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Zprávy z Rady MČ Praha 19
V červenci se uskutečnilo výběrové řízení na realizátora
projektové dokumentace ke stavbě nové tělocvičny a výběru zhotovitele stavby. Zvítězil ateliér ing. Arch. Slavíčka
a již plánujeme terénní úpravy či archeologický průzkum,
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tak aby nedošlo pak ke zdržení realizace stavby.
Při Semilské ulici před odbočkou do Herlíkovické ulice
vznikne dalších devět podélných parkovacích stání.
Přes úvodní těžkosti finišuje rekonstrukce studny nad rybníkem včetně úpravy okolí a vylepšení posezení okolo tohoto objektu. Dojde i na rozšíření prostoru před studnou a
příjemnému zákoutí k posezení.
Rada na základě podnětu z petice a doporučení Komise
dopravy souhlasila se zkušebním jednosměrným provozem v oblasti ulice Svijanská a Zamašská, aby nedocházelo
k objíždění a zkracování si cesty k semaforu na Semilské
automobily od Čakovic. S ohledem na rozdílné náhledy
obyvatel, proběhne veřejné projednání řešení začátkem
září v Lidovém domě.
Rada se zabývala situací v základní škole, kde ukončilo pracovní poměr několik učitelů a dala jasný pokyn panu řediteli k co nejrychlejšímu řešení v podobě náhrady kvalitních
pedagogů k 1. září.
Pražská plynárenská v souladu s dohodou upravila trasu
plynovodu okolo budoucí stavby tělocvičny. Vstřícný přístup PP velmi oceňujeme.
Během prázdnin byla zahájena akce renovace Novákova
náměstí spolu s okolím včetně pěšin, komunikací, sado-

vých úprav a rekonstrukce herních prvků.
Na letní období také Rada naplánovala rekonstrukci otopné soustavy v Lidovém domě, kde výměníková stanice již
byla na hranici havárie a celá soustava se nedala dobře regulovat. V září by již mělo být hotovo
a během dalšího období dojde nejen
ke zlepšení vytápění ale i k úsporám
energií.
Rada rozhodla také o rekonstrukci
podlahy v malé tělocvičně v Lidovém
domě a zároveň vyhověla záměru KRC
CoByDup a souhlasila s pronájmem
tomuto subjektu, který bude prostory
využívat pro aktivity dětí a jejich rodičů v rámci programu tohoto úspěšného rodinného centra.
Pověřený mandatář informoval Radu,
že podal dokumentaci pro realizaci
obratiště autobusu MHD u hřbitova.
Bude následovat výběr zhotovitele. Realizaci bude s největší pravděpodobností provádět Technická správa komunikaci.
Městská část na základě našich požadavků obdržela dotaci
na generální opravu hasičské cisterny. Oprava vozu TATRA815 bude realizována do poloviny září.
Rada provedla revizi investičních požadavků na další období a zaslala aktualizovaný seznam do tzv. zásobníku investic
magistrátu hl. m. Prahy. V příštím roce např. požadujeme
dofinancování nové tělocvičny, zahájení realizace parku
Aerovka za ulicí Hůlkova či zahájení rekonstrukcí kbelských
komunikací.
Rada odsouhlasila záměr výstavby repliky kapličky tzv. Svatováclavské cesty, a to nejprve v ulici Vrchlabská. Oslovili jsme také ministerstvo obrany, které přislíbilo renovaci
kapličky na parkovišti leteckého muzea. Zde však bude
muset nejprve dojít k průzkumu a následným restauračním pracím neboť se jedná o jednu ze dvou zbylých kapliček, které se z počtu 8 na našem katastru dochovaly.
Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Katastrální, daňový a stavební
pohled na stavby

Objednávací systém na webových
stránkách

V  současné době provádí Katastrální úřad pro hlavní
město Prahu, katastrální pracoviště Praha, se sídlem
Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8, v katastrálním
území Kbely revizi souladu údajů zapsaných v katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Při této revizi
jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů
katastru nemovitostí. Je-li při této revizi zjištěn rozdíl mezi
zapsanými údaji a skutečným stavem, vyzve katastrální
úřad vlastníka příslušné stavby nebo příslušného pozemku
k doložení dokladů.
Vlastník nemovitosti je povinen ohlásit katastrálnímu
úřadu změny údajů týkající se jeho nemovitosti do 30
dnů od jejich vzniku a předložit k ohlášení listinu, která
ohlašované skutečnosti dokládá. A právě, když se toto
nestane, vyzve katastrální úřad k doložení listin. Jestliže
vlastník nemovitosti takové listiny má, je náprava
jednoduchá. Listiny předá katastrálnímu úřadu. Když je
však nemá a doklady nenašel ani v archivu (každá městská
část má pro svoje území svůj archiv – Kbely, Satalice, Vinoř
a dále je ještě možnost ve Státním okresním archivu Praha
– východ se sídlem Přemyšlení 220 ve Zdibech), musí jít
na stavební úřad a danou situaci vyřešit. Mnohdy stačí
opatřit listinu dokladem o nabytí právní moci. Jsou však
i případy, kdy se listiny dochovaly pouze zčásti a je třeba
učinit opatření, které bude kolaudační rozhodnutí nebo
kolaudační souhlas nahrazovat. Takovéto opatření lze vydat
pouze v případě, že je jistota, že stavba byla povolená,
ale doklad se nedochoval. Jedná se především o hodně
staré stavby, které se různě dědily, prodávaly a kupovaly
a dochoval se např. zápis o projednání
stavby komisí nebo jsou stavby součástí
např. znaleckého posudku. Pak je možné
vydat opatření, uznání stavby. Tento
postup je však pouze výjimečný a ke každé
stavbě je třeba přistupovat individuálně a
předložené doklady posuzovat v kontextu.
Nejsložitější z hlediska doložení dokladů a
délky projednání, je dodatečné povolení
stavby, které přichází v úvahu ve chvíli, kdy
není žádný doklad o tom, že stavba byla
někdy řádně povolena. Jedná se vlastně
o obdobný proces jako při vydávání
stavebního povolení (dokumentace,
projednání s dotčenými správními úřady,
projednání s účastníky řízení) a teprve
po nabytí právní moci dodatečného
povolení stavby může stavební úřad
vydat kolaudační souhlas nebo souhlasit
s užíváním stavby, což jsou listiny, které
vlastník nemovitosti následně předává
katastrálnímu úřadu k zápisu.

Potřebujete pas nebo občanský průkaz? Nechcete stát ve
frontě? Využijte objednání z domova nebo na podatelně
kbelské radnice.

Vlastník nemovitosti však nemá povinnosti pouze vůči
stavebnímu nebo katastrálnímu úřadu, ale má své
povinnosti i vůči finančnímu úřadu. V roce 1993 byli povinni
všichni vlastníci nemovitosti podat finančnímu úřadu
daňové přiznání k dani z nemovitosti, dnes přiznání k dani
z nemovitých věcí. Toto daňové přiznání je však třeba vždy,
při změně okolností rozhodných pro stanovení daně, uvést
do souladu se skutečným stavem. Rozhodnou skutečností
může být například stavební činnost, změna vlastníka
nemovitosti, darování i pouze části nemovitosti, kdy dojde
ke vzniku daňové povinnosti obdarovaného, ale také ke
změně daňové povinnosti dárce, nebo právě úprava zápisu
nemovitosti po doložení dokladů katastrálnímu úřadu na
základě výzvy v rámci revize.
Formuláře, pokyny a informace je možné získat na
stránkách příslušného úřadu nebo při osobní návštěvě
úřadu.
Katastrální úřad pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, se sídlem Pod Sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8
(stanice metra Kobylisy), tel. 284 041 111, www.cuzk.cz
Finanční úřad pro hl.m. Prahu, územní pracoviště pro
Prahu 9, se sídlem Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha
9 (stanice metra Českomoravská), tel. 283 018 111
(katastrální území Kbely má na starosti paní Věra
Vondrlíková, tel 283 018 443), www.financnisprava.cz
Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Praha 19

Od přelomu června a července 2017 se mohou žadatelé
o cestovní doklady a občanské průkazy objednat na internetových stránkách správního obvodu Praha 19 a rezervovat si tak termín návštěvy.
Objednávací systém na webových stránkách klienta
postupně provede následujícími kroky. Výběr druhu dokumentu, kterého se návštěva úřadu týká, tedy pas nebo
občanský průkaz, výběr dne, tedy konkrétního data,
výběr času. Poté klient zadá identifikační údaje a objednávku odešle. Po přijetí objednávky se zobrazí potvrzení
se všemi potřebnými údaji. Toto
potvrzení obdrží také elektronickou poštou. Klient pak přichází
na radnici v termínu, na který
se objednal a jednoduše se na
dotykovém displeji přihlásí pomocí obdrženého ověřovacího
kódu (pinu). V  systému je nastavena určitá časová tolerance,
takže klient se nemusí obávat,
že zpozdí-li se o pár minut, vypadne z pořadí. Samozřejmě
i v opačném případě při
včasnějším příchodu nečeká,
až udeří „osudová hodina“, ale
přihlásí se vzápětí po příchodu.
Odebere si vytištěný lístek

