pro deti s malou odmenou v prubehu celé Noci kostelu 
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Svaz těleSně PoStižených mo kbely
Je již jakousi tradicí, že skladba našich schůzek je různorodá 
a skutečně se jich účastní stále více členů. Jinak tomu 
nebylo ani na schůzce, která byla za účasti paní Ivany 
Engelové, která si s námi povídala o historii Kbel. Vzhledem 
k tomu, že průměrný věk našich členů je 79 let, mnoho 
pamětnic a pamětníků se do povídání aktivně zapojilo a 
zapátralo ve vzpomínkách ze svého dětství. Jako všechny 
schůzky, na kterých nás navštívila paní Engelová, byla i tato 
příjemnou sondou do historie Kbel. 
Dne 1. 3. 2017 jsme bilancovali. Na programu byla výroční 
členská schůze. Schválili jsme zprávu o činnosti, zprávu 
o hospodaření, závěry kontrolní komise a rovněž účetní 
závěrku za rok 2016. Schválená účetní závěrka včetně 
přílohy byla neprodleně odeslána k založení do sbírky 
listin na Městský soud v Praze, protože tuto povinnost 
nám ukládá Zákon o účetnictví do třiceti dnů po schválení 
členskou schůzí. Na výroční členskou schůzi nás přišel 
pozdravit pan starosta Pavel Žďárský, který nás informoval 
o investičních záměrech obce a o plánovaných významných 
akcích. Svůj příspěvek rovněž přednesl JUDr. Josef Nykles, 
tajemník Úřadu městské části Praha 19. Krátce kladně 
zhodnotil spolupráci s naším spolkem.
Další březnová schůzka byla ve znamení umění a 
prohloubení znalostí v této oblasti. Poutavou přednášku 
o sochaři Josefu Myslbekovi nám připravila Mgr. Tereza 
Kučerová. Na přednášku byly vytištěny i materiály pro 
posluchače. Bylo zajímavé sledovat, s jakým zájmem se 
její přednášky setkávají. Skutečně všichni výklad pozorně 
sledovali. Bylo takové ticho, že by bylo slyšet i špendlík 
spadnout na zem.  
V závěru měsíce března jsme řešili i nutné organizační 
záležitosti spojené s jarními výlety a rovněž s rekondičními 

pobyty jednak na Šumavě v měsíci červnu a v Hotelu MAS 
v Sezimově Ústí na přelomu července a srpna.
První dubnová schůzka byla zahájena gratulacemi našim 
jubilantům. V tomto měsíci jedna naše členka dovrší věku 
80 let a další dvě 85 let. Všechny tři jsou velice aktivní a 
pravidelně se účastní našich akcí. Skutečně u nich platí 
přísloví: „Veselá mysl, půl zdraví.“ Na této schůzce jsme 

se přihlašovali na plánovaný výlet do Sázavského kláštera 
a sklářské huti František. Výlet byl okamžitě zaplněn a ti, 
na které se nedostalo, jen čekají, zda se někdo neodhlásí, 
aby se mohli výletu zúčastnit. Hlavní náplní schůzky byla 
opět přednáška Mgr. Terezy Kučerové zaměřená na dílo 
významného sochaře Josefa Bílka. Opět účastníci obdrželi 
studijní materiály. Opět zajímavá přednáška. Je jen škoda, 
že byla na delší dobu poslední, protože přednášející 
se připravuje na další mateřské povinnosti spojené 

s příchodem dalšího potomka. 
26. 4. jsme vyrazili na první jarní výlet. Většinu výletů se 
snažíme směřovat do Středočeského kraje. Počasí nám 
nepřálo. Celý den nás provázel déšť a velká zima. Navštívili 
jsme Zámek Roztoky u Prahy a ateliér Zdenky Braunerové. 
Vzhledem k počtu účastníků jsme museli být rozděleni 
na dvě skupiny. První skupina zamířila do zámku, druhá 
do ateliéru. Po prohlídce jsme se prohodili. Bylo to velice 
pěkné. Zejména v ateliéru Zdenky Braunerové jsme se 
setkali se jmény umělců, které jsme znali z přednášek Mgr. 
Terezy Kučerové. Po prohlídce jsme zamířili na objednaný 
oběd. V klidu a pohodě jsme poobědvali a z obavy, aby 
výlet někdo neodnesl újmou na zdraví, zamířili jsme 
domů. Byla sice ještě varianta, že navštívíme kolébku naší 
státnosti Levý Hradec, ale opravdu na to nebylo počasí. 
První květnová schůzka se nesla jednak v duchu gratulací. 
Původně šlo o dva jubilanty. Jeden osmdesátník a jedna 
devadesátnice. Ovšem byla přítomna jen paní Růženka, 
naše devadesátnice, popřáli jsme pouze jí. Další část 
schůzky nám zpestřily děti z Mateřské školky Letců. Přišly 
nám popřát k svátku matek. Jako vždy při vystoupení dětí 
mnoho z nás zamáčklo slzičku. Tato vystoupení jsou pokaždé 
velice emocionální. Moc děkujeme pedagogickému 
personálu a hlavně dětem za jejich milé vystoupení. Děti 
jsou opravdu velice šikovné.
Pokud jsem na něco zapomněla, tak se omlouvám. Za 
těmito řádky je i spousta práce, ale odměnou je spokojenost 
a zvyšující se počty aktivních členů naší organizace.

Anna Zborníková, předsedkyně STP MO Kbely

Skauti kbely- junák Stř. athabaSka
z oddílů: vlčata na jaře
Jarní program vlčat 17. oddílu byl už celý nasměrován k letnímu táboru. Začali jsme se učit indiánské 
písmo, z něhož nám za naše výkony postupně náš starý známý Široko prozrazuje jednotlivá písmena a 
další znaky. Plníme různé úkoly, překonáváme se a hrajeme týmové hry, za splnění nebo vítězství potom dostáváme 
vždy jedno nebo dvě písmena. Ta si píšeme do našich deníků a doufáme, že brzy již budeme rozumět prvním textům. 
Jedno z písmen jsme si zasloužili za to, jak jsme pomohli našim opeřeným kamarádům. Každá družina smontovala ptačí 
budku, kterou jsme také natřeli a pověsili na stromy na naší skautské zahradě. V jedné se dokonce už někdo uhnízdil, už 
se těšíme na návštěvu. 
Na jaře jsme také začali pravidelně chodit do tělocvičny. Vždy si zahrajeme nějakou pohybovou hru, proběhneme se na 
opičí dráze, zahrajeme si nějaký týmový sport a nakonec 
vždy dostaneme pár minut na volné blbnutí - skáčeme do 
duchny, houpeme se na kruzích nebo lezeme po stěně.
Byli jsme také na výpravě - podívat se na místě letošního 

tábora. Už v květnu bylo třeba pomoci s pročištěním pramenů a tak se naši roveři s jedním z vedoucích proměnili na celý 
den v kopáče. Vlčata mezitím vařila v divočině oběd a prozkoumávala okolí budoucího tábořiště. 

květinový den
V květnu jsme se opět účastnili Květinového 
dne – totiž 21. ročníku českého dne proti 
rakovině. Žluté kytičky jsme prodávali 
například před MŠ Letců, ve škole, nebo 
na místním úřadu. Krátce po poledni už 
nebylo co prodávat: pokladničky pěkně 
ztěžkly a všech 800 žlutých kytiček bylo 
pryč. Na boj proti rakovině tak občané Kbel 
přispěli nejméně 16 tisíci korun, za což 
velmi děkujeme. 

chystáme se na letní tábory
Na rodinný tábor do malebného kraje 
pod polickými skalními stěnami se 15. 
rodinný oddíl Poljana vydá už popáté. Čeká 
nás týden bydlení v týpí, vaření na ohni, 
koupání v rybníce, her a lumpačení v přírodě. Nebude chybět ani táborová hra. 
Dětský 17. oddíl – tedy vlčata i roveři – tentokráte jedeme do Hodkova, kde mají základnu naši spřátelení táborníci. 
Přípravy jsou už v plném proudu.

Jan Hazlbauer, Lucie Pytlová
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.

https://kbely.athabaska.org

https://kbely.athabaska.org
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Skaut - S.S.v.
co máme již za sebou
Odemykání vody - zahájení vodácké sezony 17.- 19. března 2017
Letos jsme s našimi oddíly vyrazili do Vojkovic, kde jsme si u jezera 
postavili základní tábor. Počasí bylo opravdu  námořnické. Foukal silný 
vítr a pršelo. To by jsme však nebyli skauti, kdyby jsme se jen tak zalekli 
této přírodní překážky. Naopak jsme si užili vaření v našem hangáru, 
kde nefouká a je teplo:-), hry v terénu a nezbytnou plavbu na vlnami 
zvířené hladině jezera.

cyklovýlet - 22. dubna 2017
Již tradičně jsme vyjeli na kolech po našem okolí. Bohužel nám počasí 
opět nepřálo..., ale i z toho důvodu je pro nás vyjížďka dobrodružnější 
a zábavnější. Od klubovny jsme vyrazili přes golfové hřiště do Ctěnic, 
kde jsme si prohlédli zdejší zámek a park. Ve Ctěnické oboře jsme 
uspořádali závody v jízdě do kopce. Dále jsme pokračovali na Zlatý 
kopec, kde jsme si na ohýnku opekli zasloužené buřtíky a zahráli 
oblíbené hry. Zpátky jsme se vraceli přes oboru, s hrací přestávkou u 
Kameného stolu. Zastavujeme se i u studánky pod hradištěm, která je 
bohužel opět v žalostném stavu, a tak je nám trochu líto naší marné 
snahy o její hezčí vzhled. 

Sv.jiří - vzpomínka na Pražském hradě - 24.duben 
2017
Na svátek sv. Jiří patrona skautů, jsme se vydali na Pražský hrad. Jelikož 
jsme skauti a ctíme pravidla, obeznámili jsme Správu pražského hradu 
a následně jsme k tomuto setkání obdrželi povolení. Toto povolení 
jsme řešili s předstihem a tak jsme mohli tento významný skautský 
svátek oslavit na III. nádvoří Pražského hradu u sochy sv. Jiří tak, jak nám velí tradice. Počasí bylo vynikající, slavnostní 
atmosféra a pro všechny z nás to bude jistě krásná vzpomínka. Stejně tak jako pro zástupce ABS Skatů, kteří se k nám 
připojili. 
Naše oddíly ctí tradice i s ohledem na oblékání našich členů, proto jsme u 
mnohých návštěvníků Pražského hradu vyvolali nadšené reakce. Snažíme se 
tak propagovat naší domovskou městskou část, která nás v našem počínání 
podporuje. 

Skautský den - 4. května 2017
Takřka každý pátek pořádáme tzv. Klubový pátek. 
Zvelebujeme naši zálesáckou klubovnu, uklízíme 
okolí srubu, čistíme potok atd. Tak jako každý rok se 
i letos uskutečnila akce - Skautský den, při které jsme 
za účasti veřejnosti uklidili kbelský Centrální park od 
odpadků. Po úklidu parku bylo zajištěno občerstvení v 
podobě opékání buřtíků na ohni. Občerstvení zajistil 
pan Tomáš Haniak z restaurace Zastávka u srubu, za 
což mu děkujeme. Příští rok se na všechny pomocníky 
opět těšíme!

výprava do německa 5. - 8. května 2017
Za finanční podpory ÚMČ Praha Kbely jsme vyrazili na 
naši další zahraniční výpravu do Německa. Zúčastnilo 
se 14 členů z našich oddílů a cestovali 
jsme vlakem. Zastavili jsme v Hamburku a 
pokračujeme do Bremerhavenu. Zde jsme 
se ubytovali. Prohlédli si historický přístav 
a samozřejmě i staré historické lodě. 
Navštívili jsme rybí trh a ochutnali i některé 
zdejší speciality. Nezapomněli jsme ani na 
prohlídku válečné ponorky. Zkoumali jsme 
i pobřeží a využili odlivu, což je zdejší rarita. 
Hladina moře klesne až o 5 metrů a lze tak 
dojít až na nedaleký ostrov. Je však nutné 
sledovat čas a dávat veliký pozor na časté 
mlhy. V Bremerhavenu jsme měli schůzku 
se zdejšími skauty, kdy došlo i na výměnu 
skautských suvenýrů. Stěžejní pro nás 
bylo setkání s představiteli mezinárodní 
skautské organizace WFIS. Vše proběhlo 

dle našich představ a tak se plni zážitků 
vracíme domů.

Plánujeme - výstava k 75. výročí 
operace anthropoid
Na tento významný den plánujeme pro 
občany Kbel, ale i širší veřejnost v naší 

klubovně zajímavou výstavu na toto téma. Připomeneme si tak společně hrdinství našich předků.
Každý účastník naší vzpomínkové akce (výstavy) obdrží pamětní pohlednici, kterou si může orazítkovat pamětním 
razítkem a k tomu ještě pamětní odznak. Výstavu pořádáme za podpory ÚMČ Praha Kbely a p. Tomáše Haniaka

Srdečně Vás zveme!
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domácí zdravotní Péče - Péče o Pacienty Se Stomií
Farní charita neratovice

Začneme s tím, co si vlastně pod tímto pojmem máme 
představit. Slovo stoma pochází z řečtiny a znamená ústa, 
v přeneseném významu pak otvor, vyústění nebo vývod. 
Stomie je tedy umělé vyústění dutého orgánu na povrch 
těla. 