s pořadovým číslem. Příslušná pracovnice pak klienta pomocí vizuální (číslo přepážky a pořadové číslo) a akustické
signalizace (melodický gong) pozve k přepážce. Důležité
je, že potřebuje-li např. čtyřčlenná rodina cestovní doklady pro všechny své členy, musí učinit čtyři objednávky.
To není byrokratický výmysl, ale opatření, které zamezí
nepříjemnostem při vlastním vyřizování. Stejným postupem si klient objedná termín pro vyzvednutí hotových
dokladů. Informaci o vyhotovení dokladů získá stejně jako
doposud opět na internetových stránkách Praha 19 pod
ikonou „Hotové doklady“
Jaké jsou výhody nového způsobu objednání? Především
objednaný klient nečeká v žádné frontě a je vyřízen
přednostně. Příslušné pracoviště radnice má na začátku
dne přehled o objednaných, to znamená, že v případě
potřeby dokáže kdykoli v průběhu dne sdělit čekajícím
neobjednaným, že z kapacitních a časových důvodů je
možné odbavit právě jen objednané klienty nebo určitý
počet neobjednaných. Ti méně šťastnější, na které se
z výše uvedených důvodů nedostane, se mohou v případě
zájmu na místě prostřednictvím podatelny objednat a
odcházejí z radnice s termínem, kdy budou odbaveni bez
čekání. Jedna návštěva radnice navíc, na druhé straně
hodně ušetřeného času a mnohdy i nervů. Tuto novou
službu podatelny bude samozřejmě možné využít kdykoli
a chceme tak být nápomocni zejména těm klientům, kteří
z nejrůznějších důvodů možnost internetového objednání
z domova nemají nebo ji nezvládnou.
Věříme, že zavedení internetového objednávání pro vyřizování cestovních a osobních dokladů zlepší spokojenost
klientů, která byla hlavním motivem pro vynaložení více
než stotisícové částky na jeho technickou realizaci.
Bohumil Sobotka,
vedoucí Odboru občansko správního
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Pozor na Tržní řád,
resp. na terminus technicus
„Místo pro nabídku zboží“ !!!
Všichni známe situaci z vnitřní Prahy, okolí Staroměstského
náměstí, Celetné ulice a vůbec z historického centra a
nejenom tam. Krámek vedle krámku nabízející všehochuť
různých cetek a suvenýrů z Prahy jako např. trička, šály
ba i ruské ušanky !?!, květiny, bižuterii atd. Zboží bylo
spontánně vystavováno všude, kde to jen šlo, zvenčí na
výloze, okenicích, fasádě domu, nebo přímo v přepravkách
na chodníku. Jednalo se o neutěšenou a neestetickou
záležitost, která ve svém důsledku mnohdy hyzdila okolí.
Vznikl tak problém, na který pochopitelně vedení hl.
města Prahy, a to i na základě stížností a
podnětů obyvatel, muselo zareagovat a
přijmout nějaké opatření.

•
•
•
•

Prodejní místo
Místo pro nabídku zboží
Místo pro nabídku služby
Kočár s koňmi a trojkolka

S odvoláním na úvod tohoto článku nás zajímá, v čem je
skrytý problém a co je považováno z hlediska ustanovení
§ 1 odst.10 Tržního řádu za místo pro nabídku zboží a § 1
odst. 11 místo pro nabídku služeb?

Samozřejmě není-li žalobce není ani soudce. Zjistíli ale případná kontrola, např. a zejména ze strany
Magistrátu hl. m. Prahy, porušení ustanovení § 1
odst.1 ve vazbě na ustanovení § 1 odst.10 Tržního
řádu, tzn. zjistí-li se, že podnikatelský subjekt vystavuje a
tím tak nabízí své zboží na tzv. „místě pro nabídku zboží“
aniž by toto bylo zaevidováno v příloze č. 1 k Tržnímu řádu,
vystavuje se zcela reálnému nebezpečí uložení sankce.
Pro případnou kontrolu z hlediska průkaznosti
není nic jednoduššího, než provést příslušnou
fotodokumentaci zjištěného stavu, a to v souladu
s ustanovením § 8 písmeno d) zákona č.255/2012
Sb., o kontrole v platném znění.

Co tedy na to v současnosti říká litera
zákona, resp. Vyhláška hlavního města
Prahy, tj. platné Nařízení kterým se vydává
tržní řád, dále jen pro stručnost Tržní řád.
§ 1 Místa pro prodej a poskytování služeb
odst. 1) zní :
Na území hlavního města Prahy je možno
mimo provozovnu k tomuto účelu
určenou kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona nabízet, prodávat
zboží nebo poskytovat služby na místech
uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nejde-li o
druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se
toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány. Místy
uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou tržnice,
tržiště, tržní místa, restaurační zahrádky v době po 22.00
hod., místa pro konání trhů, trasy pro pojízdný prodej
zboží nebo poskytování služeb, předsunutá prodejní
místa.
V § 1 odst. 2 až 12 shora citovaného Tržního řádu je
rigorózně vyspecifikováno příslušné názvosloví, resp. co
se rozumí pod jednotlivými a níže uvedenými pojmy:
•
•
•
•
•
•
•

Tržnice
Tržiště
Tržní místo
Restaurační zahrádka
Předsunuté prodejní místo
Místo pro konání trhu
Trasa pro pojízdný prodej

při hezkém počasí vystavují a tím právě nabízejí své
zboží před svoji provozovnou, na chodníku, na veřejně
přístupném prostranství každému bez omezení, tedy
sloužícím obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Mnohdy se jedná o květiny, bylinky,
přepravky se zeleninou, brambory a ovocem, nebo i
drobné stavební nářadí jako kolečko, štafle, případně
i oblečení, nebo vyobrazené nabízené pokrmy atd.
Domnívají se přitom, že je vše v pořádku. Tomu by
tak bylo, pokud by dotčený podnikatelský subjekt s
uvedeným prostorem a s nabízeným sortimentem
zboží atd. byl uveden a evidován právě v příloze č.
1 k Tržnímu řádu. V drtivé většině případů tomu tak
není a opak se stává pravdou. Pokud se jedná o místo
pro nabídku zboží, které je umístěno na veřejně
přístupném prostoru, jakým je např. chodník, tak je
nutné vzít v potaz i zákon č. 565/1990 Sb., zákon o
místních poplatcích v platném znění.

Místo pro nabídku zboží je místo mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
podle zvláštního zákona, na kterém se za účelem prodeje
nebo nabídky vystavuje zboží stejného druhu jako v této
provozovně umístěné na zemi nebo na přenosném
zařízení. To platí i tehdy, je-li takové zboží vystavováno
zobrazené. Považuje se za něj i plocha, na které je uvedené
zboží položeno, zavěšeno, či jiným obdobným způsobem
upevněno buď přímo, nebo pomocí technického zařízení
či konstrukce, jako je zeď domu mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím
nebo vchodové dveře či okenice. Zvláštním zákonem
se v tomto případě rozumí platný zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Je to vcelku jasně a srozumitelně formulováno, leč
v praxi zcela opomíjeno. Primárně, a jim je tento článek
především určen, by měli tomuto ustanovení věnovat
pozornost zejména všichni ti podnikatelé (a je jedno zda
se jedná o fyzické nebo právnické osoby), kteří zejména

Sankce za prokázané porušení Tržního řádu, tzn.
porušení shora citovaného ustanovení zákona,
je nově!!! upravena zákonem č.251/2016 Sb., o
některých přestupcích, v platném znění. Podle
ustanovení § 4 odst. 1 cit. zákona, se fyzická, právnická
nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku
tím, že poruší povinnost stanovenou v nařízení obce
nebo kraje, (rozuměj i hl. m. Prahy, což je právě námi
popisovaná situace). Za tento přestupek podle § 4
odst.3 cit. zákona hrozí případnému pachateli pokuta
až do výše 100.000,- Kč. Tolik litera zákona.
A jak tedy postupovat pokud podnikatelský subjekt
bude chtít mít zaevidováno „místo pro nabídku zboží“
v příloze č. 1 k Tržnímu řádu? Existuje na to příslušná
Směrnice Magistrátu hl.m. Prahy ke sjednocení postupu
při zpracování a aktualizaci nařízení hl.m. Prahy, kterým se
vydává Tržní řád, ze dne 22.3.2011, která specifikuje celý
postup. Uvedu zde ale jednoduchý, nejrychlejší a doufám,
že srozumitelný návod. Především je nutné na adresu
zdejšího Úřadu městské části Praha 19 zaslat neformální
žádost ve věci. Ta musí obsahovat následující údaje. Kdo
žádá, adresa místa pro nabídku zboží, počet míst a velikost

prostoru-záboru v m2, dobu, (celoročně, od – do), druh
zboží - stejný jako v provozovně a případná specifikace
(potraviny, ovoce, zelenina, květiny, dárkové předměty
nebo i např. 2x tabule s nabídkou jídel na fasádě po stranách
vstupu do provozovny). Tato žádost je nejprve úředním
postupem podána ke schválení Radě Městské části Praha

19. Poté je již žádost přímo postoupena živnostenskému
a občanskosprávnímu odboru Magistrátu hl.m. Prahy.
Musím zde ale upozornit na jednu důležitou skutečnost. Ke
změnám míst uvedených v příloze č.1 Tržního řádu dochází

zpravidla s účinností k 1.4. kalendářního roku, a tedy pouze
1x ročně! Proto je nutné případnou žádost zaslat zdejší
městské části k případnému schválení nejpozději 8 týdnů
před předpokládaným nabytím účinnosti navrhovaných
změn.
A jako vždy na závěr dodávám, že zdejší živnostenský
odbor, je Vám v případě Vašich pochybností, nejasností,
nebo případných dotazů vždy plně k dispozici a je tak i
nápomocen případný problém řešit.
Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru
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O matričních dokladech
Již ve středověku vznikaly v českých zemích nejrůznější
písemné záznamy, nejprve na úrovni šlechty, které
kromě osobních věcí vyčíslovaly zejména povinnosti
vůči panovníkovi. Například kolik odvede dávek a kolik
poskytne ozbrojených poddaných. V  této době se
také zatím ojediněle objevují církevní matriky, které
zaznamenávají narození, křest, sňatek a úmrtí, ale kvalita
a způsob záznamů byly přinejmenším pestré. Až reformy
Josefa II. z počátku devadesátých let 18. století nastavily
jejich jednotné vedení. Důležitou součástí těchto reforem
byla povinnost vést matriky i pro protestantské farní úřady
a rabíny židovských obcí. Pro osoby bez vyznání vedly od
roku 1869 matriku obecní úřady. V 50. letech minulého
století byla zavedena všeobecná povinná veřejná matrika
pod civilní správou. Tolik stručně z historie.
V současnosti je matrika důležitou součástí státní správy,
stanovená zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Dotýká se bez výjimky každého, a to minimálně
dvakrát v životě, na jeho začátku a na jeho konci. V prvním
radostném okamžiku matrika vydá rodný list, v tom
druhém smutném úmrtní list. Tak zvaně v mezidobí mezi
těmito životními mezníky je velmi pravděpodobné, že
se najde osoba, s níž chceme sdílet dobré i zlé. Úředním
potvrzením tohoto vztahu je pak oddací list nebo doklad
o partnerství. Ani jeden z těchto dokladů samozřejmě
nespadne z nebe a je třeba navštívit příslušný matriční
úřad. V tomto článku se nadále budu zabývat jen rodným,
oddacím a úmrtním listem, neboť úřad naší městské části
jako příslušný matriční úřad pro občany Kbel Satalic a
Vinoře doklad o partnerství nevydává (vydává Magistrát
hl. m. Prahy). Co je třeba mít s sebou? Jednoduše doklad,
kterým prokážete svoji totožnost, nejlépe občanský
průkaz nebo pas, případně veřejnou listinu, např.
rodný list, rodný a křestní list, oddací list nebo
listinu, ze které bude možné jednoznačně dovodit,
že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se
týká členů vaší rodiny. V případě, že nemůžete svoji
záležitost na matrice vyřídit osobně, může to za vás
udělat zplnomocněný zástupce. Toho musíte mimo
výše uvedeného vybavit ověřenou plnou mocí.
Matriku naleznete v budově radnice Semilská 43/1
na odboru občansko správním v pravé části přízemí
ve dveřích číslo 13. Žádáte-li o první doklad, nebude
vás to stát ani korunu, v případě, že jste některý
z již existujících vydaných dokladů například ztratili,
zaplatíte za každý stejnopis výchovnou stokorunu
ve formě správního poplatku (viz zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů). Dle další příslušné právní normy (zákon

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
musí být vaše žádost ve
všech případech vyřízena
do 30 dnů. Je možné také
nahlížet do matriční knihy
a pořizovat výpisy. Ovšem
pouze
za
přítomnosti
matrikářky
(v
našem
konkrétním případě) a za
podmínky, že od provedení
dotčeného zápisu v matriční
knize uplynula lhůta 100 let
u knihy narození, 75 let u
knihy manželství a 30 let u
knihy úmrtí. Tuto informaci
uvádím především pro
genealožky a genealogy
amatéry, kteří pátrají po svém rodokmenu.
Potřebujete-li některý z matričních dokladů nebo údajů a
v tomto článku jste z vašeho pohledu nenalezli vše potřebné
pro úspěšné vyřízení, navštivte internetové stránky Portál
veřejné správy, kde hned na úvodní stránce klikněte na
Životní situace, po otevření další stránky klikněte vlevo na
„Občan a stát“ a na další stránce opět vlevo na „Matriky“.
Jestliže raději píšete nebo telefonujete, telefonní čísla a
elektronické adresy patřící našemu úřadu 284 080 838
nebo 284 080 836, Konradova.Jarmila@kbely.mepnet.cz
, nebo Podskalska.Zdenka@kbely.mepnet.cz jsou tu pro
vás. A jestli řešíte vše raději osobně, přijďte na radnici
(kam přesně je výše) a ujme se vás paní Konrádová nebo
paní Podskalská.
Bohumil Sobotka,
vedoucí Odboru občansko správního

SMS INFORMACE,
ANEB RADNICE “DO KAPSY“
Služba umožňuje přihlášeným uživatelům nechat se informovat
pomocí krátkých textových zpráv (SMS)
o dění v obci. K využití této služby je však nutno se přihlásit.
Systém je pro uživatele bezplatný, jelikož uživatel hradí pouze
jednu registrační SMS v tarifu svého operátora, a pak už nic.
Přihlaste se k odběru zpráv obecního rozhlasu ještě dnes!
Napište na svém mobilním telefonu kód IK KBELY REG a zašlete
na telefonní číslo 605 733 680
Službu je možno kdykoliv odhlásit, a to zasláním odregistračního
kódu IK KBELY ODREG na telefon 605 733 680.

MOBILNÍ
OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
-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
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Tip na výlet – na kole do Podvinní
V okolí Kbel se nachází množství zelených ploch, které byly dříve špatně dostupné. Městská část se postupně snaží o
to, aby vznikaly společné rekreační stezky pro cyklisty, chodce, běžce a další. Jedním z úspěšných projektů roku 2016 je
otevření chybějícího úseku cyklostezky Mladoboleslavská. Díky ní se Kbeláci dostanou do Vysočan a na Prosek mimo
rušnou silnici Mladoboleslavskou.
Ale to není všechno – ve spolupráci s okolními městskými částmi, zejména Prahou 9, a také s Technickou správou
komunikací se podařilo na sklonku loňského roku vyznačit cyklostezky i
na navazujících chodnících, takže je možné pokračovat podél Beladovy
ulice na metro Letňany, podél Kbelské kolem Lidlu na Prosek nebo
ulicí Nad Klíčovem do Vysočan. Svah mezi horní a dolní částí Vysočan
je příjemný i na procházky. Jsou zde pěšiny v Sadech na Klíčově, kde
je možné na podzim zadarmo trhat ovoce, pak klíčovský park a lesík
kolem vysočanské estakády.
Atraktivním cílem je park Podvinní kolem Rokytky, kde se konají různé
kulturní akce, a zdatní cyklisté mohou dojet mimo automobilový provoz
po cyklostezce podél Rokytky kolem kolčavského pivovaru až k Vltavě.

SDRUŽENÍ RODIČŮ
A PŘÁTEL ŠKOLY
OSLAVA KONCE ŠKOLNÍHO ROKU NA
ZAHRADNÍ SLAVNOSTI
Ač nyní již vítáme nový školní rok, ještě se pojďme
ohlédnout za ukončením toho minulého, který byl v
duchu zábavy a veselí. Počasí přálo, a tak se na zahradu
školy dorazilo bavit mnoho rodičů, dětí i učitelů. Akce byla
organizována rodičovským spolkem za podpory úřadu i
školy.
Atmosféra na zahradě byla uvolněná, byla cítit vůně léta
a prázdnin.

Nejen dětem přišel ukázat své umění na ‚slacklajně‘ jeden
z bývalých žáků. Majitelé z nově vznikajících výtvarných
potřeb ve Kbelích připravili pro děti workshop malování
na kameny. Pro rodiče pak malování společného obrazu,
který se bohužel nepodařilo dokončit. U obrazu byla velká

Jen jedna věc tyhle výlety zatím kazí: mezi klíčovským parkem a
vysočanským nádražím podél bývalého Odkolka doporučujeme méně
zdatným cyklistům vést kolo po chodníku, protože zde jezdí hodně aut
kvůli uzavření vysočanské estakády. To už se ale snad letos změní.
Díky půlkilometrovému úseku cyklostezky Mladoboleslavská se Kbely
sítí tras připojily k Praze. Ve spolupráci s dalšími městskými částmi
pracujeme na jejich zlepšení.

fronta, všichni se snažili mít svůj čtvereček co možná
nejkrásnější a nezkazit tak společné dílo. Třeba bude
příležitost dokončit na nějaké další kbelské akci. Jedna z
maminek připravila krásný workshop pro děti s tématikou,

Odd. dopravy

Při této příležitosti se mohl spolek pochlubit dalším prvkem
na vznikající jedinečné zahradě. Projekt ‚Kde zpívají kosi‘
má nové krásné laboratorní stoly, které vznikaly několik
předešlých měsíců. Na Zahradní slavnosti tak rodiče ze
spolku mohli oslavit jejich celoroční společné úsilí. Děti

si mohly vyzkoušet, jak se hraje v pořádné kapele: jak se
hraje na bicí či na bass kytaru ukázal ve své dílničce jeden
z tatínků. Pro něžnější duše si pak děti mohly nechat
namalovat něco krásného na obličej od šikovných maminek.