Kohokoli, od novorozence až do vysokého věku, může 
postihnout zánětlivé nebo nádorové onemocnění, 
úraz či jiné postižení, které je důvodem k operaci a 
má za následek vyústění tlustého střeva, tenkého 
střeva nebo močovodu břišní stěnou.

Stomie může být dočasná nebo trvalá. Dočasná 
stomie slouží pouze k odlehčení, odpočinutí 
a uzdravení postižené části trávicího nebo 
močového systému. Někteří lidé však musí 
mít stomii trvalou po celý zbytek svého života. 
Založení stomie patří mezi velké, život zachraňující 
operace nebo slouží k prodloužení jeho délky. 

Po propuštění z nemocnice pečujeme o pacienty 
se stomií v jejich domácím prostředí, často za 
spolupráce rodiny.

Samozřejmé jsou kontroly ošetřujícím lékařem a 
stomasestrou. 

Lidé se stomií prožívají zpočátku velkou 
psychickou a fyzickou zátěž, musí se vyrovnat 
s nově vzniklou situací. Je tedy jasné, že volíme 
citlivý, trpělivý a individuální přístup. Postupně 
pacienta seznamujeme s tím, jak se o stomii pečuje. 
Zaměřujeme se vhodné domácí prostředí, na důslednou 
hygienu, kontrolu a péči o pokožku v oblasti stomie a 
správného výběru pomůcek. 

V současnosti je jich k dispozici mnoho. Využíváme 
jednodílný nebo dvoudílný systém. Můžeme je i měnit a 
kombinovat podle aktuálního stavu. 

Sortiment doplňujících pomůcek je velmi bohatý. Nejčastěji 
využíváme odstraňovače náplastí ve formě ubrousků 
nebo pěny, vyrovnávací ochranné nebo adhesivní mastné 
pasty, popřípadě stomický pudr při poruše celistvosti kůže 
v oblasti stomie. 

Pacient se stomií by měl dodržovat pravidelnou a vyváženou 
stravu, nejlépe domácí a bezezbytkovou, rozdělenou 
v menších porcích 5 - 6x denně. Poradíme, jaké potraviny 
jsou vhodné a jakých je třeba se vyvarovat. K tomu patří i 
dostatečný příjem tekutin. Po operaci má pacient nastolen 
klid a odpočinek, ale později, po získání nových sil, je 
důležitá přiměřená fyzická aktivita. Poradíme, jak správně 
vstávat z lůžka, provádíme dechovou rehabilitaci a mírné 
kondiční cvičení. Také pomůžeme s výběrem vhodného 

oblečení a s vytvořením denního programu. 

Hlavně se snažíme předcházet vzniku komplikací.  Mezi 
nejčastější komplikace patří parastomální hernie, neboli 
kýla, stenóza nebo zúžení stomie. Dále různé stupně 
porušení celistvosti kůže, hypergranulace kůže. Vlivem 
změny hmotnosti může dojít k retrakci (vtažení) stomie či 

ke vzniku kožních řas a záhybů. Je třeba mít na paměti, že 
každá komplikace má i své řešení a že se jim dá úspěšně 
předcházet. 

V prvních dnech je pacientovi se stomií třeba nejen 
podpory nás, sestřiček, které vysvětlí, jak o stomii pečovat, 
ale i podpory jeho rodinných příslušníků a blízkých osob. Je 
dobré, když i oni budou vědět, proč byla stomie založena 
a jak ji ošetřovat. Je na zvážení stomika, komu se se svým 
stavem svěří. 

Při současné kvalitě vybavení stomickými pomůckami 
nemusí nikdo jiný o jeho nové situaci vědět. Vždyť se možná 
sám setkal nebo dokonce setkává se stomikem, aniž by o 
tom věděl. Je možné i dál pokračovat v plnohodnotném 
životě, věnovat se své práci a svým zálibám. Jsou též 
k dispozici bezplatné stomalinky, kde je také možné 
dozvědět se potřebné informace. Je k obdivu každý člověk, 
který tuto náročnou situaci zvládne, smíří se s ní a dokáže 
jít životem dál. Vždyť vadou těla se duše nezohaví, ale 
krásou duše se zdobí tělo.

                                                                                zdravotní 
sestry FCH Neratovice

úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke 
zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných 
dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná 
musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě 
zároveň – fyzické i elektronické.
Platí, že každá obec, kraj nebo třeba soud má jen jednu 
úřední desku, i když na ní mohou vyvěšovat své písemnosti 
různé organizační složky do nich začleněné, výjimkou jsou 
městské části nebo obvody, které mají svou vlastní.
Fyzická úřední deska mč Praha 19 je umístěna před 
hlavní budovou úřadu. Jedná se o uzamykatelnou obous-
trannou skleněnou skříň. Je osvětlená a občanům veřejně 
přístupná   24 hodin denně. Zveřejnění na úřední desce 
zajišťuje odbor kanceláře starosty, který vede ke každému 
úkonu evidenci.
Úřední deska slouží ke zveřejňování dokumentů různých 
sekcí – zastupitelstva, rady, starosty, právních předpisů, 
písemností doručovaných veřejnou vyhláškou, záměrů 
prodeje či pronájmu, výběrových řízení, dražebních 
vyhlášek, uzavřených veřejnosprávních smluv, povinných 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., informací ostat-
ních subjektů apod.
Na fyzické úřední desce je také umístěna informace o we-
bové adrese, kde lze nalézt její elektronickou verzi. Tato 
dálková verze je v případě MČ Praha 19 umístěna na ad-
rese: http://www.praha19.cz/documents/uredni_deska.
html a přístup k ní není (a nesmí být) podmíněn znalostí 
jakéhokoli hesla.
Vyvěšené úřední dokumenty se zcela shodují s těmi, které 
jsou na fyzické úřední desce, nicméně vzhledem k její 
kapacitě nelze dokumenty o větším rozsahu stran zveřejnit 
v celém znění. Proto je možné do všech dokumentů 
umístěných na úřední desce nahlédnout bez předchozího 
objednání na sekretariátu starosty, 1. patro, č. dveří 107, 
a to v době:
po a st: 8.00 – 18.00 hodin
út a čt:  8.00 – 15.00 hodin
pá:         8.00 – 14.00 hodin

sekretariát starosty ÚMČ Praha 19

inFormace o zveřejňování 
dokumentů na úřední deSce 
mč Praha 19

vzPomínkové Položení věnců 
u PříležitoSti ukončení                       
2. Světové války

Dne 5.5.2017 se u příležitosti ukončení 2. světové války 
uskutečnilo vzpomínkové položení věnců u památníku 
kbelských občanů, kteří položili život za svobodu a demo-

kracii. Slavnostního aktu se účastnili zástupci kbelské rad-
nice, 24.základny dopravního letectva Praha-Kbely a žáci 
šestých tříd Základní školy Praha - Kbely.

Michal Marel

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_p%C5%99edpis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhodnut%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_org%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_%C4%8D%C3%A1st_a_m%C4%9Bstsk%C3%BD_obvod
http://www.praha19.cz/documents/uredni_deska.html
http://www.praha19.cz/documents/uredni_deska.html
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krc cobyduP
PříměStSké tábory
Pro letošní léto jsme si pro účastníky našich příměstských 
táborů připravili několik novinek a jistě zajímavý program. 
Novum pro toto léto je prodloužení všech turnusů do 
odpoledních hodin a také zajištění obědů, které se tím 
pádem stávají součástí všech týdnů. Věříme, že tato 
novinka přinese rodičům větší úlevu, méně starostí a 
dětem více zábavy, která se protáhne až do odpoledne. 
Pro všechny turnusy máme připraveny výlety do blízkého či 
„dalekého“ okolí. Pro turnusy menších účastníků je v plánu 
např. návštěva dopravního hřiště, modelového kolejiště 
vlaků na Proseku, návštěva ekologického centra Prales s 

edukativním programem nebo vyjížďky na koních v zámku 
Ctěnice. 
Pro větší děti jsme připravili výlety na známá i méně známá 
místa v Praze – turnus nese příznačně název „Praha známá 
i neznámá“. Pro děti je připravena návštěva filmového 
studia Barrandov s prohlídkou studií i kostýmního fundusu, 
návštěva Pražského hradu, ekocentra Prales, letiště Ruzyně 
a  jeden den strávíme s vojáky na 24. základně dopravy 
letectva ve Kbelích. 
Jistě je na co se těšit – doufáme, že nám počasí bude přát 
a tradičně si letní tábory všichni užijeme. 

Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup

Pracovně-Právní Poradna Pro váS 
Přímo v cobyduPu!
Jsme rádi, že projekt „Co dělat, když…?“ získal i pro 
letošní rok finanční dotaci z Ministerstva práce a 
sociálních věcí a můžeme tak pokračovat v organizování 
workshopů, seminářů a také Vám i 
nadále budeme zprostředkovávat 
poradenskou individuální pomoc. 
Na naše poradny se můžete obrátit 
v případě, kdy například tápete a nevíte 
si rady s určitým výchovným problémem 
a přivítáte pro konzultaci a řešení spíše 
intimní prostředí pouze s odborným 
garantem. 
Novinkou pro letošní rok je zřízení 
individuální pracovně-právní poradny 
přímo v CoByDupu. V našich prostorách 
se Vám bude věnovat advokátka, která 
je odborníkem na danou problematiku. 
Řešíte problémy v zaměstnání? Chcete 
pracovat při mateřské a nevíte, jak na 
to? Nebo se potřebujete zorientovat 
v daních či Vašich povinnostech 
souvisejících s podnikáním? Rádi 
Vám osobní setkání zprostředkujeme. 
Samozřejmostí je diskrétnost se zárukou 
mlčenlivosti a respektu. Cena za tuto 
službu je symbolická, 50 Kč/hodinu.
V případě Vašeho zájmu Vám umíme 
zprostředkovat také individuální 
poradnu s finančním expertem. 
Klienti finanční poradny zajímá řízení 
rodinného rozpočtu nebo se chtějí 
naučit principům finančního plánování.
V případě Vašeho zájmu o individuální 
poradny nás kontaktujte na e-mailu: 
codelatkdyz@krc-cobydup.cz.  
Jsme potěšeni, že navštěvujete také 
naše semináře. Připravili jsme mj. 

tato témata: „Emoce dětí vs. emoce rodičů“, „Malý 
vztekloun…jak na něj?“ nebo jsme se věnovali 
prokrastinaci.
Těšte se společně s námi na rok 2017 a přijďte mezi 
nás.
Dáša Zbínová, vedoucí projektu „Co dělat, když…?“

závody na dvou až čtyřech kolech
V pátek 12. 5. 2017 proběhly v 
centrálním parku tradiční závody 
kol a koloběžek. Mimo samotné 
závodění si mohli účastníci zasoutěžit 
na atletickém place, kde si vyzkoušeli 
svoje atletické schopnosti – za splnění 
všech disciplín je čekala drobná 
odměna. Celkem se závodu zúčastnilo 
146 registrovaných závodníků. Ani 
letos nezklamali dobrovolní hasiči a 
přistavili svoje hasičské auto, které 
děti mohly prozkoumat. 
Letošní ročník se pyšnil i hodnotnými 
odměnami, které čekaly na vítěze 
jednotlivých kategorií. Absolutní 
vítězové si odnesli poukaz na roční 
předplatné jazykového kurzu. 
Ještě před samotným 
vyhlášením se konala tradiční 
dražba „sportovního artefaktu 
ze kbelské sokolovny“– výtěžek bude použit na 
zakoupení atletických pomůcek pro kroužek Altetický 
klub CoByDup. Všem účastníkům dražby děkujeme.  
Závěrem nezbývá než zhodnotit akci kladně a poděkovat 

letošním sponzorům, kteří dodali tak pěkné ceny. 
Děkujeme tedy firmám Rolino – jazykové studio, CykloVape 
a Kubík za hodnotné ceny do závodu. 

Za tým KRC CoByDup Lenka Maršálková

mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
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klub Seniorů kbely 
Senioři se rozjeli po památkách
Klub seniorů dne 19. 4. 2017 byl na výletě na zámku 
Mnichovo Hradiště, který se nachází směrem na Mladou 
Boleslav. Původní tvrz z 15. století nechal majitel Václav 

Budovec přestavět na renesanční zámek. Po roce 1621 
po popravě V. Budovce získal panství a zámek Albert 
z Valdštejna. Potomci Valdštejnů drželi zámek až do r. 
1945. Trojkřídlá budova zámku je obklopena anglickým 
parkem a francouzskou zahradou.
Zámek má celkem tři okruhy a my jsme navštívili jeden 
z nich, kde jsme zhlédli nástěnné malby a též rodokmeny 
majitelů a míšeňský porcelán. Jedna ze zajímavostí je i 
knihovna, která byla převezena ze zámku Duchcov. Paní 
průvodkyně byla příjemná a ochotně odpovídala na naše 
dotazy. Po prohlídce jsme odjeli do restaurace pivovaru 
Klášter. Zajímavostí je, že pivovar je na skále a restaurace 
je celá vytesána pod ním ve skále. Oběd byl chutný. Dále 
výlet pokračoval do Drábských světniček. Výstupu do 
skal se mohla zúčastnit jen část seniorů, neboť cesta byla 
náročná. 

Výlet se velmi zdařil až na 
studené a větrné počasí. Poděkování patří panu řidiči 

autobusu, který nás v pořádku dovezl domů a také výboru 
za dobře zorganizovaný výlet.