která přímo souvisí s projektem nově vznikající zahrady:
hledali se kosi, kosíčci a kosáci. V zadní části zahrady
vznikaly stavby z krabic od bot, které si poskládaly samy
děti. Opět přijel stánek Avanti, kdo chtěl, mohl si opéct
buřtíky a k tomu všemu nám hrál skvělý DJ.
Velký dík patří družině, která vyrobila malé připínáčky ve
tvaru motýlků. Děti tak mohly prodávat své výrobky a za
utržené peníze si přispějí na nějaký další nový herní prvek.
SRPŠ děkuje za pomoc i podporu všem rodičům přátelům
školy a přeje bezvadný školní rok.
Za všechny koordinátory
Marie Kubešová
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SVATOJÁNSKÉ ČAROVÁNÍ
Byl to svatojánský večer se vším všudy – ještě zbylých
pár slunečních paprsků a s tím i velmi teplé počasí nás
krásně hřálo. Na začátku bylo pro návštěvníky připraveno
svatojánské menu v Restauraci Zastávka u srubu s možností
zapůjčení dek a také příjemného posezení v přírodním
parku… Byly zde nachystány květinky, které se tradičně

povídalo s moderátorkami Prima den až do doby, kdy přišla
na řadu opravdická cesta za svatojánským pokladem.
Od tunelu směrem do lesoparku mířila cesta, na kterou
mnohý z malých návštěvníků nezapomene, jelikož se
procházelo přes všelijaké méně i více strašidelné postavičky
– tu upovídaný duch nebo vlk z pohádky, tu mrtvá nevěsta,
hejkal i čarodějnice z perníkové chaloupky, nechyběli rytíři,
upíři, smrťáčci, king-kong, bludičky a další temné, ale i
sem-tam legrační postavičky. U některých stanovišť byl
připraven úkol, který po splnění byl sladce odměněn. Na
konci cesty u Bílé a Černé paní děti dostaly alespoň malý
kousek ze svatojánského pokladu.
Přiznám se, že všechny děti prokázaly neskutečnou odvahu
a veškeré odměny a diplomy pro ty nejstatečnější si určitě
a po právu zasloužily neboť se jistě bály méně, než některá
ve tmě připravená strašidla v akci

sbíraly o svatojánské noci, a které dle tradice přinášely
lidem různá kouzla v podobě elixíru lásky, zdraví …
Ještě před zapálením ohýnků si děti pletly věnečky,
poznávaly bylinky od třezalky- bylinky Sv. Jana po levanduli,
rozmarýn, česnek, maliník a mnohé další. Zpívalo se a
Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakkoli podíleli na
této akci – jsou to především zaměstnanci kbelského úřadu
a blízcí přátelé.
Máte-li nějaké další náměty, jak bychom mohli naše
připravené akce vylepšit, určitě napište či kontaktujte:
sarka.egrtova@kbely.mepnet.cz či 775590158. Uvítáme

nabídky pomoci při různých akcích na stanovištích
soutěžních disciplín pro děti.
Těšíme se na další setkání s vámi na akcích kbelské radnice
a přejeme vám všem báječné prázdniny a dovolené!
Fotodokumentace:
http://marel.praha19.cz/2016/23_6_2017.html
Videodokumentace:
http://www.kbely.tv/video/1619-svatojanska-noc-vekbelich
Šárka Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19

Poděkování za informační
sms kanál

Vážení,
chtěla bych moc poděkovat za super službu a tou je
informační sms kanál, který pro své občany zřídil místní
úřad ve Kbelích.
Nedopatřením mi z voliéry ulétla mladá andulka a během
24 hodin přišla sms zpráva informačního kanálu místního
úřadu, že byla nalezena andulka a majitel, nechť zavolá pro
více informací sekretariát pana starosty.
Paní Zelené, která andulku zachránila před utopením v
bazénu, a nakrmila, jsem poděkovala osobně a kbelskému
úřadu za provozování této užitečné pomoci občanům
děkuji aspoň tímto psaníčkem.
Jitka Sajfrtová, Kbely

15

14

DĚTSKÝ DEN

s ostatními herci.
„Třešničkou na dortu“ bych nazvala kapelu Pískomil se
vrací, jejíž renomé u dětských diváků poslední dobou velmi
stoupá a která přijela pobavit, roztančit nejen dětské kbelské
publikum.
A tak se tento sváteční den všechny děti pořádně vyskotačily
a vyřádily.
Na organizaci celé akce se podíleli především zaměstnanci
i zástupci radnice, členové jejich rodin a spřátelené spolky.
Tímto velmi děkujeme všem účastníkům – pomocníkům
– zaměstnancům úřadu, dobrovolníkům, KRC Cobydup,
Divadlu Prima den, spolku Kbely-náš domov, hasičům SDH
Kbely i vedení radnice, Fittime Kbely, učitelkám MŠ a ZŠ
Kbely, lektorům hudebních kroužků, dětskému tanečnímu
kroužku TŠ Hit a taktéž sponzorům za věcné dary (firma
Bidvest – Prima zmrzliny coby odměny pro děti, jazyková
agentura Rolino, jež poskytla krásné ceny do soutěží, firma
Preciosa Ornela za velké množství korálků na dětské dílny,
Nízkoprahovému centru aktivit Kbely a MP Kbely za odměny
pro děti, a firmě Extra Publishing darující velké množství
časopisů pro děti. Díky všem těmto „dobrodějům“ bylo
naše sobotní odpoledne ve znamení stovek veselých a
rozzářených dětských očí a to je báječný důvod, proč
pokračovat.
Foto: http://marel.praha19.cz/2016/3_6_2017.html
http://foto.praha19.cz/foto_petra_vanitest3.html
https://www.youtube.com/watch?v=TM_
n5L59abU&feature=youtu.be
Š. Egrtová, public relations ÚMČ Praha 19

aneb JAK SE BUDÍ PRINCEZNY
v Centrálním parku
První červnová sobota celá sluncem zalitá se tradičně velmi
povedla. Celý program jsme připravili opět v amfiteátru
kbelského parku a blízkém okolí. Děti, které přišly do
parku oslavit svůj svátek, mohly uplatnit své dovednosti
u připravených pohádkových disciplín tentokráte z říše
princů a princezen. Do soutěžení byli samozřejmě zapojeni
i rodiče, aby si také užili společnou legraci. Děti ke svému
svátku dostaly krom mnoha různých velkých i menších
odměn i báječné zážitky se spoustou princezen, králů i
rytířů, sudiček a dalších postaviček z pohádek. Mimo soutěží
byla možnost se něco přiučit u tvořivé dílny - „korálkovací„,
malovací a také zde byla možnost účasti dětí na jazykové

soutěži Jazykového studia Rolino o ceny za celkem 15000,Kč. Dokonce si každý z návštěvníků mohl vyzkoušet na
vlastní kůži, jaké to je – stát se na chvíli hasičem - spolu
s prohlídkou hasičského
vozu a veškerých pomůcek
si zájemci mohli v parném
dni spolu s SDH Kbely
zastříkat do dáli či na své
blízké – coby předem
domluvený cíl.
V  programu amfiteátru
byla nachystána další
překvapení v podobě
hudebních, sportovních
a tanečních vystoupení
dětí, kterým tímto velice
děkujeme!
Divadlo
Prima den předvedlo, že
každý z nás má v sobě
duši šlechetného rytíře
či chytrou a ušlechtilou
princeznu.
Hned
po
hraném divadélku O princi
Vendelínovi a princezně

Evelíně v podání duchcovského Divadla M přijela na
návštěvu představitelka jedné z nejproslulejších princezen
– herečka Míša Kuklová. Následovalo příjemné povídání
o tom, jak vlastně známá pohádka O princezně Jasněnce
a létajícím ševci vznikala a jaká dobrodružství, ale i
třeba nesnáze zde zažila při riskantních scénách a spolu
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Rampa u pošty
6. června 2017 končí určitá anabáze, která trvala 6 let, kdy jsme prvně
vyslovili myšlenku, že se nám nelíbí současná podoba bezbariérového přístupu na poštu. Ten byl velmi
problematický, protože obsluha pošty musí odejít, zapnout tu plošinu a
potom dotyčného nahoru obsloužit
a pak se zpátky vrátit k přepážce.
Tudíž bylo velice nepříjemné plošinu
využívat, protože tím vlastně zdržují
ostatní zákazníky na poště. Uvažovali jsme o tom, jakým způsobem to
řešit, protože schodů na poštu přeci
jen pár je, takže s tím měli problém
třeba i maminky s kočárky. Oslovili jsme proto poštu, jestli by nevymyslela lepší řešení. To byl první stupeň a to se stalo už
v roce 2011. Odpověď pošty byla, že bezbariérový vstup
je vyřešen, že do něj vložili určité finanční prostředky a že
ho máme používat. Nicméně jsme se nevzdali,
jak už to u nás bývá zvykem, oslovili jsme znovu
poštu při změně jejího vedení. Bylo nám přislíbeno, že by pošta vybudování lepšího bezbariérového přístupu eventuálně zařadila do plánu
investic pro rok 2013. Čekali jsme tedy do roku
2013, ale nestalo se vůbec nic. Opět jsme tedy
oslovili generálního ředitele pošty, který nám
oznámil, že vlastně nejsou vlastníkem budovy,
že vlastníkem budovy je firma Gamatel, takže
to musíme řešit s nimi. Gamatel přistoupil k tomuto problému vstřícně. Ovšem s tím, že pošta má určitá pravidla bezpečnosti a že se musí
opět domluvit s poštou, zda bude s úpravami
souhlasit. Opět jsme se tedy obrátili na poštu a
začali jsme kreslit studii, která obsahovala dvě
varianty. Jednou variantou byla rampa podél
západního okna pošty, kde by vyústila do stávajícího vchodu. To se nám ale úplně nelíbilo, takže jsme vymysleli další
variantu z bočního vstupu, který nakonec díky bohu zvítězil. Toto řešení jsme předložili poště a Gamatelu, aby nám
posléze oznámil, že do toho nebude investovat, že si to

FARNÍ CHARITA NERATOVICE

FARNÍ CHARITA NERATOVICE PŘIPRAVILA JUBILEJNÍ SETKÁNÍ
V LIBIŠI

musíme zainvestovat sami. Městská část tedy do rozpočtu zařadila realizaci této akce a oslovila znovu poštu s tím,
že je potřeba udělat trojstranná dohoda mezi majitelem
objektu, provozovatelem a MČ. Nakonec se to opravdu po