Jana a Milan Zelenkovi

Praktický lékař mezi seniory
Na pozvání předsedy Klubu seniorů přišel ve středu 
dne 5. dubna 2017 na zasedání klubu seniorů MUDr. 
Vít KŘEHNÁČ a pobesedoval s nimi. Pan doktor na sebe 
prozradil, že je rozeným pražákem a po absolvování 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy absolvoval praxi jako 
internista. Lékařskou praxi ve Kbelích převzal od 1. února 
2017 po MUDr. Emilii VÁVROVÉ. Informoval přítomné 
seniory, že převzal všechny pacienty, kteří byli v evidenci 
u MUDr. Vávrové a současně je připraven další zájemce do 
své péče převzít.
Jeho ordinace poskytuje běžnou lékařskou péči při 
akutních a chronických onemocněních, pravidelné 
očkování, preventivní lékařské prohlídky, včetně návštěvní 
služby v okruhu jeho zdravotnického obvodu. Naznačil, že 
je připraven poskytnou telefonickou i mailovou konzulatci. 
Než zahájil lékařskou praxi ve Kbelích vybavil svou ordinaci 
moderní lékařskou technikou, aby svým pacientům co 
nejvíce usnadnil jejich život. Jeho pacienti již nemusí tak 
často dojíždět na lékařská vyšetření na polikliniku třeba 
kvůli vyšetření na EKG, či zjištování CRP z krve ohrožující 
nádorovovými onemocněními či rozbory krve na její 
srážlivost apod. 
Jako pomoc při objednávání léků nabídl jednak schránku, 
do které mohou zájemci pravidelně užívající léky vhodit 

svůj požadavek. Ten bude následně do druhého dne 
vyřízen, čímž se zkrátí zejména čekací doba strávená 

v čekárně. Současně nabídl využití elektronického receptu 
a to pro ty, kteří disponují výpočetní technikou. Kbelská 
lékárna u BILLY zpracované elektronické recepty přijímá. 
Informaci pana MUDr. Křehnáče a odpovědi na několik 
dotazů přijali přítomni senioři s povděkem. Předseda 
Klubu seniorů Milan Šeliga poděkoval panu doktorovi, že 
mezi seniory zavítal.

JUDr. Petr Želásko    

SPolek rodičů a Přátel 
školy Praha - kbely  

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Spolek rodičů a přátel školy Praha - Kbely

si vás dovolují pozvat na zahradní slavnost,
která se uskuteční

27. 6. 2017
na školní zahradě podél ulice Toužimská

začátek v 16h • zahájení v 17h
zakončení ve 20h

společné rozloučení s uplynulým školním rokem
hudební dílna, DJ Driver, bubliny, oheň, zábava

stánek s nápoji a občerstvením 

Přineste si deku, buřta, Váš oblíbený 
hudební nástroj a přijďte si užít 

společné odpoledne.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Spolek rodičů a přátel školy Praha - Kbely

si vás dovolují pozvat na zahradní slavnost,
která se uskuteční

27. 6. 2017
na školní střeše podél ulice Toužimská

začátek v 16h • zahájení v 17h
zakončení ve 20h

společné rozloučení s uplynulým žkolním rokem
hudební dílna, DJ Driver, bubliny, oheň, zábava

stánek s nápoji a občerstvením 

Přineste si deku, buřta, Váš oblíbený 
hudební nástroj a přijďte si užít 

společné odpoledne.

Najdi 6 rozdílů

Partneři: 
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základní škola Praha - kbely
ať žije olympiáda!
Jako každoročně, tak i letos se 22.4. sešla 
třída 3.C s rodiči a sourozenci k sobotnímu 
sportovnímu soutěžení. Šest družstev bylo 
rozděleno tematicky podle krajů ČR. 
Nejdříve si děti vyhledaly a zapsaly zajímavé 
informace o krajích, které zastupovaly a 
vyzdobily jimi tělocvičnu. Každý z rodičů se 
ujal svého úkolu. A nebylo to jednoduché. 
Vymyslet disciplíny, upéct medaile, připravit 
odměny, zajistit občerstvení, hudbu, 
zdravotníka, plnit funkci rozhodčích či se 
ujmout moderování.
Soutěžilo se např. v balónovém létání nad 
Bouzovem, nechyběla Velká pardubická, 
výlov Rožmberka, bloudění v Moravském 
krasu, safari ve Dvoře Králové, horolezení 
v Prachovských skalách, vodní kanál v Troji …
Sportovního klání se zúčastnila i olympionička, kajakářka 
Kateřina Kudějová, která pro děti uspořádala vlastní soutěž. 
Vítěz získal tričko z olympiády v Riu de Janeiro 2016.
Závěrečná disciplína „přetahování“ byla i pro rodiče velkou 

výzvou. 
Zvítězili všichni! Slovy paní Džurmanové - Jste skvělý tým! 
A já Vám za to děkuji. 

Mgr. Jana Březinová

výPrava za lucemburky
Dubnové výpravy historického semináře se vydaly po stopách 
Lucemburků. Symbolicky jsme 7. 4. – v den založení Karlovy 
univerzity – navštívili výstavu Magičtí Lucemburkové. Zajímaly nás 
makety hradů, sochy, královské koruny, ale i koruna císařská. Někdo 
studoval genealogii lucemburského rodu, jiní se nechali unést 
výzdobou Bible Václava IV. Nenechali jsme si ujít ani podzemní 
prostory, kde jsou vystaveny listiny, fotografie a další dokumenty, 
které se vztahují k historii univerzity. Děti nejvíce zajímalo její 
pečetidlo. Návštěva se vydařila, a proto jsme se za čtrnáct dnů 
vypravili do domu U Kamenného zvonu, ve kterém pobývali 
královští manželé Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. Někteří 
historikové se dokonce domnívají, že právě tady se narodil budoucí 
král a císař Karel IV. Obdivovali jsme gotické prostory, křížovou 
klenbu a kapli. Na sedátkách velkého sálu jsme si představovali, 

že žijeme v lucemburské době. Prostor domu je 
využíván k výstavám. Některé obrazy se nám líbily, 
máme je i překreslené v našich poznámkách. Ve 
výstavních síních nás zaujal i krásně zdobený trámový 
strop z doby renesanční. Už se těšíme na naše další 
výpravy.

Mgr. Marie Nováková

noc S anderSenem
6.A se Noc s Andersenem náramně vydařila. Po besedě 
s kronikářkou obce I. Engelovou a paní místostarostou I. 
Šestákovou, do které se žáci aktivně zapojili, jsme se již 
věnovali našemu třídnímu programu. Nejdříve divadelní 
představení pro 4.C. Napínavý děj plný zvratů, krásné 

bohyně a závěrečné poselství – válka skončila, nikomu 
nepřinesla nic dobrého – malí diváci ocenili. Následovala 
oblíbená čtenářská dílna. Tentokrát měla pohádkovou 

atmosféru, kterou jí propůjčila večerní škola. Po špičkách 
k nám přicházeli hrdinové z knížek a vstupovali do našeho 
vypravování, ale i do literárních hádanek a kvízů. Nejvíce 
se dětem zalíbila práce skupin, ve které každá tvořila část 
příběhu Hvězda z knihy Dědečkové. Knížka je zajímavá tím, 
že příběh je nakreslen bez textu, a proto děti zapojují svou 
fantazii. Nakonec si všichni s úžasem uvědomili, jak pěkně 
umíme vyprávět, ale i zahrát podle obrázků děj.

Mgr. Marie Nováková

Poděkování za zájezd
26. 4. jsme vyrazili na školní výlet do Budapešti, hlavního 
města Maďarska. Jeli jsme s paní učitelkou Anyou 
C h a l u p o v o u , 
která perfektně 
zorganizovala celou 
akci, ale také s paní 
učitelkou Veronikou 
Fenclovou a panem 
učitelem a zároveň 
zástupcem školy 
Romanem Möstlem. 
 I přes menší 
komplikace jsme se 
ubytovali a užili si 
krásné tři dny plné 
zábavy a zážitků. 
Například jsme 
pluli po řece Dunaji, 
navštívili hradní 
komplex, Gellértův 
vrch, muzea a několik 
dalších památek a 
zajímavostí. Také 
jsme se naučili 
mnoho věci. Paní 
učitelka Chalupová na nás celé tři dny mluvila anglicky a 
dělala, že česky nerozumí. Pan zástupce Möstl nám zase 
přiblížil historii a zajímavosti Maďarska. 
Protože se nám všem výlet moc líbil, musíme poděkovat 

panu řediteli za jeho umožnění a všem učitelům, kteří se 
na organizaci podíleli.

Zároveň se těšíme na příští školní rok, kdy budeme 
pokračovat v započatém cyklu poznávání „Zemí Visegrádské 
čtyřky“.

 Za žáky devátých a osmých tříd Veronika Jíchová, 8. A
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naše úSPěchy
Žáci Základní školy ve Kbelích se pravidelně účastní 
různých soutěží a olympiád a zde jsou jejich úspěchy 
poslední doby:
dějepisná olympiáda – obvodní kolo (organizace a 
příprava mgr. marie nováková)
2. místo – Michal Vorlíček, 8. A (postup do celopražského 
kola)
5. místo – Vojtěch Hřebík, 8. A
biologická olympiáda – obvodní kolo (organizace a 
příprava mgr. rastislav švec)
3. místo – Apolena Zelená, 6. B (postup do celopražského 

kola)
olympiáda v anglickém jazyce – obvodní kolo (organizace 
a příprava mgr. anya chalupová)
5. – 6. místo – Michal Nguyen, 7. A
11. – 12. místo – Markéta Zemanová, 9. B
běh osvobození vinoře (vyučující tv)
1. místo – N. Zalužanská (kategorie starších)
1. místo – A. Šimková (kategorie mladších)
Florbalový turnaj „aktivní škola“ (vyučující tv)
3. místo – družstvo 1. – 3. tříd
2. místo – družstvo 5. – 6. tříd
Mgr. Jarmila Stejskalová, za vedení školy a učitele

týden Pro záchranu života
akci nazvanou „týden 
pro záchranu života“ 
absolvovali během 
prvního květnového 
týdne pod vedením 
profesionálních záchranářů 
ze vzdělávací společnosti 
zdravotníci všichni žáci zš 
Praha -kbely. jednalo se již 
o druhé společné setkání 
a navazující interaktivní 
program. tentokrát byl 
program zaměřený na 
poskytování první pomoci 
u popálenin, dušení i 
ochranu zdraví a člověka při 
mimořádných událostech.

„Naším hlavním cílem je 
zbavit veřejnost strachu 
z poskytování první pomoci. 
Při záchraně lidského života 
často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní 
znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Kde 
jinde se naučit první pomoc než právě ve škole? velké 
poděkování patří úmč Praha 19 a vedení základní školy. 
Jsme moc rádi, že si uvědomují důležitost těchto znalostí 

a dávají žákům skvělý základ do dalšího života. Za to jim 
patří velké poděkování.“ říká Josef Odehnal, lektor kurzů a 
profesionální záchranář.

Bc. Veronika Fenclová, zástupkyně ředitele

Projektový den šeStých tříd
V březnu se projektový den 6.A a 6.B věnoval starověkému 
Řecku. Látku jsme právě probírali v hodinách dějepisu, 
proto se námět na projektový den sám nabízel. Každá třída 
téma zpracovala trochu jinak. 6.A se věnovala stavitelství, 
sochařství a divadlu. Někteří využili nabídnutý scénář 
k oživlým obrazům z trojské války, ke kterým si namalovali 

i kulisy. Jak se jim zpracování podařilo, mohli posoudit žáci 
4.C, protože jim „šesťáci“ sehráli toto divadlo 

při Noci s Andersenem. 6.B si scénář rozšířila a upravila 
osobitým způsobem. Výsledkem bylo krásné divadelní 
představení, ve kterém nechyběly zajímavé momenty. Žáci 
svým vystoupením nadchli děti v družině. Obě šesté třídy 
si nastudování známé pověsti o trojské válce užily a jejich 
dramatické zpracování trojské války sklidilo zasloužený 
potlesk.

Mgr. Marie Nováková

vzPomínkové Položení věnců
V pátek 5. 5. 2017 se zájemci z šestých tříd zúčastnili u příležitosti ukončení 2. světové války vzpomínkové akce – položení 
věnců u památníku kbelských občanů, kteří položili život za svobodu a demokracii.

Mgr. Marie Nováková

V rámci naučné stezky VIA SANCTA ve Kbelích přibyla další informační tabule ke kapličce č. 22 – LITOMYŠLSKÁ, která 
byla nainstalována v kbelském lesoparku, kam vás tímto zveme na procházku.

ing. Ivana Zámyslická, odbor tajemníka
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mateřSká škola albrechtická mateřSká škola letců
čarodějnice 2017 v mš albrechtická

Pálení čarodějnic patřívalo a 
do dnešních dnů patří k velmi 
populárním lidovým zvykům. 
Magická filipojakubská noc 
z 30.dubna na 1.května 
patřívala mezi noci, kdy prý 
zlé a nečisté síly vládly větší 
mocí než kdy jindy. 
Lidé věřili, že tuto noc v 
povětří poletuje spousta 
čarodějnic letících na sabat. 
Proto se této noci také říká 
„noc čarodějnic“.
Čarodějnice se před sabatem 

natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly 
na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z 
jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji 
byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině 
a tanci – „čarodějnickému kolu“ – to se tančilo pozpátku. 
Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala 
hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako 
nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s 
oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly 
si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo 
lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem 
proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat 
pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic, a někdy i čarodějů. 
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených 
místech pálily ohně. Postupem doby se z výročních 
ohňů stalo „pálení čarodějnic“. Ochrana úrody a dobytka 
se soustředila zejména na noc filipojakubskou, kdy se 
vesničané chránili především proti čarodějnicím, které 
očarovávaly, a tak poškozovaly dobytek i úrodu. Ochrana 
úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl 

hlavní účel tohoto lidového svátku. 

A jak se tento svátek slavil v mateřské 
školce Albrechtické?
Učitelky s dětmi měly připravený program od rána po 
celé dopoledne. Zážitky ještě umocňovaly čarodějnické 
kostýmy s pometly a košťaty, kocoury, netopýry a jinými 

nezbytnými čarodějnickými doplňky.
Počasí bylo pravé jarní a bláznivé, do poslední chvíle 
jsme se těšili na zahradu. Nechtěli jsme ale, aby se nám 
z ježibab a ježidědků staly blátivé koule, a tak jsme zábavné 
programy přesunuli do komornějšího prostředí svých tříd.
Kromě čarodějnického reje si děti mohly za doprovodu 
taneční hudby společně zazpívat při pianu, akordeonu a 
různých jiných rytmických nástrojích.
Říkadla, hudebně-pohybové hry, výskot a smích byly slyšet 
po celé školce.
Děti si mimo jiné zahrály hru Had leze z díry a vařily 
kouzelný lektvar se zaklínadlem Čury mury fuk. Některé 
mladé čarodějnice vařily lektvar poprvé, a tak se divily, 
jaká havěť – hadi, brouci, štíři a jiné další přísady se do 
kouzelné směsi přidávají.
Děti plnily různé úkoly, jako například prolézání myší dírou, 
odvážné získání perníčku z perníkové chaloupky či lovení 
havěti z hrnce. Sladká odměna stála za to.
Nakonec jsme si všichni užili již zmiňovaný rej čarodějnic. 
K nejstarším dětem přiletěla dokonce opravdová ježibaba, 
která, když slyšela jejich veliký jásot, rozhodla se změnit 
svůj plán a zůstala v mateřské škole Albrechtické po celou 
dobu oslav.

Většina dětí se viděla ještě večer při pálení ohně ve 
kbelském parku a užila si magickou noc se vším všudy.

Renata Zmrhalová, Lada Leiblová

den země 2017 ve kbelích
Dne 19. dubna navštívily děti z Mateřské školy Letců 
krásnou akci s názvem Den Země, kterou organizovaly Lesy 

hlavního města Prahy ve spolupráci s Městskou částí Praha 
19 u příležitosti Mezinárodního Dne Země. V krásném 
prostředí nově otevřeného prostoru Pralesa se děti, ale i 
paní učitelky dozvěděly mnoho zajímavého a 
důležitého z oblasti péče a ochrany o přírodu 
a soužití s ní. Z připraveného bohatého 
programu nás zaujala práce arboretistů, 
zajímavé bylo vyprávění lesníka s ukázkami 
jeho práce, hravě jsme třídili odpad a prohlédli 
si popelářský vůz. Vyzkoušeli jsme si spočítat 
letokruhy i uříznout polínko, viděli jsme pasti, 
které ubližují zvířátkům a naučili se, jak se o 
nemocná zvířátka postarat. Ve výběhu jsme 
pozorovali živé nutrie, v ohradě živé ovečky i 
s jehňátky. Děti společně poskládaly dřevěné 
puzzle s motivem recyklace odpadu, pohrály 
si s přírodní dřevěnou stavebnicí od paní Kozové. Městská 
část děti potěšila sladkou odměnou. Tato akce, kterou 
pravidelně navštěvují děti z mateřské i základní školy, je 
pro environmentální výchovu velikým přínosem a děti se 
na ní každý rok velice těší. Dnes oslavuje Den Země víc jak 
miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal 
největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na 
celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

velikonoční „barevný“ týden ve „školce“ 
letců
Velikonoce září mnoha barvami a tak jsme se rozhodli, že 
kromě tradičních velikonočních zvyklostí uspořádáme ve 
školce barevný týden. Nejprve jsme v duchu Velikonoc 
a jara vyzdobili celou školku. Na nástěnkách, okenních 
parapetech, ve třídách i na chodbách - všude jste mohli 
narazit na rozkvetlé stromy, pestrobarevné slepice, 
kohouty, velikonoční kraslice a jiné symboly těchto jarních 

svátků. A pak trošku netradičně, s pomocí 
rodičů, přišly děti každé ráno oblečené do 
barev dle „pašijového týdne“. Začali jsme 
modrým pondělím, podle tradice, kdy se 
všechny kostely zdobily modrým suknem. 
Následovalo žluté úterý, kdy jsme symbolicky vymetali 
zimu. Na škaredou středu jsme podle tradice nevymetali 
komíny, ale snažili se celý den usmívat a radovat, protože 

kdyby se někdo škaredil, zůstalo by mu to po celý rok. 
S barevným týdnem jsme se rozloučili zeleným čtvrtkem. 
Aby měly tyto dny ještě veselejší atmosféru, připojily se 
i naše šikovné paní kuchařky a podpořily nás ke svačině 
třeba modrým mlékem, žlutým džusem či zelenou 
pistáciovou buchtou.

Michaela Malá, učitelka MŠ

vystoupení pro seniory
Předškolní děti, ze třídy Sluníček, vystupovaly v Klubu 
seniorů Kbely. Vystoupení se dětem opravdu zdařilo, 
předvedly několik písniček, básniček, ale i tanečků, které 
se ve školce naučily. Děti byly odměněny malou sladkostí a 
hlavně velkým potleskem. Naše mateřská škola vystupuje 
pro seniory každoročně a je to pro nás velmi milá záležitost, 
vždy se na vystoupení pro tyto usměvavé posluchače 
těšíme.

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., zastupující ředitel
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Dne 22. dubna 2017 se v Lidovém domě ve Kbelích 
konalo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců 
a osobností roku 2016 a uvedení do síně slávy v oblasti 
kbelského sportu. Na úvod převzal starosta MČ Prahy 19 
Pavel Žďárský poděkování za podporu sportu. V průběhu 
večera přebírali ocenění lidé, kteří se přičinili o dobré 
jméno kbelského sportu. Celou událost moderoval Petr 
Suchoň a akci provázela kapela Patex. Doprovodný 
program obstaral imitátor, bavič Petr Jablonský, zpěvák 
Karel Vágner a zpěvačka Leona Gyöngyösi. Akci pořádala 
MČ Praha 19 s partnerem akce SK Kbely a TJ Sokol Kbely.

vyhlášeno bylo 9 nejlepších sportovců mč Praha 19.
Zdeněk Papež (basketbal)
Jan Šedivý (atletika)
Vladimír Svoboda (stolní tenis)
Petr Doubek (pozemní hokej)
Jakub Paulík (fotbal)
Antonín Příkaský (hanspaulka)
Ondřej Hutník (bojové sporty)
Oldřich Brojír (šachy)
Richard Zdeněk (cyklistika)
Do síně slávy bylo zařazeno 6 nových členů.
Karel Skuček (fotbal)
Jiří Samec (fotbal)
Eva Haniaková (fotbal)
Karel Černý (fotbal) im memoriam
Josef Přibyl (šachy)
Karel Vágner (fotbal, atletika)

další ocenění
Sportovci žijící ve Kbelích reprezentující mimo kbelské oddíly 
Petr Pitra (šerm) 
Stanislav Cimpa (florbal) 

vítězové Palestra kbelské 10
kategorie muži:
Marek Jirásek, klub TJ Sokol Kbely, vítěz kategorie muži obyvatel 
Praha 19, celkově byl 36., čas 36:38 min
Jiří Tichý, klub Czech Outdoor Extreme Team, druhý v kategorii 
muži obyvatel Praha 19, celkově byl 194., čas 42:16 min

kategorie ženy:
Kateřina Jirásková, třetí v kategorii žena - obyvatelka Prahy 19, 
celkově byla 560., čas 48:47min
Veronika Pýchová - Klub: Nike+ Run Club, Dosažený čas: 45:39 
min Celkové pořadí: 373.

nejlePší SPortovec roku 2016
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Poděkování všem občanům kbel
Rádi bychom poděkovali všem občanům Kbel, kteří nám 
pomáhají se sběrem víček pro naší Kačenku. Moc si vážíme 
tak vydatné pomoci. I díky Vám mohla Kačenka absolvovat 
14 denní pobyt Klimtherapy a intenzivní logopedický 
program Stimul v lázních Klimkovice. 
Kačenka je moc šikovná, v lázních sem si uvědomila, že 
je zase o kus víc zpevněná, stabilnější. Začala si hrát s 
mluvidly, z toho máme velkou radost, tak snad už brzo 
uslyšíme první slůvka :-).  Děláme maximum proto, aby se 
Kačka stále zlepšovala. Třikrát týdně docházíme do Therapy 
centre na blok terapií. Jednou týdně má hipoterapii a co 14 
dní akupunkturu. A pak ještě různé pobyty a další terapie. 
Denně doma cvičíme. S Vaší pomocí to určitě zvládneme :-). 
Aktuality můžete sledovat na facebookové stránce: Sbírka 
víček pro Kačenku.
Ještě jednou Vám MOC DĚKUJEME! 
Jsme rádi, že jste s námi :-)
R. Podrázská      
http://katerina-podrazska.webnode.cz
https://cs-cz.facebook.com/sbirkavicekprokacenku/
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velikonoční jarmark 
aneb Sjezd vodníků a otevírání vod 
kbelSkých 
V sobotu 8. dubna proběhlo ve kbelském parku 
tradiční jarní setkání s řemesly a řemeslníky, tvořivými 
velikonočními dílnami, velikonočními tradicemi, krásnou 
muzikou a dalším připraveným jarním programem pro 
návštěvníky. 
Kdo se právě nekochal krásně rozkvetlými blatouchy 
a narciskami podél potoka či nevybíral dárky z řady 
krásných řemeslných věcí či vypěstovaných produktů 
z pestrého trhu, měl možnost se pobavit při vodnických 
disciplínách, s družnými zvířátky či si vyrobit pomlázku, 
řehtačku, vybarvit velikonoční vajíčka a ozdoby, 
zhlédnout pohádku Kvak a Žbluňk, zazpívat si jarní 
písničky nebo ochutnat různé - nejen velikonoční 
pokrmy. 
Tradičně byla vynesena Morana a tím jsme se nadobro 
rozloučili se zimou a uvítali jaro. Další z jarních obřadů 
byl sjezd vodníků a vodnic a s tím spojené otevírání vod 
kbelských, přišla i půvabná Vesna. Tato staroslovanská 
bohyně je ochránkyní studánek a přírodě přináší první 
jarní déšť, je éterickou – jemnou bytostí, bohyní jara, 
ohnivého mládí, radosti, tvořivosti, života a lásky. 
Dívkám a ženám přináší inspiraci být vždy sama sebou, 
být usměvavá, společenská, na duši i na srdci věčně 
mladá. Takto jsme společně všichni i s mnoha vodníky 
probudili slunečné počasí a rozsvítili už tak příjemnou 
atmosféru parku.

Děkujeme za pomoc při tvořivkách a disciplínách pro děti 
všem účastnícím se zaměstnancům úřadu, Andree Říhové 
i její celé rodině, MŠ Letců, Fittime, RK Mašinka, Divadlu 

Prima den, též patří dík i společnosti Preciosa Ornela za 
barevné korálky i všem ostatním dobrovolníkům, kteří 
přišli pomoci. Dále i muzikantům z kapely Rošáda, kteří 

roztančili davy dětí, prostě 
všem, kteří nám dotvořili 
jarní atmosféru tak, aby 
návštěvníci strávili příjemný 
a nezapomenutelný den.

Všem, i kteří nestihli přijít 
na jarmark do Kbel, přeji 
také za celou kbelskou 
radnici krásné jaro a těšíme 
se opět na dalších akcích 
v parku na setkání.