V květnových dnech pořádala naše organizace tradiční setkání klientů a
přátel v Libišské sokolovně, letos již desáté. V jarním duchu a s hezkým
počasím se sjelo 100 klientů skoro ze všech našich středisek. Čekal je
bohatý program s překvapením a taky malý dárek od firem Lohmann
& Rauscher a Hartmann Rico, které zastoupily paní Dagmar Prokopová
a slečna Pavlína Čechová. Pozvání přijali i vzácní hosté, zástupci měst
a obcí kde naše charita působí a to pan starosta městské části Praha
Klánovice MUDr. Ferdinand Polák, pan starosta Kostelce nad Labem
Václav Chalupa, zástupce obce Tuhaň pan Antonín Urbánek a za něžné
pohlaví paní starostka města Neratovice Mgr.Lenka Mrzílková s paní
místostarostkou Bc. Markétou Rajchertovou, paní starostka města
Odolena Voda Hana Plecitá a místostarostka obce Obříství paní Renáta
Šulcová. Tradicí se stalo i vyhlášení sestry a pečovatelky roku , letos

titul získala paní pečovatelka Ivana Mejvaldová ze
střediska Obříství a zdravotní sestřička z Rudné,
paní Andrea Burghardová. Po všech oficialitách
nám zatančily děti ze Základní školy v Libiši a
velkým překvapením byl kouzelník Pavel Kožíšek,
který svými kouzly a humorem pobavil všechny
zúčastněné. Akce se povedla, senioři si zatančili,
zazpívali, dali si kávu a popovídali s přáteli, se
kterými se setkali po roce a většina slíbila, že
příště určitě dorazí zase. A naší odměnou je
jejich poděkování a úsměvy.

O neratovický mobilní hospic je zájem.
Loni doprovodil šest desítek pacientů
dlouhých peripetiích podařilo - pošta nakonec trojdohodu
podepsala a my jsme přistoupili k realizaci. Důležité je, že
se to povedlo a dneska si myslím, že máme krásný, technicky zdařilý vstup.
Ivana Šestáková, místostarostka, MČ Praha 19
Základní charakteristika stavby a její účel :
Jedná se o stavební úpravy vstupu do objektu pošty č. p.
885 pomocí šikmé rampy ve sklonu
max. 1 : 8. Půdorysný tvar rampy je obdélníkový 3,0 x 1,7
m s horní podestou 1,6 x 1,7 m a
dolní podesty na terénu rozměrů 2,5 x 2,1 m.
Účelem a záměrem stavebníka je vybudování
bezbariérového vstupu na poštu pomocí rampy.

O domácí hospicové péči se v poslední době hovoří
zejména v souvislosti s nedostatečným financováním.
Farní charita Neratovice pečuje
o umírající od počátku svého
působení. Začátky nebyly snadné.
Neratovická charita má smlouvu
se všemi zdravotními pojišťovnami,
pro které je partnerem v komplexní
zdravotní péči o pacienty v terminálním stádiu.
O službu, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem
zemřít v blízkosti rodiny, je velký zájem. V  loňském roce
doprovodil tým domácí hospicové péče šest desítek
umírajících pacientů. V  těchto dnech pečuje o jedenáct
osob.
„Pacientům a jejich blízkým jsme k dispozici sedm dní
v týdnu, 24 hodin denně, ve dne, v noci,“ říká Veronika

Ouředníková z Farní charity Neratovice – střediska Kbely.
„Naše péče je komplexní. Aplikujeme léky, infuzní a
parenterální terapii, pečujeme o rány a fyzické bolesti
pacienta. Jsme vybaveni moderními přístroji, jako jsou
odsávačky, injektomaty či infuzní
pumpy. Stejně důležité je také
naslouchat duševním a duchovním
potřebám člověka.“
Mobilní hospicová péče vyžaduje
spolupráci mnoha odborníků
– lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků.
Nezastupitelná je aktivní spolupráce rodiny. „Hospicová
péče je mimořádně náročnou službou, ale velmi
smysluplnou. Dokazuje, že umírání nemusí být spojeno
se strachem, bolestí a osamocením,“ uzavírá vrchní sestra
Jana Francová.
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KRC CoByDup

„Jak vychovávat kluky a nepřijít o
rozum“ nebo „Malý vztekloun“

Velice nás těší zájem o námi pořádané semináře a
workshopy, ze kterých si maminky odnášejí odpovědi
na své otázky, cenné rady a zkušenosti nejen odborných
lektorů. Co Vás čeká na podzim? Na září jsme pro Vás
připravili pokračování tématu „Malý vztekloun – jak na
něj!?“, který byl 100% naplněn, a nestihli jsme zodpovědět
všechny otázky. Besedu povede Mgr. Lucie Levitová, která
pro projekt „Co dělat, když…?“ pracuje již několik let a její
přednášky jsou pro maminky stále velmi přínosné.

kluky zacházet, aby se neponičilo jejich mužství a zároveň
rodiče přežili jejich vychovávání bez úhony. Soustředíme
se na nezastupitelnou roli muže v klíčových obdobích
výchovy kluků i na mateřský neklid a úzkost, když chlapi
dělají nebezpečné věci. Workshop povede Mgr. Vlaďka
Bartáková, PhD., psycholožka a psychoterapeutka, matka
čtyř synů. Její poznatky, postřehy, rady a doporučení tak
vycházejí nejen z moudrý knih, ale i mnohaleté osobní
praxe.

V říjnu se můžete těšit na velice zajímavý externí workshop
pro rodiče synů, který nese název „Výchova kluků: jak
vychovávat kluky a nepřijít o rozum“. Co Vám tento
jedinečný seminář přinese? Dozvíte se o klíčových obdobích
ve výchově syna, o vývoji mužského mozku a důvodech
tak „jiného“ chování chlapců. Získáte povzbuzení, že
když kluci zlobí, vrtí se, ruší..., neznamená to, že jsme
špatní rodiče, nebo že je dítě v nepořádku. Zodpoví Vám
otázky „Proč obvykle kluci zlobí víc než holčičky?“, „Proč
mají obvykle horší výsledky ve škole?“, „Proč se obyčejně
stále vrtí, vyrušují a neposedí?“, „Proč si obvykle vyrábějí
zbraně a neustále bojují?“. Seminář odpovídá nejen na
příčiny chování chlapců, ale přináší i řadu podnětů, jak s

Na našich akcích je zajištěné hlídání Vašich dětí a je nutná
rezervace předem na emailu: centrum@krc-cobydup.cz.
V  průběhu celého roku je také možné využít našeho
individuálního poradenství, které Vám zprostředkováváme
v těchto oblastech: výchova-rodina, pracovně-právní
vztahy a finance. Individuální poradny fungují anonymně,
stačí nám napsat email na adresu codelatkdyz@krccobydup.cz.
Těšíme se na Vás!
Dáša Zbínová
Vedoucí projektu „Co dělat, když…?“
Bližší informace o termínech naleznete na stránkách
www.krc-cobydup.cz a facebooku.

– turnus nesl název „Praha známá i neznámá“ – podívali
jsme se na Pražský hrad, zajistili jsme exkurzi na vojenské
letiště Kbely, kde na nás čekali piloti a letušky 24. základny
vojenského letiště. V  rámci exkurze jsme si prohlédli i
ukázku akce policejních psů s psovody a hasičů. Neméně
Kulturní a rodinné centrum CoByDup
Toužimská 244/42, (najdete nás vlevo od obřadní síně), 197 00 Praha 9 – Kbely
Tel.: 775 904 976, e-mail: centrum@krc-cobydup.cz, web: www.krc-cobydup.cz

KROUŽKY A KURZY PRO ROK 2017/2018
JEŽKŮV KLUBÍK
Přípravný kurz pro děti ve věku 2,5 až 5 let před
nástupem do mateřské školy.
Možnost navštěvovat kurz jednou
až pětkrát týdně.

PRO RODIČE S DĚTMI

Po – Pá od 8:00 do 16:00 hod
Dopolední od 8:00 – 13:00 hod.
Celodenní od 8:00 – 16:00 hod.

· Hudebka-YAMAHA ROB I (4 – 18 měsíců)
· Hudebka-YAMAHA KKK I (1,5 – 2,5 roku)
· Hudebka-YAMAHA KKK II (2,5 – 3,5 roku)
· Ježkův Montesorri klubíček (1,5 – 3,5 roku)
· Cvičení batolat + BATOLE klub (začátek lezení – 1,5 roku)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KRC COBYDUP
LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH – V KRC COBYDUP
V červenci a v srpnu 2017 ožilo KRC CoByDup tradičně 4mi týdny příměstských
táborů. Na děti čekal prázdninový program na různá témata. Každý týden
probíhala celotýdenní „táborová hra“ na dané téma. Nejprve si děti
„zacestovaly různými dopravními prostředky“ v prvním týdnu s názvem
„Cestování po vodě, na souši i vzduchem“. Poslední červencový týden jsme
věnovali starším dětem, s nimiž jsme se každý den vydali na jiná místa Prahy

zajímavá byla exkurze do Filmových ateliérů Barrandov –
do fundusu kostýmů, skladu rekvizit, ateliéru samotného
a na závěr do maskérny, kde právě probíhala přeměna
poměrně mladého herce na stařešinu.