Fotodokumentace z akce:  
http://marel.praha19.
cz/2016/8_4_2017.html
Video TV Kbely:  https://
youtu.be/rF5Hq60xne0

Šárka Egrtová 
public relations ÚMČ 

Praha 19
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aneb Filipojakubská noc ve kbelském parku
Poslední dubnový den připravila kbelská radnice opět 
program plný čar a kouzel. Park byl plný čarodějnických 
disciplín, které si připravili zaměstnanci úřadu a jejich 
přátelé. Velmi děkujeme za pomoc kbelským hasičům a 
panu místostarostovi Ing. Vladimíru Olmrovi, připravovali 
totiž velkou hranici k upálení hlavní kbelské čarodějnice 
a též po celou dobu hlídali až do pozdních nočních hodin 
naše bezpečí. 
Taktéž po celý den hlavní organizující čarodějnice a 
čarodějové zapisovali do seznamu všechny malé i větší 
a krásně namaskované čarodějnice i čaroděje i loutky 
čarodějnic, které poté čekala všechny krásná odměna. 
Dvacet nejzajímavěji ztvárněných loutek a kostýmů 
čarodějů a čarodějnic odměnila paní místostarostka Ivana 
Šestáková a pan tajemník JUDr. Josef Nykles dárkovými 
balíčky. Celým programem nás prováděli a muzikálovou 
pohádku ztvárnili herci z Divadla M. Návštěvníky, a 
hlavně děti tradičně pobavily v průběhu celého dne svými 
čarodějnickými rituálními tanci dobře rostlé tanečnice 
Ambrósie. 
Celý den se náramně vyvedl a přišla do Kbel až nečekané 
množství lidí. Někteří sledovali program, jiní procházeli 
s dětmi disciplíny či tvořili čarodějnické upomínkové 
předměty, další létali na pouťových atrakcích, jiní dali 
přednost nabídce pestrých prodejních stánků a chutnému 
občerstvení. Kdo byl unavený, ulehl do trávy a nechal se 
jen tak unášet slavnostní atmosférou krásného přírodního 
parku…
Jak už je tradicí dáno, po zapálení vatry se rozezněly 
všechny nástroje oblíbené hudební skupiny Holokrci, 
která nás příjemně převedla svým hraním a zpíváním přes 
hranice celé Filipojakubské noci a ochránila nás před všemi 
zlými silami a kouzly J V mezičase byla připravena mystická 
ohňová show - jak jinak – než od profi tanečnic Ambrósií.
Někteří z nás stihli oslavit i svátek lásky - zamilovaných a 
nacházeli k líbání vhodná zákoutí pod kvetoucí stromy. Do 

rána hořící ohně a ohýnky rozmístěné po parku pak lákaly 
k rozjímání o tom, jak je tu ve Kbelích krásně.
A tak skončila další tajemná noc.
Dodatečně posíláme své díky všem, kteří nám pomáhali 
od brzkého rána až do hluboké noci (kdy se uklízely stany i 
pomůcky) – bylo to velmi náročné, ale povedlo se… těšíme 
se opět příště J 

Foto z akce: http://marel.praha19.cz/2016/2017.html 
Video z akce: https://www.youtube.com/
watch?v=N451WDuGFTw

Děkujeme tímto ochotným zástupcům - 
zaměstnancům kbelské radnice a jejich přátelům, 
Sboru dobrovolných hasičů Kbely, Radkovi 
Černému – Maso, uzeniny Kbely za buřtíkové 
odměny pro děti, taktéž kadeřnickému Salonu 
Anna paní Anny Peškové za čarodějnickou 
kadeřnickou službu, Andree Říhové za malování na 
obličej a pomoc, spolku Kbely – náš domov 
za odměny pro děti i mnoha dalším sponzorům, 
kteří nám pomohli uspořádat tuto tradiční 
velkolepou akci.

Šárka Egrtová
public relations ÚMČ Praha 19

Pálení čarodějnic

http://marel.praha19.cz/2016/2017.html
https://www.youtube.com/watch?v=N451WDuGFTw
https://www.youtube.com/watch?v=N451WDuGFTw


Fotbalová PříPravka kbely  
Sezóna 2016 – 2017
Vzhledem k úspěšnému náboru na podzim 2016 jsme 
přivítali do našich řad nové fotbalové naděje.  To, že zájem 
o fotbal ve Kbelích je enormní, vypovídá i počet hráčů 
v nejmladších kategoriích. Tým Dráčat roč. narození 2010 
a 2011 čítá 35 dětí a Malých Draků ročníků 2008 a 2009 je 
33.
Oslava 95. výročí založení se povedla
V rámci dne Fotbalu dne 10.9.2016 sehráli naše 
mládežnické týmy přátelská a mistrovská utkání a trenéři 
a vedoucí družstev se aktivně účastnili na přípravách a 
pořádání oslav.

trénink S hvězdou 12.10.2016
Velmi pěkný zážitek a zpestřený trénink měla naše Dráčata 
a Draci v rámci akce Pražského fotbalového svazu zvané 
Tour de Klub. Ve velice přátelském prostředí si naši kluci 
a děvčata vyzkoušeli trénink s profesionálními trenéry 
mládeže Dukla Praha, i se současnými hráči naší nejvyšší 
fotbalové soutěže. Ukázkový trénink byl velice poučný, jak 
pro kbelské trenéry, tak i pro naše malé naděje. Součástí 
jednotky byl i speciální trénink brankařů, který využili 
hlavně mladší dorostenci. Závěr tréninku patřil Dráčatům, 
když dojemně poděkovala trenérům z Dukly hlasitým 
týmovým pokřikem. Následně si všichni za odměnu odnesli 
dárečky a nechali si podepsat kartičky od Róberta Kovala a 
Jana Jurošky, hráčů Dukly Praha. Po tréninku ještě zbyl čas 
na konzultaci  s trenéry Dukly ohledně vedení tréninkových 
jednotek. Potěšila i poznámka, že pokud máme takto 
velkou základnu, je to dobrá vizitka vedení klubu a trenérů. 
Děkujeme trenérům Dukly za nevšední zážitek. Opravdu se 
to moc povedlo!

Fotbalový mikuláš 2.12.2016
Jako již tradičně nás navštívil Mikuláš se svou družinou. 
Tentokrát to bylo v rámci zábavného tréninku ve školní 
tělocvičně. 60 mladých fotbalistů se dozvědělo od Mikuláše 
postřehy o jejich sportovních výkonech a doporučení ke 
zlepšení. Ty nejzlobivější prohnal  Čert a o malé benjamínky 
se postaral Anděl. Všichni si odnesli pěkné balíčky včetně 
nových klubových čepic. 

Fotbalový PleS mládeže 20.1.2017
Díky podpoře Městské části 19 a příspěvku z klubové 
pokladny, jsme mohli využít společenský sál Lidového 
domu včetně jeho vybavení k pořádání tradičního plesu 
mládeže fotbalového klubu Spartaku Kbely. Dětský ples se 
nesl v charakteristických barvách našeho klubu černá a bílá. 
Kluci a holky měli možnost využít tématického odpoledne 
a obléci se dle vlastního uvážení, jak do společenského 
oděvu, tak do kostýmů v těchto barvách. To, že to většina 
zúčastněných vzala opravdu vážně, je zřejmé z přiložených 

fotografií.
Za doprovodu profesionální zvukové aparatury 
bezchybně ovládané DJ Petrem Kubalíkem nás 
slavnostním odpolednem provázel profesionál na slovo 
vzatý Honza Říha se svými spolupracovníky z řad mladšího 
dorostu.
Postupně se na pódiu představilo více jak 60 
fotbalových nadějí. Zejména pro ty nejmladší to 
byl životní zážitek ukázat se pod reflektory všem 
rodičům a užít si slavné chvíle, při které jim bylo 
poděkováno za příkladnou reprezentaci v roce 2016. 
Všichni aktéři si za svá vstoupení a reprezentaci klubu 
zasloužili medaile, občerstvení a odměnu v podobě 
tomboly, za kterou moc děkujeme všem, kteří do ní přispěli. 
Před volbou nejlepších masek, kterou vybírala porota 

z hráčů mladšího dorostu, se objevila na podiu 
hudební legenda skupina Kiss. Jednalo se o vystoupení 
kluků z mladší přípravky, kteří s dokonalým líčením 
a obrovským nasazením odehráli světově známou 
pecku. Kluci sklidili za své vstoupení obrovský aplaus. 
Po tomto rockovém vystoupení se již všichni těšili na 
vyhlášení výsledků masek. Kdo budou ti šťastní, kteří obdrží 
jeden ze tří originálních dortů s logem Spartaku Kbely, 
který pro nás upekla jedna z maminek, Martina Petráňová. 
Vybraný zástupce poroty slavnostně vyhlásil masky Zora, 
Batmana a hudební skupinu Kiss. Výherce na podiu 
doplnili všichni účastníci plesu a vznikla originální společná 
fotografie všech účastníků. Z tváří všech kluků a holčiček 
bylo zřejmé, že si tuto akci opravdu užili.

Soutěže a turnaje
Všechny naše mládežnické týmy jsou zařazeny do 
pravidelných soutěží.
Naše nejmladší  Dráčata se úspěšně účastní celoročního 
turnaje  předpřípravek Ministar, který je rozdělen do 
podzimní a jarní části. Tento turnaj díky své dlouholeté 
tradici je velice dobře hodnocen a organizován. O kvalitě 
této soutěže se mohli přesvědčit účastníci turnaje, který 

jsme pořádali dne 22.4. ve Kbelích. A že to byla úspěšná 
organizace hovoří kladné ohlasy z řad zástupců ostatních 
družstev. Díky sponzorským darům od rodičů si všichni 
kluci a holčičky odnesli spoustu cen a odměn, což nebývá 
na ostatních turnajích Ministar zcela běžné.
Družstva mladších a starších přípravek již hrají oficiální 
soutěž pod hlavičkou Pražského fotbalového svazu. 
Kromě těchto soutěží se účastníme i mnoha turnajů a 
přátelských utkání.  Tímto všichni hráči a hráčky dostávají 
pravidelně možnost si zahrát a ukázat rodičům co všechno 
se už naučili.

na co Se těšíme
Do prázdnin nás čeká ještě spousta aktivit a 
je opravdu na co se těšit.
Během května proběhne ukázkový trénink 
v rámci programu COERVER® Roadshow 
přímo na našem hřišti Spartaku Kbely. Děti, 
ale také trenéry čeká spousta zábavy, her a 
soutěží, které jsou s touto metodou tréninku 
a rozvoje individuálních dovedností spojené. 
V červnu máme v plánu zopakovat úspěšnou 
akci pražského fotbalového svazu Tour 
de Klub za účasti profesionálních trenér 
a hráčů naší nejvyšší fotbalové ligy. 
Společně se vypravíme na vybrané ligové 
utkání. Loni jsme byla na Letné tak letos to 
vidím na výpravu do Edenu.
A jako vyvrcholením sezóny bude 
těsně před koncem školního roku tradiční dokopná. 
A nesmím samozřejmě zapomenout na letní soustředění, 
které proběhne ve vysokohorském prostředí Krkonoš.  
Tohoto soustředění se zúčastní okolo 40 dětí a jejich 
trenérů. Tak nám držte palce ať nám vyjde počasí.
Závěrem musím poděkovat všem, kteří se fotbalové 
mládeži ve Kbelích věnují. Děkuji za podporu a důvěru 
rodičů a všem trenérům a vedoucím mužstev přípravek za 
to s jakou zodpovědností a nasazeními se starají o rozvoj 
pozitivního vztahu našich dětí ke sportu. 
Pokud Vás zaujalo to, co děláme a chtěli byste se  podílet na 
aktivitách spojených s trénováním či nás jakkoliv podpořit, 
tak Vás rádi uvítáme v našich řadách.

 Děkujeme. 
Vít Mrkvička 

manažer mládeže Spartaku Kbely z.s.

kbelSká Fotbalová   mužStva   
v Sezóně 2016 - 2017
Mužstva přípravek jsou základem budoucnosti kbelského 
fotbalu.  Na ní navazují další mužstva mládeže a dospělých.
Mladší žáci vyhráli na jaře 2016 svou soutěž a postoupili 
do pražské I. A třídy a nyní tak hrají ze všech kbelských 
mužstev nejvýše.
Starší žáci se na jaře 2016 umístili ve středu tabulky své 
skupiny  pražské soutěže a vytvořili  základ mužstva 
mladšího dorostu pro sezónu 2016-2017.

Mužstvo mužů A si vede velmi úspěšně ve své skupině  
pražské I. B třídy.  V B mužstvu  mužů  hrají většinou starší 
hráči, ale nacházejí v něm uplatnění i nadějní dorostenci.
V současné době  je v evidenci kolem 120 hráčů, z toho 
30 dospělých.  Nejpočetnější je kategorie přípravek 
(dohromady  cca 60 hráčů).   V zimním období využívají 
nejmladší kategorie sportovní haly a tělocvičny ve Kbelích, 
Letňanech a Satalicích.  Starší kategorie trénují celou zimu 
převážně venku na naší pro fotbal necertifikované UMT.  
V jarním a podzimním období trénují všechna mužstva 
na trávě hlavní plochy stadionu. Z těchto důvodů jsou 

tréninkové dny  rozloženy  do celého roku.
V klubu působí  11 kvalifikovaných trenérů s licencí C a 2 s 
licencí Grassroots. 

výSledky  Podzimní čáSti Sezóny 
2016-2017
Muži A -  13 utkání, 26 bodů, 3. místo v tabulce, úspěšnost 66,6 
% z možných bodů
Muži B - 11 utkání, 17 bodů,  6. místo v tabulce, úspěšnost 51,5 
% z možných bodů
Mladší dorost - 9 utkání, 15 bodů, 5. místo v tabulce, úspěšnost 
55,5 % z možných bodů
Mladší žáci - 11 utkání, 13 bodů, 9. místo v tabulce, úspěšnost 
39,4 % z možných bodů
Starší přípravka -  10 utkání,  4 vítězství, úspěšnost 40% z 
možných bodů
Mladší přípravka - 11 utkání, 8 vítězství, 1 remíza, úspěšnost 
75,5 % z možných bodů
Předpřípravka -  nejmladší „Dráčata“  dobře bojovala v podzimní 
sérii Ministaru a v následujících turnajích. 
Celkem mužstva klubu sehrála 65 soutěžních utkání  a k tomu 
patří  30 různých turnajů  Dráčat. 
Všechna utkání byla ze sportovního hlediska odehrána za plného 
nasazení hráčů, bez větších organizačních závad. 