· Mimi klub (4 měsíce – začátek lezení)
· Hudebka-YAMAHA KKK II (2,5 – 3,5 roku)
· Hudebka-YAMAHA KKK II (3,5 – 4,5 roku)
· Cvičení děti III (1,5 – 2,5 roku)
· Cvičení děti I (2,5 – 3,5 roku)
· Cvičení děti II (3,5 – 5,5 roku)

PRO DOSPĚLÉ
· Power jóga pro začátečníky s Markétou

· Ježkův Montesorri klubíček (1,5 – 3,5 roku)

· Jóga pro ženy – ženský kruh s Radhou Třešňákovou
· Kruhový trénink ženy/muži se Zuzkou
· Pilates se Zuzkou s možností hlídání dětí

PRO DĚTI BEZ DOPROVODU RODIČŮ
· Dětský atletický klub (od 3 do 4 let)
· Keramika a výtvarka pro předškolní děti (od 3 do 6 let)
· Pohádková angličtina (3 – 4 roky)
· Taneční kurz MINIDANCE – TAP academy (3 – 6 let)
· Taneční kurz DANCE MIX – TAP academy (6 – 9 let)
· Dětský atletický klub CoByDup pro předškoláky (5 – 7 let)

První srpnový týden se děti ocitly v pohádkovém
světě během týdne nazvaném „Z Pohádky do
pohádky“ a nakonec jsme prožili týden se zvířátky
s názvem „Letní hrátky se zvířátky“ .
Ve všech turnusech jsme měli zařazeny alespoň 2
výlety, z nichž jeden byl vždy do ekocentra Prales,
kde pro nás každý týden byl připravený vzdělávací
program na jiné téma. Pracovníkům Pralesa za
všechny programy děkujeme.
Novinkou letošního léta byla prodloužená doba
trvání tábora do odpoledních hodin a také stravování
v restauraci Zastávka u srubu. Personálu i panu
Haniakovi děkujeme za vstřícné jednání a do kuchyně
vzkazujeme jednohlasné „DÍKY“.
Celkem se na týdnech příměstského tábora přihlásilo
75 dětí.
Doufáme, že jsme dětem hlavně aktivně a
v přátelském prostředí pomohli strávit chvíle bez
rodičů a rodičům tak pomohli zpestřit program pro
jejich ratolesti.

· Přípravka BOJOVÉHO UMĚNÍ pro předškoláky (5 – 7 let)
· Dětský atletický klub CoByDup MIX (3 – 7 let)
· Muzikálová přípravka (3 – 6 let)

Zápis do kroužků a kurzů probíhá do 8. září 2017.
V případě volné kapacity můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku,
cena Vám bude přepočítána. V některých kroužcích nabízíme možnost jednorázového vstupu.
Sleva pro sourozence při účasti na stejném kroužku.
V případě zájmu, prosím, pošlete e-mail na kurzy@krc-cobydup.cz,
do předmětu zprávy uveďte název kroužku nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované osoby.
Více informací na www.krc-cobydup.cz

Připravujeme:

Podle všeho se všem táborové týdny velmi líbily –
jak dětem, tak „tetám na hlídání“ a proto se všichni
těšíme, že se opět společně v CoByDupu setkáme
příští léto při dalších „dobrodružstvích“.
Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková

V první polovině října pro Vás chystáme ZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ - Lidový dům Kbely
13. 10. 2017 DRAKIÁDA - Letňanský lesopark
4. 11. 2017 VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM - Centrální park Kbely
1. 12. 2017 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – Lidový dům Kbely
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Geografická data
Prahy na jednom místě
Najděte si vše o své adrese - parkování, emise, hluk, školská
zařízení, linky PID (MHD), cenová mapa a mnoho dalších
Otevřená data neboli Open Data jsou informace a data
bezplatně a volně dostupná na internetu ve strojově
čitelném formátu, pro jejichž využití nejsou kladeny legis-

•
•
•
•
•
•
•

lativní či technické překážky. Na stránkách Prahy 19 http://
www.praha19.cz/documents/mapy.html najdete odkaz
na geoportál Prahy, kde najdete spoustu map a aplikací a
zde je jejich výčet s krátkým popisem:
• Archiv map územních plánů hl. m. Prahy
přehledně zobrazuje základní výkresy všech územních plánů a jejich návrhů, které byly zpracovány
pro území hl. m. Prahy v poválečném období.
• Digitální mapa Prahy obsahuje zejména digitální
Technickou mapu, zachycující podrobný stav polohopisu a také vedení sítí technické infrastruktury.
• Cenová mapa stavebních pozemků slouží
ke zjišťování administrativní ceny stavebních
pozemků na území hl. m. Prahy.
• Archiv leteckých snímků (ortofotomap) hl. m.
Prahy
• Císařské otisky stabilního katastru.
• Atlas životního prostředí v Praze je soubor webových mapových aplikací, které prezentují
dostupné informace o stavu a ochraně životního
prostředí v hl. m. Praze.
• Mapa Majetkoprávní vztahy zobrazuje vlastnické
vztahy k nemovitostem dle katastru nemovitostí.
• Cyklomapa hl. m. Prahy aneb po Praze na kole
je zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování cyklistické infrastruktury na území celého města.
• Mapa Volební místnosti a okrsky v Praze zobrazuje předčasné parlamentní volby v říjnu 2013.
• Prvorepublikové regulační plány zobrazují historické regulační plány Státní regulační komise.
• Mapa Doprava zobrazuje linky PID, zóny pla-

•
•
•

ceného stání a cyklistickou mapu.
Praha zelená vám alespoň částečně představí
svět zelených lokalit rozesetých po území našeho
hlavního města.
Mapa památkové péče vytvořená pro odbor
památkové péče MHMP sleduje oblasti zájmu
památkové péče.
Praha virtuální obsahuje takřka 300 lokalit Prahy, ve kterých si můžete prohlédnout pražská
náměstí, mosty ale i Prahu jak vypadá v noci.
Praha město literatury, tak se jmenuje projekt,
který má za cíl nejenom podpořit vnímání Prahy
jako místa s bohatou literární historií.
Praha v knihovně vám dává možnost jednoduše
najít knihy, ve kterých se píše o vaší ulici, čtvrti,
domě nebo konkrétním zajímavém místě v Praze.
My Street Films je filmová mapa, ve které jsou dokumentární filmy o ulicích.
Atlas Praha 5000 zobrazuje detailní informace o
Praze, jak po obsahové, tak i prostorové stránce.
Vyhledávač území dle zvolených parametrů je
určen pro všechny, kteří hledají území vhodné pro
umístění investice.
Stavební uzávěry slouží pro prohlížení Stavebních
uzávěr na území hl. m. Prahy.
Záplavová území zobrazují historické povodně,
kilometráž vodních toků, vodní toky a vodní plochy.
SezNet

M
PROGR A H
0
OD 10.0
více na
lt.cz
www.lk
generální partner
výšivka malá

základní logotyp (emblém)

výšivka velká

zjednodušená verze
základní logotyp (černobílý)

cmyk 0/0/0/100

PANTONE P179-16C

cmyk 100/40/0/60

PANTONE P108-8C

cmyk 100/20/0/0

PANTONE P112-8C

cmyk 0/50/100/0

PANTONE P20-8C

cmyk 0/20/100/0

PANTONE P7-8C

základní logotyp (inverzní)

zjednodušená verze (černobílá)

zjednodušená verze (inverzní)
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Jógu si zacvičíte i ve Kbelích
JÓGA VĚDA O DUŠI
Jóga - tak často skloňované slovo v dnešní velmi uspěchané
době. Jóga se stala populárním jevem.
Jóga v původním významu znamená obnovení spojení
individuálního Já (Átman) s universálním bytím (Brahman).
Sanskrtský výraz jóga má mnoho významů, dá se přeložit
jako “spojení, sjednocení, ovládnutí”. Nejstarší zmínky
o józe pocházejí již z roku 900 až 500 př.n.l. ve starých
spisech, kde se popisují asketické praktiky dávných světců.
Další záznamy o józe nalezneme v Upanišádách, která

jsou staoroindická literární díla nábožensko - filosofického
charakteru a představují součást hinduistické kulturní
tradice a pochází z let kolem 900 př.n.l. Nejznámější
zmínky o józe pocházejí z Bhagavadgity (200 př.n.l.) v
překladu „Píseň Vznešeného“, jedna z nejvýznamnějších
posvátných knih hinduismu a Pataňdžaliho jóga súter (300
až 200 př.n.l.). Na základě Pataňdžaliho Jóga súter vznikla
různá odvětví jógy, mimo jiné Hatha jóga (pozice těla),
Džňána jóga (Jóga vědění), Bhakti jóga (Jóga oddanosti),
Dhjá¬na jóga (Jóga meditace) nebo Rádža jóga (Královská
jóga). Podle Pataňdžaliho znamená jóga zastavení změn
mysli (jóga čittah vrittih nirodhah) a vysvětluje osm
základních odvětví jógy:
1.	Jama - vývoj správného jednání – pravdivost
(satja), nenásilnost (ahimsá), nesobeckost (astéja),
mravnost (brahmačarja) a bezmajetnost (aparigraha)
2.	Nijama - vývoj duchovních hodnot - čistota (šauča),
soucit (santóša), askeze (tapas), studium véd (svadhája),
oddanost nejvyššímu Pánu (íšvara pranidháná)
3.	Ásana - vývoj držení těla – (hatha jóga)

4.	Pránájema - vývoj nádechu, výdechu a zadržení
dechu
5.	Pratjáhára - vývoj nelpění na objektech smyslů,
odtažení všech našich smyslů od nějších vjemů
6.	Dhárana - vývoj zaměření smyslů, umění plné
koncentrace
7.	Dhjána - umění meditace
8.	Samádhii - stav osvícení, úplného osvobození
Cestou jógy je možné překonat nepravé ego (ahankára).
Toto falešné ego zastírá pohled
na pravou podstatu bytí a činí nás
nešťastnými, neboť se upínáme na
dočasnou hmotnou existenci v podobě
našeho hmotného těla a hmotného
světa, které jsou zdroji utrpení (duhkha).
Podle filosofie jógy je pravou podstatou
života věčné bytí (sat), vědomí (čit) a
blaho (ánanda). S touto podstatou se
jogín na konci své cesty trvale ztotožní,
což se nazývá osvícení nebo osvobození
(mókša).
Vyjdeme-li z poznání, že jóga je zastavení
změn mysli, můžeme se na jógu dívat
jako na způsob, nástroj či cestu, která
nás vede do stavu naprosté blaženosti a
naprosté svobody sebe sama, osvícení
nebo též stavu nirvány či mókši. Jedná
se o moment, kdy dokážeme fungovat
bez své mysli a stáváme se tak pouhými
pozorovateli sebe sama. Přijímáme
vše tak, jak je, nic nehodnotíme,
nekritizujeme, jednoduše víme a žijeme v blaženosti v
přítomném okamžiku tady a teď. Neulpíváme na minulosti
a ani na budoucnosti, neulpíváme na hmotných věcech, na
lidech, na vztazích, na práci, jsme zbaveni strachu a žijeme
v radosti naplněni úctou a vděčností. Můžeme říci, že jsme
dosáhli jógy.
Velký duchovní mistr Osho nazývá jógu vědou o duši.
Naše duše, naše vědomí je něco, co přetrvává, je
nesmrtelné. To, co umírá je naše hmotné tělo. Žijeme
zde na Zemi a učíme se. Každý z nás je ve svém stupni
duchovního vývoje přesně tam, kde má být. Nikdo nejsme
ničím více a ničím méně. Naše podstata je jedinečná a
stejná. Jsme světlo a láska. A k tomuto všichni směřujeme.
Každý svým tempem, každý svou vlastní jedinečnou cestou.
Jen je zapotřebí vše přijímat s pokorou a vděčností. Pokora,
vděčnost, otevřenost a odvaha jsou hlavními atributy na
naší cestě za sebou samými.
V dnešní době je mnoho cest a způsobů, jak se propojit s
vlastní duší, se sebou samými a pak již jen plně následovat
své vnitřní vedení a jít … Jít za svou vlastní vnitřní

podstatou, za svým vlastním světlem a láskou. Za naší
největší přirozeností, kterou je náš vnitřní klid a radost
z holého bytí. Radost je naší přirozeností, nemusíme ji
hledat venku, ve vnějším světě, je uvnitř nás, stačí ji jen
objevit.
Jednou z možností, jak tohoto stavu vnitřní blaženosti a
radosti dosáhnout je právě jóga. Můžeme začít se cvičením
jógových ásán (pozic), učit se správnému a vědomému
dýchání a řízení toku energie v našem těle. Můžeme
začít meditovat, více relaxovat. V prvé řadě je důležité se
vědomě rozhodnout, že chceme sami se sebou něco začít
dělat, nikdy nic samo nepřijde samo o sobě. Vše přichází
na základě našeho vědomého či nevědomého rozhodnutí.
Tím dáme do pohybu síly, které
pak následně vytváří vše, co se
nám v životě děje, co se děje kolem
nás. Čím více jsme si vědomi sama
sebe, tím více si utváříme vědomý
život. V opačném případě si s námi
často život dělá, co chce. Ale on
si nedělá, co chce, on dělá jen to,
co mi nevědomě vysíláme, neboť
my sami jsme tvůrci. A jaké dílo
ve svých životech vytvoříme je jen
a jen na nás. A je dobré vědět, že
jedinou jistotou v našich životech
je změna. Nic jiného nikdy není
jisté. Jisté však je, že začnemeli vědomě na sobě pracovat,
rozhodneme-li se proto, tak se
vše dá do pohybu tím správným
směrem.
Často začínáme na sobě pracovat
ve chvílích, kdy si začneme
uvědomovat, že s námi něco není
úplně v pořádku jak pro stránce
fyzické či psychické. Ve chvílích, kdy cítíme, že jsme plni
strachů, hněvu, jsme unavení, bolaví, vyčerpaní a nevíme
kudy a kam jít dále. Nevíme, zda žijeme svůj život,
podvědomě to cítíme, ale nevíme, co s tím. Nevíme, jak
to změnit.
Naše životy a sebe samé můžeme změnit, je to jen
na nás. Změníme-li naše “chybné” vnitřní nastavení,
naše nevědomé postoje, která nás činí nespokojenými,
nesvobodnými, nemocnými, tak se budeme divit, jak
obrovsky silný potenciál každý z nás v sobě neseme a
máme. Jak obrovská je naše vnitřní síla a láska.
Jedním z nástrojů na této cestě změny je právě jóga jako
ucelený soubor, který nám hluboce může pomoci se plně
uzdravit a po té osvobodit z našich pout a pomůže nám
najít náš vnitřní klid, vyrovnanost, radost a plný a šťastný
život.
V současné době jóga pomáhá a již pomohla milionům
lidiček. Každý byl na cestě jógy jednou úplný začátečník.
Nevěděl o józe nic, nedokázal se předklonit, neuměl
pořádně dýchat. Ale stačilo, když se rozhodl a začal pomalu

pomaličku a trpělivě s jediným přáním, s jediným záměrem
- uzdravení, osvobození, vnitřní klid, vyrovnanost, láska …
Jóga je skutečně pro každého, pro každého, který chce ve
svém životě něco změnit. Byť si jen třeba uzdravit bolavá
záda, zastavit se v každodenním běhu života, vydechnout a
pak zase nadechnout a jít dál. Jóga není jen pro vyvolené,
je zde pro každého z nás, který toužíme uchopit sebe sama
a svůj život do svých vlastních rukou.
A pokud se pro tento krok rozhodneme a budeme chtít
přijít na jógu, tak si jen vybereme svou správnou lekci. Ti
z nás, kteří milujeme dynamiku, rychlost, sílu, tak volme
dynamické styly jógy jako je power jóga, vinyása jóga,
ashtanga jóga a ti z nás, kteří hledáme klid, zastavení,

dech a relax, volme hatha jógu, jin jógu, jóga zdravá záda,
zdravá jóga … Každé profesionální jógové studio nabízí
lekce a kurzy pro začátečníky, na kterých se pomalu
seznamujemet s jógou, s jógovými pozicemi, správným
dýchaním a postupně vše začne přicházet samo.
Jóga má jeden obrovský skrytý dar a tím je, že umí uvnitř
nás nastartovat náš vlastní samoléčebný proces. Jóga a
vědomá práce na sobě samých je nádhernou cestou, na
které nás čeká mnoho překvapení, mnoho uvědomění a
na konci pak odměna největší - dojdeme do momentu, kdy
se z nás stane světlo a láska, staneme se těmi nejvyššímu
tvůrci svého vlastního bytí, svého vlastního štěstí, své
blaženosti a své nejvyšší vnitřní svobody.
Přeji nám Všem, kteří jsme se rozhodli jít cestou jógy
mnoho trpělivosti, víry, vděčnosti, úcty a pokory.
Namaste
Taťána Ametová
www.tatana-ametova.cz
www.jogajoy.cz
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Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19
Zprávy z Nízkoprahového centra aktivit Městské části
Praha 19
Se začátkem nového školního roku 2017/2018 pro vás
Nízkoprahové centrum aktivit Městské části Praha 19
otevírá celou řadu oblíbených klubů. Vedle již tradičních
klubů jako je např. Klub Jehlička, Klub Deskových her či
Žurnalistický klub jsme pro vás s našimi lektory připravili
také zcela nové zajímavé aktivity v rámci dalších nově
otevíraných klubů.
Budete mít tedy i letos možnost zajímavého vyžití formou
zábavy i mnohých nových mimoškolních aktivit, her a
sportů.
Nízkoprahové centrum aktivit Městské části Praha 19
je otevřené každý den a můžete je navštěvovat hned po
vyučování, ale také o víkendu, docházet můžete pravidelně
i občasně, lze se pochopitelně také přijít prostě jen podívat
a přesvědčit se, která z činností je pro vás zajímavá a zda
vás neosloví natolik, že ji budete navštěvovat častěji. Přijít
můžete sami i s přáteli, vzít s sebou můžete ségru, bráchu,
kamarády, ale třeba i rodiče či prarodiče.
Kdy začínáme? Již v říjnu 2017!
Kde?
V průběhu měsíce září se zájemci mohou hlásit do všech

křížkové stehy, vytváření záložek do knih,
vyšívání ubrusů nebo prostírání na stoly),
RUČNÍ VÝROBĚ (výroba náhrdelníků, náramků
a náušnic z plstěné vlny a korálků). Lektorka
klubu: Anna Domnosilová, kontakt: 603 863
809, devora@seznam.cz
KLUB MALÉ KOPANÉ bude pořádat každé pondělí a čtvrtek
od 18 hodin pravidelná pondělní a čtvrteční fotbalová
odpoledne. Z kapacitních důvodů je účelná předchozí
registrace v klubu na e-mailu: hrubcik.martin@kbely.
mepnet.cz
KLUB DESKOVÝCH HER bude mít každou středu a sobotu
vyhrazen čas od 18 hodin pro schůzky šachistů Šachového
oddílu SK Kbely a další zájemce o královskou hru.
Lektor klubu: Ing. Josef Kabát, kontakt: 728 765 889,
kabatab@seznam.cz
Nově se bude klub orientovat i na Dámu, oblíbenou
strategickou a taktickou deskovou hru. Zájemci
o ni budou mít možnost naučit se různé druhy této deskové
hry a samozřejmě si také zahrát proti živým soupeřům.
Zájemci jen o hru Dáma se mohou obracet přímo na
kontakt: Mgr. Martin Hrubčík, tel.: 775 590 149, hrubcik.
martin@kbely.mepnet.cz
KLUB PŘÁTEL FILMU má stanoven termín
schůzek každé první pondělí v měsíci od 18.30
hodin. Lektor klubu: Mgr. Martin Hrubčík,
MBA, kontakt: 775 590 149, hrubcik.martin@
kbely.mepnet.cz
KLUB FINANČNÍ GRAMOTNOSTI bude pořádat
své schůzky na základě dohody členů klubu
„Vše o penězích a dalších aktivech“. Finanční
gramotnost je soubor znalostí a dovedností,
které umožňují člověku porozumět financím a
správně zacházet s penězi v různých životních
situacích. Lektor klubu: Ing. Irena Šlajerová,
Ph.D., kontakt: 724 689 498, irena.slajerova@
slajerova.cz

jednotlivých klubů, které přinášíme v tomto přehledném
seznamu.
KLUB JEHLIČKA zahajuje opět v říjnu 2017 a nadále se jeho
členové budou scházet každý čtvrtek od 15.30 do 17 hodin.
Do Klubu Jehlička se ale mohou v průběhu celého září hlásit
všichni ti, kteří se chtějí naučit základům ŠITÍ NA ŠICÍM
STROJI (úpravy oděvů – všívání zipů do sukní, zkrácení
délky kalhot apod.), RUČNÍMU ŠITÍ (přišívání knoflíků,
patentek, lemování), RUČNÍMU VYŠÍVÁNÍ (řetízkové nebo