Ing. Jiří Němec
sekretář  klubu

Spartak Kbely z.s.
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záPiSník joSeFa Perlingera

duben 2017  
  3. 4.   Na kbelské radnici se konalo další setkání kbelských 
pamětníků – Letopisecké setkání. Tentokrát se vzpomínalo na 
výstavbu Kbel od historie do současnosti. Toto téma je natolik 
obsáhlé, že je mu věnováno také následující vzpomínání kbel-
ských pamětníků.      
  4. 4.   V supermarketu Billa ve Kbelích byl zadržen zloděj, 
který tam odcizil různé poživatiny. Neunikl však pozorným 
očím detektiva a po zadržení byla na místo přivolána policie, 
která si nenechavce  převzala. Inu, krást se nevyplácí!
  6. 4.   Jeden odpadový kontejner v Sídlišti II. ve Kbelích  byl  
zcela naplněn rozbitým nábytkem (prkna) z bytu po zesnulém 
kbelském občanovi.  Jiný odpad se tam už nemohl vejít. 
Připomínám, že MČ Praha 19 na tento druh odpadu nechává 
během roku přistavit velkoobjemové kontejnery na různých 
místech ve Kbelích.  Seznam těchto velkoobjemových 
kontejnerů můžete najít na vývěskách Úřadu MČ Praha 19.
  7. 4.  Opět jsem navštívil letecký archiv a získal další údaje 
o událostech na letišti ve Kbelích. Např. ve dnech 7. – 12. 
září 1993 se na letišti Praha – Kbely uskutečnil 1. Aerosalon 
Praha, za velkého zájmu veřejnosti.
8. 4.  V Centrálním parku Kbely se uskutečnil Velikonoční 
jarmark aneb sjezd vodníků a vodnic spojený s otevíráním 
rybníků, potoků a vod kbelských, který uspořádala Městská 
část Praha 19 a OS Prima den. Už od rána jste mohli u kbel-
ského rybníka vidět vodníky, nad-vodníky, pod-vodníky, 
rybáře a další. Program pokračoval odpoledne a byly zde 
k vidění vodnické masky, nechyběly tvořivé dílny, divadélka a 
další program pro děti. 
10. 4.  V Základní škole Albrechtická začal Zápis prvňáčků 
do 1. tříd, který pokračoval také následujícího dne 11. 
4. Celkem bylo pro školní rok 2017/ 2018 zapsáno  118 
prvňáčků ( z toho 103 ze Kbel a 15 mimokbelských).                                                                                                                                  
  
14. 4.  Ani svátky velikonoční neodradily podomní prodejce 
od návštěvy Kbel, kde se pokusili nabízet občanům levné 
služby a zboží. V případě, že se zase ve Kbelích objeví, 
neváhejte okamžitě volat policii nebo kbelskou radnici. Sta-
novisko MČ Praha 19 je jednoznačné: Podomní obchodníci 
nejsou ve Kbelích vítáni!!!                                                                      
17.4.   K Velikonočnímu pondělí patří neodmyslitelně pom-
lázka. Letos díky vytrvalému dešti nebyla tak úspěšná jako 
v minulých letech. Někteří koledníci neměli dost trpělivosti a 
šli raději do hospody na pivo. 
18. 4.  V ranních hodinách u zastávky autobusů MHD 

v Žacléřské ulici ve Kbelích byl nalezen muž kolem šedesátky, 
který nejevil známky života. Byla přivolána záchranná služba. 
Bohužel, lékař zjistil, že už mu není pomoci. Čest jeho památ-
ce! 
19. 4.   V lokalitě PRALES (Okrasná školka Kbely) uspořádali 
Městská část Praha 19, Lesy hl. m. Prahy, Pražské služby a. 
s. MHNP  s dalšími organizacemi podporující ekologii např. 
Hygienická stanice hl. m. Prahy akci s názvem Den země. 
Letošním tématem bylo životní prostředí, lesy, klima. Přes 
nepřízeň počasí, zejména větru a zimy se dostavil velký počet 
návštěvníků, převážně dětí.
21. 4. V ranních hodinách byl bankomat v Katusické ulici ve 
Kbelích mimo provoz. Vypadalo to, že došly prachy. Protože 
byl pátek tak hrozilo, že přes víkend budou lidé bez možnosti 
výběru peněz. Tato závada byla nahlášena a za dvě  hodiny 
dostal bankomat finanční injekci a byl opět v provozu! Za tuto 
rychlou nápravu patří prst nahoru!  
22. 4.  V Lidovém domě Kbely MČ Praha 19 ve spolupráci 
s SK Kbely a TJ Sokol Kbely uspořádali akci s názvem Kbelský 
sportovec roku 2016, jejíž součástí bylo vyhlášení nejlepších  
kbelských sportovců za minulý rok v různých sportovních 
odvětvích a také uvedení zasloužilých kbelských sportovců 
do síně slávy kbelského sportu. K tanci i k poslechu zahrála 
skupina Patex. Akce se zúčastnily také známé osobnosti, např. 
kbelský rodák, sportovec a muzikant Karel Vágner.  
 25. 4.   V dopoledních hodinách jsem v blízkosti kbelské rad-
nice našel klíče, které jsem odevzdal na recepci kbelské rad-
nice. Nalezené klíče byly v tobolce s medvídkem, tak možná 
je ztratilo nějaké dítě. Nalezené věci, které poctiví občané 
odevzdávají  na kbelské radnici si můžete vyhledat na we-
bových stránkách ÚMČ Praha 19 pod názvem Ztráty a nálezy.
29. 4.  Po zimní přestávce bylo opět otevřeno 
pro veřejnost Letecké muzeum na letišti ve 
Kbelích. Muzeum je  otevřeno    každý den mimo 
pondělí od 10 do 18 hodin až do 31. 10. 2017.                                                                                                                        
30. 4.  Městská část Praha 19 ve spolupráci se SDH Kbely a 
spolkem Kbely – Náš domov uspořádali v Centrálním parku již 
tradiční akci - Pálení čarodějnic. Program začal už ve 13 hodin 
zábavným programem pro děti. Nechyběly pout´ové atrakce, 
divadlo, čarodějnické masky a tance. Večer přítomným zah-
rála hudební skupina Holokrci. Za zmínku stojí, že po několika 
deštivých dnech se počasí konečně umoudřilo a tak si to 
návštěvníci užili. Pálení čarodějnic se letos uskutečnilo již po 
osmadvacáté!

                                        Josef Perlinger(JPM)

březen 2017
2. 3.  Jedna kbelská seniorka mě požádala, abych zde napsal 
pochvalu, týkající se čistoty veřejného záchodku na kbel-
ském hřbitově. Jak jsem se osobně přesvědčil při návštěvě 
zmíněného místa, je tam opravdu vzorně uklizeno.                    
4. 3.   31. ročník běžeckého závodu Palestra Kbelská 10 se le-
tos uskutečnil za účasti téměř 1700 běžců. Závod odstartoval 
olympijský vítěz z olympiády v Riu judista Lukáš  Krpálek, 
který zde rozdal mnoho autogramů. V bytovém domě na 
Novákově náměstí  byl zaznamenán pokus vloupání do 
sklepní kóje, kde neznámý pachatel vyrazil dveře. Na místo 
byla přivolána policie, která případ vyšetřuje.
6. 3.   Na kbelské radnici se uskutečnilo další Letopisecké set-
kání, které bylo tentokrát věnováno nejvyšším představitelům 
Kbel od roku 1918 po současnost. Na některých kbelských ko-
munikacích, konkrétně v Katusické a Toužimské ulici nechala  
MČ Praha 19  obnovit  pruhy na přechodech pro chodce. Toto 
opatření zcela jistě přispěje k větší  bezpečnosti chodců!                                                    
7. 3.    Starší muž ze Kbel se před mnoha lety odstěhoval do 
Letňan. Vzpomínky ho však stále táhnou do Kbel, kam téměř 
každý den dojíždí na posezení s kamarády u piva. Tento den 
však přecenil svoje síly a po vypití velkého množství piv a 
tvrdých drinků cestou na autobus upadl a zůstal bezvládně 
ležet. Naštěstí ho našel muž se ženou, kteří chtěli zavolat 
záchranku. Ležící muž však s nimi začal omezeně komuniko-
vat. Co s ním? Nakonec muž se ženou opilého muže autem 
odvezli až domů do Letňan (dopravili ho přímo do jeho bytu) 
a odmítli nabízenou finanční odměnu. Patří jim poděkování, 
že tento příběh měl happy end!                                                                                                                                 
8. 3.    V Toužimské ulici ve Kbelích jedné kbelské seniorce 
utekl pes. Paní byla neštastná, protože nikde nebyl k nalezení. 
Po několika hodinách jí zazvonil  mobil a neznámá žena jí 
oznámila, že jejího psa našla v lesoparku u kbelského nádraží. 
Pes měl totiž na obojku napsané telefonní číslo na majitelku. I 
to může být způsob identifikace ztraceného psa.
 10. 3.     Tento den byla na základě rozhodnutí Rady Městské 
části Praha 19 před kbelskou radnicí vyvěšena Tibetská vlajka, 
která symbolizuje podporu tibetskému lidu v boji za svobodu 
a demokracii!
11. 3. Mladý muž ze Kbel ráno otevřel okno bytu v Toužimské 
ulici a rozhodl se, že po prohýřené noci ukáže kolemjdoucím,  
jak vypadá správný diskžokej. Pustil na plný pecky svoji 
značkovou aparaturu a muzika se rozléhala výše zmíněnou 
ulicí. Bohužel, repertoár měl mladík trochu omezený (asi půl 
hodiny zněl monotónní rytmus). Nakonec ho jeho hudební 
produkce přestala bavit a šel spát. Navíc jako kuřák zabil 
dvě mouchy jednou ranou protože nejen vyvětral byt, ale 
i kouřem zauzené záclony.  V  Toužimské ulici opět zavládl klid.
12. 3.  Kbelský senior přišel na návštěvu k ženě do jednoho 
bytu v Sídlišti II.  ve Kbelích. V obývacím pokoji zrovna 
přestala svítit žárovka. Muž jako správný gentleman neza-
váhal a chtěl ji vyměnit za novou. Vylezl na stůl s barevným 
ubrusem a protože nevěděl, že stůl má skleněnou desku - 

propadl se skrz a všude bylo sklo. Naštěstí nedošlo ke zranění 
a příští den muž nesl do bytu novou skleněnou desku, kterou 
musel koupit. Ted už žárovku bude měnit pouze ze židle! 
  14. 3    V odpadovém kontejneru u Leteckých opraven  byl 
nalezen starý kufřík 
s dokumenty a 
fotkami zesnulého 
kbelského občana. 
Byla tam také fotka 
z roku 1917, kde je 
vidět jak vypadal 
kbelský živnostník 
před 100 lety!                                                                                                                                            
18. 3.   V sále 
Lidového domu 
Kbely se konal 
Hasičský bál, který 
uspořádal  Sbor do-
brovolných hasičů 
Kbely za podpory 
MČ Praha 19. Sbor 
dobrovolných 
hasičů Kbely letos 
oslaví výročí 136 
let od založení!
19. 3.   V brzkých 
ranních hodinách 
neznámí vandalové 
převrátili odpadové kontejnery v Martinické ulici. Kolemj-
doucí občané mohli na vlastní oči vidět tu spoušt´, na které 
se většinou podílejí osoby, které se vracejí z hospod a takto 
nesmyslně si vybíjejí svoji energii.
22. 3.  V Klubu seniorů Kbely se uskutečnila zajímavá 
přednáška o Arménii, kterou pro kbelské seniory uspořádala 
MČ Praha 19. O své zážitky z návštěvy Arménie se 
s přítomnými podělili místostarostka MČ Praha 19 Ivana 
Šestáková a tajemník Úřadu MČ Praha 19 JUDr. Josef Nykles. 
Ještě během tohoto roku uvítáme arménskou delegaci 
u nás ve Kbelích! V sále Lidového domu Kbely se konalo 
Veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 19. 
Nejzajímavější body programu byly: úprava rozpočtu MČ Pra-
ha 19 na rok 2017 (posílení příspěvku ZŠ) a prezentace nové 
tělocvičny při kbelské základní škole. 
 24. 3.  Opět jsem navštívil Letecký archiv v Praze 10, kde 
jsem získal velmi zajímavé historické údaje o dění na letišti 
ve Kbelích. Konkrétně, dne 16. ledna 1992 byla na letišti 
ve Kbelích velká událost, když zde přistál letoun Phantom 
FGR Mk. 2, dar britské Royal Air Force  Leteckému muzeu ve 
Kbelích. 
26. 3.   Na Novákově náměstí byl na trávníku nalezen mrtvý 
holub. Nikdo si ho nevšímal, ale po několika dnech si ho začali 
všímat je ho kamarádi holubi – postupně mrtvého holuba 
ohlodávali  až z něj zbylo pouze peří. Prostě holubi – kaniba-

lové! 
 28. 3.   Kbelský občan 
pan Vladimír Srb se 
vrátil z jihokorejského 
Daegu, kde se zúčastnil 
halového Mistrovství 
světa v atletice a v kat-
egorii veteránů v hodu 
oštěpem výkonem 42, 

38 metru se umístil na 3. místě a získal bronzovou medaili. 
Ve kbelské svatební síni se opět uskutečnilo Vítání občánků, 
které pokračovalo také 30. 3. Celkem bylo slavnostně uvítáno 
28 dětí.
30. 3.   Kbelská seniorka jela na nákupy. V Bakovské  ulici 
nastoupila do obsazeného autobusu MHD a jaké bylo její 
překvapení, když dva mladíci jí ihned s úsměvem uvolnili mís-
to k sezení. Paní poděkovala a řekla jim: Chlapci, já jsem kdysi 
taky byla mladá…! Mladí gentlemani ještě nevymřeli!                                                                 

Poznáte-li někdo kbelského občana 
na fotografii prosím kontaktujte 

mne na tel. č. 606 494 575. Děkuji
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den země ve kbelích
Ekologie nejen, že dává smysl, ale může být i zábavná. Přesně v tomto duchu 
probíhal ve Kbelích Den Země, který dětem přiblížil ekologii, recyklaci a 
další způsoby, jakými lze pečovat o Zemi. Letos poprvé v ekologickém areálu 
PRALES, který vzniká ve Kbelích. 

Skautů SSV
Bylo nebylo v jednom přístavu - Výpravy do neznáma jsou součástí skautského 
života - platí to i u kbelských Skautů SSV. Jednou ročně ale vyrazí i za hranice. 
Letos se jejich cílem stalo přístavní město Bremerhaven v Německu.

Pavel Pitra: zlato z vancouveru
Rozhovor s Pavlem Pitrou, kbelákem, který se věnuje šermu kordem. Nedávno 
se totiž se svým družstvem probojoval na Světový pohár v kanadském 
Vancouveru. Tam poprvé v historii převálcovali všechny soupeře a domů 
přivezli zlatou medaili.

ve kbelích napadl sníh!
Reportáž zachycující nečekané události ze začátku dubna, kdy ve Kbelích 
napadl sníh a Kbely jsou tak zase o kus dál. Jedná se o zaručené zprávy. Nebo 
ne?

kbelský sportovec roku 2016
22. dubna byli v Lidovém domě slavnostně vyhlášen kbelští sportovci roku 
za různé sporty. V reportáži se dozvíte, kdo získal titul Kbelský sportovec 
roku 2016 za fotbal, malou kopanou, basketbal, pozemní hokej, stolní tenis, 
bojové sporty, atletiku, šachy a cyklistiku.

Předem bych ráda poděkovala všem, 
kteří na předchozí výzvu zareagovali a 
přinesli na úřad školní fotografie, ale i 
obrázky ze života svých rodin. Věřím, že 
máte ve svých fotografických sbírkách 
učiněné poklady, jako je např. tato 
fotografie z 20. let minulého stolení, 
kterou našla a zapůjčila paní Skořepová. 
Z fotografie vyzařuje klid a pohoda při 
pravděpodobně odpolední siestě, kdy se 
podává káva a koláčky na dvoře statku. 
Všimněte si servisu, ubrusu, oblečení a 
účesů dam a pána a celé zátiší dvoru je 
pozoruhodné. Na jedné straně pohoda 
a noblesa u kávy u nazdobeného stolu, 
na straně druhé se na dvoře choval 
dobytek, pobíhaly slepice, štípalo dříví, 
zkrátka se žil denní život.
Tímto bych chtěla požádat opětovně 
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. 
Děkujeme všem za příspěvky, o které se 
rádi dále s vámi podělíme.

Ing. Ivana Zámyslická
odbor tajemníka

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

 učíme se hrát pro vlastní potěšení 
 koncertujeme 3x ročně 
 hrajeme písničky, které si vybíráte 

  
 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv, 
rychlokurz klavíru pro dospělé  

 žádné stupnice, žádné etudy 
 první 2 hodiny výuky nezávazné 
 můžeme docházet k Vám domů 

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, DĚLÁNÍ, TŘI ČUNÍCI, NAJEDNOU, 
TOULAVÁ, DEMONS, IMPOSSIBLE, NA OSTŘÍ NOŽE, CESTA 

UČEBNY:  Kbely - ZŠ Albrechtická 
Vinoř - KVC Vincent, Opočínská 364 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU 
info@pavelhokr.cz, 608 745 262 (Jarka Reiserová) 

www.pavelhokr.cz 

ztráty, nálezy 
Upozorňujeme občany, že na recepci úřadu 
Semilská 43/1  je větší množství nalezených klíčů. V 
případě ztráty se informujte na recepci úřadu, kam 
občané nalezené klíče odevzdávají.

odbor občanskosprávní

kontakty na bezplatné poradny cSSP: 
Informační a poradenské centrum Kontakt 
Poradna KONTAKT – sociální a právní poradenství
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 515 400, 
731 602 090
Poradna KONTAKT – sociální a rodinné poradenství
adresa: Dělnická 54, 170 00 Praha 7, tel.: 220 562 
323, 731 602 089

Poradna JOB KLUB – sociální a pracovní 
poradenství, 
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha, tel.: 222 517 781
Poradna CENTRUM – sociální a právní poradenství
adresa: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, 
tel.: 222 592 022, 773 296 663, 731 129 927 
Více na: http://www.csspraha.cz/ 

centrum sociálních služeb Praha nabízí bezplatné právní 
a sociální poradenství 

Pálení čarodějnic
 30. dubna se ve Kbelích v centrálním parku opět odehrála snad největší 
místní akce v roce, a to Pálení čarodějnic. Ty se v moderním pojetí slaví ve 
Kbelích už od roku 1990 a posledních několik let je spolu s radnicí pořádá i 
spolek Kbely náš domov. Akci každoročně navštěvují masy lidí nejen ze Kbel.
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kandidáti. Václav Franc a Antonín Suldovský. Protože žádný 
nezískal nadpoloviční většinu hlasů, bylo rozhodnuto 
losem pro Antonína Suldovského.
1923 – 1924 – František Koudela – Nové volby se konaly 
roku 1923 v celé republice. Dne 21. listopadu 1923 také ve 
Kbelích. Víme, že pan Koudela nezanechal své zaměstnání 
v pojišťovně a proto úřadoval denně od 18,30 do 20,00 
hodin a v sobotu a neděli celý den. Jinak úřadoval Antonín 
Bendl jako II. náměstek. V roce 1924 se stal pan František 
Koudela starostou karlínského okresu a vzdal se funkce ve 
Kbelích.
1924 – 1927 – Karel Málek
1927 – 1929 – Karel Franc
1929 – 1936 – Eduard Chlost – Ten v roce 1936 ve 40 letech 
zemřel.
1936 – 1939 – Rudolf David, který v roce 1939 zemřel.
1939 – 1941 – Roman Bystřický – Úřadoval do roku 1941, 
kdy na funkci rezignoval.
1941 – 1942 – Václav Jíša – Byl ve funkci starosty do nových 
voleb v roce 1942.
1942 – 1943 – Josef Týč - V září 1942 se konaly nové 
volby. Zvolený pan Svoboda neovládal němčinu, tak se 
musely volby opakovat. Ve druhé volbě nedosáhl nikdo 
nadpoloviční většinu a tak v užší volbě byl zvolen za 
starostu pan Josef Týč.
1943 – 1945 -  Od listopadu 1943 spravuje obec správní 
komise. Jejím předsedou byl Němec Stanislav Laad do 
roku 1945. Od května do července roku 1945 řídil Obecní 
samosprávu pan David.
Od roku 1945 do roku 1990 byly národní výbory jako 
orgán československé státní správy na úrovni obce, města, 
okresu a kraje a jeho představitelem byl předseda.
1945 – 1945 – Emanuel Petržílka – V červenci 1945 byl 
zvolen předsedou Místního národního výboru a v říjnu 

téhož roku byl ze své funkce odvolán.
1945 – 1946 – Antonín Čermák – do funkce zvolen 30. 10. 
1945
1946 – 1950 – Antonín Erban
1950 – 1954 – Vladimír Šlechta
1954 – 1957 – František Kysel
1957 – 1961 – Karel Souček – V roce 1961 se konalo sčítání 
lidu. Obec měla v té době 6.742 obyvatel, z toho 1792 dětí 
do 14 let.
1961 – 1964 – Vladimír Šlechta – Zvolen podruhé 
předsedou MNV.
1964 – 1971 – Karel Havelka – Předsedou MNV byl dvě 
volební období.
1971 – 1976 – Josef Rada
1976 – 1981 – PhDr. Karel Štěpka
1981 – 1990 – Jaroslav Kratochvíl
1990 – 1996 – Ing. Petr Kučera – Jmenovaný zastával ještě 
osm měsíců funkci předsedy MNV a pak byl název funkce 
přejmenován zpět na starostu obce nebo města.
1996 – 1997 – Ing. Vladimír Matěna
1997 – dosud – Pavel Žďárský – V roce 2011 proběhlo 
sčítání lidu, kdy  obec měla 6.627 obyvatel, z toho 1.107 
dětí do 14 let a rozloha je 600,3 ha.

Ještě zbývá dodat, že první Obecní úřad – kamenný dům, 
stál v nynější ulici Krnské, hned za neotevřeným obchodem 
na křižovatce s Mladoboleslavskou ulicí. Druhý úřad byl 
v tzv. dvoře v prostranství za bývalým pivovarem nad 
rybníkem. Dnes tam stojí obytné domy a obchod BILLA. 
Další a poslední dům pro úřad byl postaven v místech 
dnešního úřadu v roce 1947. Přestavěn do dnešní podoby 
byl v roce 2004. 

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Téma: Majitelé a představitelé Kbel z historie do 
současnosti
Březnové setkání bylo opět velmi zajímavé. Připomněli 
jsme si první majitele Kbel a další představitele. Společně 
s  pamětníky jsme chronologicky sestavili seznam všech 
jmen starostů Kbel a předsedů národního výboru. Jak již 
víme, první zmínka o Kbelích je z roku 1130, kdy kníže 
Soběslav I. věnoval jedno popluží kustodu Vyšehradského 
kostela. Dalších majitelů bylo mnoho a Kbely byly různě 
rozděleny podle vlastníků.
rok 1360 – Kbely měly několik držitelů: jeden dvůr byl 
kanovníka Jana Pavlova, část Kbel vlastnil kanovník 
Mikuláš ze Saska. Jeden dvůr vlastnil Reinbot Goldner 

z rodu Velfloviců, který jej daroval Matěji od Věže.
rok 1364 – 1395 – Matěj od Věže prodal dvůr Ondřeji 
a Martinovi Stachovým, kolem roku 1386 zaniklá tvrz 
byla v držení Mikuláše Litoměřického. Roku 1386 přešel 
majetek do rukou pražského měšťana Augustina. V letech 
1379 – 1395 vlastnil část Kbel kanovník Jan z Nežic a v roce 
1395 se stal majitelem části Kbel Mareš ze Kbel.
rok 1395 – 1492 – V roce 1406 zde byl Petr Meziříčský 

a po něm Václav z Chval. V dalších letech obec patřila 
bohatému rodu, který převzal i její jméno - František 
Kbelský, Václav Kbelský a Johánek Kbelský. Od kdy do kdy 
byl tento rod majitelem Kbel, není známo. Byly zde statky 
vladyčí a měšťanů. Část obce patřící kapitule, naposledy 
kanovníkovi Ondřeji z Brodu, byla během husitských bouří 
konfiskována. Roku 1438 patřily Kbely sirotkům Prokopa 
z Olšan. Roku 1445 zde byl Martin Mejsnárek z Lužné a 
roku 1492 Vít z Vrbčan.
rok 1492 – 1720 – Dále se o obec dělilo několik majitelů.  
V letech 1595 se dostala část Kbel do majetku pražského 
purkrabství, ve kterém byly tři velké statky. Největší zvaný 
Hozovský grunt koupil braniborský kurfiřt. Dále víme, 

že v roce 1604 vlastnila část Kbel Kateřina Smiřická 
z Házmburku. Od roku 1627 patřila další část Kbel 
bratrům Joachymu ml. a Michalovi ml. Slavatovým 
z Chlumu a Košumberka. Za účast ve stavovském 
povstání byl jejich majetek konfiskován a v roce 1646 
prodán Janu Pavlovi svobodnému pánu z Briaumontu. 
Po jeho smrti koupil tuto část obce kurfiřt Kristián 
Vilém z Brandenburgu. Zde se údaje rozcházejí. Podle 
dalších pramenů se stal majitelem jedné části Jan 
Albrecht Slavata z Chlumu a Košumberka. Svojí část 
prodal Zuzaně Slavatové, rozené z Rappachu. Ta však za 
koupi nezaplatila a roku 1645 je musela vrátit zpět Janu 
Albrechtovi. Roku 1651 se stal novým majitelem části 
Kbel Kristián Vilém z rodu Hohenzollernů až do roku 
1657. Kurfiřtský díl koupila v roce 1657 Markéta Anna 
Thunová a v majetku Thunů byl téměř 100 let.
rok 1720 – 1918 – Roku 1720, po smrti Jana Františka 
Thuna prodali jeho dědici část Kbel Václavu Klimentovi 
ze Salzy a ten je dal v roce 1722 do dražby. Roku 1722 
získali thunovskou část Kbel Černínové z Chudenic a lze 
předpokládat, že došlo k odkoupení i purkrabské části, 
která v té době patřila statku Vinořskému. Černínové 
vlastnili Kbely do roku 1918.
Je známé také jméno prvního rychtáře obce, kterým byl 
v roce 1799 Johan Pancz. Do kdy byl rychtářem, se mi 
zatím nepodařilo zjistit. Víme jen, že jedním z rychtářů 
byl i pan Dobeš.
Tolik z nejstarší historie majitelů Kbel, tak jak se mi jí 
podařilo zjistit z pramenů: Pavel Vlček a Kolektiv autorů 
- Umělecké památky Prahy, Velká Praha A-L, r. 2012 
a Augustin Sedláček – Místopisný slovník historický 
Království českého, r. 1909 a Věstník sdružených 

korporací okresu karlínského z roku 1912.
Po skončení první světové války v roce 1918 a vzniku 
Československé republiky byly voleni v obcích i ve městech 
starostové.
1918 – 1919  -  Adolf Soukup
1919 –1923 - Antonín Suldovský – V roce 1919 se konaly 
první volby dle všeobecného hlasovacího práva. Volba 
starosty ve Kbelích byla dne 3. srpna 1919. Byli dva 
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Všechny, kdo znali pana Ladislava 
Moulise, jistě zpráva o jeho 
úmrtí zaskočila. Tuto smutnou 
zprávu nám sdělila jeho sestra 
paní Miluše Muzikantová, rozená 
Moulisová.
oznamuji, že dne 28. 3. 2017 
zemřel náhle a nečekaně ve 
věku nedožitých 65 let pan 
ladislav moulis, rodák ze kbel. 
kdo jste ho znali, věnujte mu 
prosím vzpomínku.
Pan Moulis pocházel ze známého 

kbelského rodu Suldovských. Jeho pradědeček Antonín 
Suldovský byl v letech 1919 – 1923 zvolen za kbelského 
starostu.  Dědeček pana Moulise, pan František Moulis se 
narodil v roce 1894 ve Kbelích. Zúčastnil se bojů v první 
světové válce a byl vyznamenán spojeneckou medailí 
Vítězství, francouzskou bronzovou válečnou medailí a 
Československým válečným křížem. Do vlasti se vrátil 

v roce 1920. Ve Kbelích se v roce 1921 narodil rovněž i 
jeho otec Ladislav a v roce 1933 maminka Růžena, rozená 
Hrdličková.  Rodiče pana Moulise měli svatbu v roce 1951 
a bydleli v rodinném domku v nynější Slovačíkově ulici, 
kde bydlel i pan Ladislav Moulis se svou sestrou Miluší. 
Ve Kbelích se jistě najde dost lidí, kteří znali jeho otce, 
který působil jako dlouholetý velitel hasičského sboru ve 
Kbelích a rovněž byl požární technik a velitel hasičského 
sboru v podniku PAL Kbely. Zemřel rovněž velmi mlád v 66 
letech v roce 1987. Maminka byla dlouholetou členkou 
Červeného kříže ve Kbelích a zemřela v roce 2013.
Sám pan Ladislav se cítil být kbelákem, přestože bydlel 
v Plzni. O Kbely se zajímal a někdy přijel i na Letopisecká 
setkání a poskytl nám řadu zajímavých fotografií. Po 
studiu na průmyslové škole pracoval, tak jako jeho otec, 
v podniku PAL Kbely, hrál basketbal za Spartak Kbely 
a malou kopanou za Juventus Kbely. Stále se stýkal i se 
svými spolužáky a přáteli ze Kbel.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel 
a Miluše Muzikantová, sestra zemřelého

vzPomínka na kbelSkého rodáka
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místní knihovna kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – Iveta Novotná
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

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

nejzajímavější knižní přírůstky:  
březen - květen 2017
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Pro dospělé:
Jeffery Deaver – Ocelový polibek (Domino)
Jussi Adler-Olsen – Marco (Host)
Stephen King – Bazar zlých snů (Beta)
James Patterson – Patnáctý skandál (Alpress)
Nora Roberts – Tanec bohů (Alpress)
Bauer Jan – Hříšná světice (Moba)
Philippa Gregory – Bílá rúže. Alžběta z Yorku (Alpress)
Alexijevičová Světlana – Modlitba za Černobyl. Kronika 
budoucnosti (Pistorius&Olšanská)
Nachtigallová Lucie – Deník fejsbukové matky pokračuje…
(Dobrovský s.r.o.)
Hoznauer Miloš – Lodní kufr (Dokořán)
Pasternaková Anna – Lara (Jota)

Pro děti a mládež:
Rowlingová J.K. – Fantastická zvířata a kde je najít (Albatros)
Ledové království – Polární 
záře (Egmont)
To nejlepší z Hurvínka 
(Fragment)
Russellová R.R. – Deník 
mimoňky. Příběhy 
neschopný psí chůvy (MF)

letní provozní doba:
místní knihovna kbely bude v průběhu letních prázdnin uzavřena 

v termínu od 7. 8. 2017 do 11. 8. 2017

noc s andersenem:
v pátek 31. 3. 2017 se na počet svátku dětské knihy 
odehrávalo na mnoha místech v celé ČR, ba i v zahraničí, 
množství literárních programů a následně samozřejmě 
i přespávání dětí v knihovnách či školách. Již poosmé 
se opět i v letošním roce připojila kbelská knihovna ve 
spolupráci se ZŠ Kbely k této celostátní akci – tématem byl 
letos Čtyřlístek a jeho historie i současnost.  
Kbelská Noc s Andersenem doznala v tomto roce výrazné 
změny.  Oproti minulosti, kdy se jednalo pouze o malou 
komorní akci pro omezený počet dětí, které přespávaly 
v prostorách školní družiny, jsme se pro letošní rok, ve 
spolupráci s vedením ZŠ, rozhodli uskutečnit akci pro co 
největší počet dětí – cca 250 žáků.  Již od dopoledních 
hodin probíhalo tedy několik samostatných literárních 

pásem pro jednotlivé ročníky přímo v prostorách ZŠ. 
Pro prvňáčky jsme připravili pásmo na motivy Čtyřlístku, 
pro další děti z 1. stupně proběhly dvě besedy – se 
spisovatelkou Jitkou Vítkovou a ilustrátorem Jiřím Fixlem. 
Navečer pro všechny účastníky „nocování“ bylo nachystáno 
divadelní představení, opět s námětem Čtyřlístku.  Děti 
obdržely taktéž speciální číslo časopisu Čtyřlístek, které 
bylo vydáno právě k  tomuto dni. Nejstarší žáci měli 
připraveno povídání o kbelské historii s paní kronikářkou 
Ivanou Engelovou a místostarostkou Ivanou Šestákovou. 
Po večeři ve školní jídelně následně probíhal 
individuální program v jednotlivých třídách 
za účasti třídních učitelů. 
http://kbely.tv/video/1585-noc-s-
andersenem

kulturní akce v knihovně:
František malotín – „z ateliéru přírody“
vernisáží byla v  pondělí 3. 4. 2017 v knihovně zahájena výstava 
amatérského fotografa – člena ČKFA  Nekázanka– pana profesora 
Františka Malotína, dlouholetého pedagoga pražské konzervatoře, 
který se ke svojí zálibě- fotografování znovu po letech navrátil. 
Věnuje se převážně tvorbě přírodních scenérií, jenž  uchvacují 
nejednoho návštěvníka uvedené výstavy. 
Tyto nádherné snímky lze v knihovně zhlédnout až do 
23. 6. 2017. 
http://www.kbely.tv/video/1587-vystava-frantiska-
malotina

keramická výstava v knihovně:
každoroční prezentační výstava dětských prací keramického kroužku, pod 
vedením paní učitelky Evy Jiskrové, byla zahájena ve středu 19. 4. 2017. Opět 
bylo pro návštěvníky vernisáže připraveno krátké divadelní 
představení a samozřejmě mnoho překrásných výtvorů, které 
děti v průběhu školního roku vytvořily. 
http://www.kbely.tv/video/1591-keramicka-vystava-v-knihovne

Pasování prvňáčků na čtenáře:
každoročně pořádaná akce Místní knihovny Kbely ve spolupráci se ZŠ Kbely proběhne v termínu 20. 6. - 21. 6. 2017. 

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


inzerujte ve kbeláku za Skvělé ceny
levnější jinde nenajdete!

ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

1 strana    A4      3.920,- Kč s DPH

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

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

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

- čištění komínů
- revize komínů
- oPravy
kontakt: martin němec 
775 132 921

kominictví němec

montáž a oprava rozvodů 
a spotřebičů. veškeré 
instalatérské, plynařské a 
topenářské práce, čistění 
odpadů, revize plynu. 
vladimír tymeš, tel. 603 
937 032 
www.voda-plyn-tymes.cz

Plyn - voda - toPení,

 

 

 

 

 

Advokátní a Realitní 

kancelář pro Prahu 9 

JUDr. Robert HOŠŤÁLEK
 
  
 

 
 

Bezpečně, profesionálně 
a rychle prodáme Vaši 

nemovitost. 
  

V ceně je zároveň 
kompletní právní servis. 

 
 Nemovitostmi se 

zabýváme přes 15 let. 
Těšíme se na Vás! 

 
 

Žacléřská 1040/1,  
197 00 Praha 9 - Kbely 

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

    www.akhostalek.cz 

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

žaluzie, rolety, Sítě, markýzy,

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.

hledáme lektory angličtiny 

nabízím pronájem zděné řadové garáže 17 m2, 
v Praze 9-kbelích, ulibická ul., el. proud . 
nájem 1.000 kč/měsíčně. 
houskova.helena@gmail.com

nabízím Pronájem zděné řadové garáže

ČERSTVÁ 
NABÍDKA PRÁCE.
PŘIDEJTE SE K NÁM!

Pro naši prodejnu ve Kbelích přijmeme zaměstnance 
na pozice:

PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ

PRODAVAČ/KA LAHŮDEK

PEKAŘ/KA

V případě zájmu kontaktujte paní Vondrákovou 
na tel.: 601 084 650 nebo e-mailu: l.vondrakova@billa.cz. 

Více info na www.billa.jobs.cz.
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nabízím pronájem zděné řadové garáže 17 m2, (el. proud.)
v Praze 9 - kbelích, hornopočernická ul. 
nájem 1.100 kč/měsíčně.
tel: 604 617 064

nabízím Pronájem zděné řadové garáže

PEDIKÚRA  &  KOSMETIKA  VINOŘ   PEDIKÚRA  &  KOSMETIKA  VINOŘ   
  

**Ošetření kosmetikou Ošetření kosmetikou PHYRIS - Skin Care ConceptPHYRIS - Skin Care Concept
*Depilace *Depilace voskem a cukrovou pastouvoskem a cukrovou pastou
**Mokrá pedikúraMokrá pedikúra od 250,- Kč od 250,- Kč
*Mobilní pedikúra až k Vám domů*Mobilní pedikúra až k Vám domů

Tel.: +420 776 234 576 Tel.: +420 776 234 576 
www.pedikura.vinor.cz
Salonek: Salonek: Mladoboleslavská 514, Vinoř, suterén budovy zdravotníhoMladoboleslavská 514, Vinoř, suterén budovy zdravotního
střediska ( zvonek ZŠ Sportovní )střediska ( zvonek ZŠ Sportovní )

hledáme velmi pečlivé a spolehlivé paní pro úklid 
domácností - Praha východ. 
kontakt: alena adamová 
telefon: 739612406

hledáme velmi Pečlivé a SPolehlivé Paní 

STĚHOVÁNÍ PSS
Pražské stěhovací služby

Volaní zdarma  800 511 511
levnestehovani.cz / stehovani-pss.cz

e-mail: pss@stehovani-pss.cz / Mob.: 602 521 046

STĚHOVÁNÍ - VYKLÍZENÍ - TĚŽKÁ BŘEMENA

naše úklidová firma nabízí jednorázový, pravidelný či 
generální úklid domácností a kanceláří, domácnosti, úklid po 
malířích a řemeslnících. mytí oken, čistění koberců, čistění 
čalounění a žehlení prádla. v případě zájmu tel. kontakt: 
777/161575,777/313760, 
email: uklidzcukru@seznam.cz, web : www.uklidzcukru.cz

úklid domácnoStí a kanceláří

5554

HLEDÁME OPERÁTORY 
VÝROBY – MONTÁŽ

KONTAKT: 
LATECOERE Czech Republic s.r.o., 
Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany, 
telefon: +420 225 512 767, +420 225 512 768, 
e-mail: jobs@latecoere.cz

•  nadstandardní příplatky za práci ve směnách a o víkendech
•  příspěvek na penzijní připojištění ve výši 4 % z hrubé mzdy
•  příspěvek na stravování a dopravu
•  systém zaměstnaneckých benefi tů
• 5 týdnů dovolené

LATECOERE Czech Republic s.r.o. je součástí 
mezinárodní společnosti vyrábějící komponenty 
pro letecký průmysl. V  České republice vyrábíme 
nejmodernějšími technologiemi dveře a  skříně 
palubní elektroniky pro dopravní letadla 
AIRBUS, BOEING, EMBRAER A DASSAULT.

www.latecoere.cz

NABÍZÍME HRUBOU MZDU až 27 000 Kč



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: uniPrint s.r.o. • číslo 65 
vychází 8. června 2017. Vychází zpravidla jako dvouměsíčník. Zveřejňované příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakční rady. Za obsah 
příspěvků odpovídá jeho autor, redakční rada je nijak neupravuje.

Při nákupu rozměrného nebo těžkého zboží 
nad 500 Kč nabízíme odvoz do 5 km zdarma.

Sněhově BÍLÁ
malířská barva
18 kg

620,- 
559,- 

PALISANDR
lazura na dřevo
3 l

370,- 
329,-  

AKCEBarvy - laky
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