STIGA HOKEJ KLUB bude mít setkání každý
pátek od 17 hodin. STIGA stolní hokej má původ ve
Švédsku, hra dokonale imituje skutečný hokej a přináší
obrovskou zábavu a radost tisícovkám lidí všech věkových
kategorií téměř po celém světě.
Lektor klubu: Adam Zielinský (předseda asociace Stiga
Game) Kontakt: 777 317 577, adam.zielinsky@gmail.com
FOTOGRAFICKÝ KLUB má termín schůzek stanoven každé
úterý od 16 do 18 hodin. Otevřen bude podle počtu
zájemců. Klub není určen jen pro zkušené fotografy, ale

pro každého, koho fotografování a svět internetového
zpravodajství zajímá.
Lektor klubu: Pavel Navrátil, kontakt: 775590149, hrubcik.
martin@kbely.mepnet.cz
ŽURNALISTICKÝ KLUB má schůzky každý čtvrtek od 17
hodin a je určen pro ty, kteří mají
rádi literaturu, píší povídky či básně,
nebo je láká práce novináře. Témata
schůzek klubu vyplynou ze zájmů
jeho členů. Více se o Žurnalistickém
klubu dozvíte na nástěnce před NCA
v Bakovské ulici. Lektor klubu: Mgr.
Martin Hrubčík, tel.: 775 590 149,
hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz
VÝTVARNÝ KLUB
Termíny setkání vyplynou z dohody
členů klubu.
Výtvarné umění si budete moci
vyzkoušet např. formou kresby,
malby,
koláže,
jednoduchých
grafických technik či prostorového
tvoření z různých materiálů.
Lektor
klubu:
MgA.
Pavla
Buňatová, Informace a kontakt:
pavlabunatova@seznam.cz
MINIKNIHOVNA bez otevíracích hodin
Každé ráno nová kniha do autobusu. Nízkoprahové
centrum aktivit Městské části Praha 19 instalovalo pro
Vás u zastávky autobusu Bakovská miniknihovnu, která je
založena na principu bezplatného a svobodného zapůjčení
knížek a je otevřena čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní
v týdnu. Knihovničku si prostě otevřete a knihu si půjčíte.
Vrátit můžete tu samou nebo jinou. Žádná evidence,
žádné výpůjční lhůty, žádné poplatky, žádné pokuty.
Miniknihovna podporuje čtenářství a vrací knihám život.
Venkovní NCAčko otevřeno!
Nyní si můžete zahrát pingpong i venku na čerstvém
vzduchu.
Dále si zde můžete taktéž ZDARMA poměřit své síly ve

Připravované akce
Uvedená data jsou pouze orientační. Více se dozvíte
na našich webových stránkách www.coolkbely.cz, na
nástěnce umístěné před NCA v Bakovské ulici nebo přímo
u obsluhy v NCA.
Začátky akcí jsou plánované na 15:30 hod.
10.09.2017 – Šipkový turnaj
17.09.2017 – Hra tabu
24.09.2017 – Pingpongový turnaj
01.10.2017 – Turnaj v Pétanque

stolním fotbálku.
Vnitřní prostory NCA
NCA nabízí tradičně také vnitřní prostory, kde si určitě
každý vybere to své.

Je zde nepřeberné množství stolních her (monopoly,
dostihy, šachy, stiga…).
Dále si zde můžete zahrát pingpong.
Koho baví četba, určitě by zde mohl číst nějakou z našich
knih či časopisů.
Jsou zde k dispozici dva počítače, a pro ty, kteří mají rádi
videohry, jsou k dispozici konzole Xbox s velkým výběrem
her.
Uvítáme nové lektory nejlépe z řad Kbeláků. V  případě
zájmu se ozvěte na níže uvedené kontakty a určitě
nalezneme vhodnou platformu spolupráce.
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

08.10.2017 – Stiga turnaj
15.10.2017 – AZ kvíz
22.10.2017 – Dobyvatel
29.10.2017 – Šipkový turnaj
05.11.2017 – Hra tabu
12.11.2017 – Pingpongový turnaj
19.11.2017 – Stiga turnaj
26.11.2017 – AZ kvíz
29.11.2017 – Na slepo
03.12.2017 – Reklamace
10.12.2017 – Dobyvatel
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Skauti Kbely- Junák stř. Athabaska
Tábory: vlčácký tábor Hodkov 2017

Na přelomu července a srpna se
kluci i holky ze 17. oddílu vypravili
na vlčácký tábor do Hodkova. Táborová hra byla inspirována indiánskou tématikou a započala už
v průběhu května a června, kdy vlčata
na schůzkách sbírala tajná indiánská písmena. Ve stejném duchu se
pokračovalo i na táboře: v etapách
hry sbírala každá družina znaky do
tajné zprávy například za lov bizona,
indiánský souboj, tanec nebo výrobu
čelenek. K cestě za indiánským pokladem, ukrytém na Stříbrném jezeře, se
nakonec všechny družiny úspěšně vypravily a odměnou dětem byly – krom
indiánských náramků – také skautské
kroje: doposud totiž děti v oddíle nosily k šátkům jen oddílová trička.
Také se zpívalo i sportovalo –
vyzkoušeli jsme si střelbu z luku nebo
dovádění na laně. Každý táborový
den byl věnován jednomu ze živlů
(a že kroupy přišly zrovna v den, kdy
byla živlem voda, nepovažujeme za
náhodu). O každém živlu si vlčata
pak každý večer při posezení u ohně
povídala. Na závěr tábora pak některá
z vlčat mohla složit svůj vlčácký slib.
Nedílnou součástí táborového týmu
byli i naši tři roveři (pozn. pro čtenáře
neznalé skautské terminologie: kluci
na prahu dospělosti), kteří nejen že
pomáhali, kde mohli, ale zároveň se
stali miláčky všech táborových dětí.

Tábory: rodinný tábor
Bělý

Opět v červenci a opět na Broumovsko. Tradiční rodinné táboření
15. rodinného oddílu Poljana v kraji
pískovcových skal u Police nad Metují
bylo tento rok ve znamení sbírání
klíčů a indicií a dobývání pevnosti
Boyard. Lámali jsme si hlavy nad
hádankami, proplétali se pavučinou a
bojovali s pavouky, museli jsme obehrát strážce pevnosti, nebo hledat kódy
uryté na míčcích na vodní hladině,
malovali a razítkovali na trička. Velký
úspěch měla i noční hra, kde děti

musely donést svíčku ve vlastnoručně
vyrobených lucerničkách. Dokázali
jsme z indicií rozluštit heslo, a tak
jsme pokladnici dokázali otevřít – pevnost Boyard byla dobyta.
Počasí bylo dost aprílové, ale řádění
v rybníku jsme si nemohli nechat ujít.
Nechyběla ani tradiční projížďka na
koních.

Z oddílů: Poljana adoptovala zvíře

Co udělat s penězi, které si děti
z rodinného oddílu „vydělaly“ v rámci
celotáborové hry Pevnost Boyard?
Pomoci nějakému zvířeti… A tak
Poljana adoptovala v ZOO Praha
zvíře – přesněji zvířátko. Jmenuje se
mara slaništní a je to velký hlodavec.
Už se těšíme, až se za ním do ZOO
vypravíme.

Z oddílů: novinky od
září

Od nového školního roku dochází
k rozdělení vlčat na dvě skupiny –
starší a mladší. Obě ze skupin budou
lehce rozšířeny, takže se opět trochu rozrosteme a dětí budeme mít
už okolo třiceti. Schůzky obou skupin budou oddělené, výpravy a větší
akce nejčastěji společné. Zároveň
nám do týmu vedoucích přibude jeden
staronový člen – Petr Janeček, který s námi absolvoval už letošní tábor.
Lucie Pytlová, Jan Hazlbauer
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.
https://kbely.athabaska.org

Počítačové kurzy MČ Praha 19
Již třetím rokem MČ Praha 19 organizuje a financuje
kurzy práce s počítačem pro kbelské seniory. Jde
především o práci s internetem, jak se v něm orientovat
a vyhledávat informace, založení a používání emailu,
jak bezpečně nakupovat, atd. Je samozřejmě také
možné zabývat psaním textu nebo Vašim konkrétním
problémem s počítačem.
Nebojte se přijít a začít.
Kurzy probíhají každou středu od 9 hodin do 11
hodin v budově Domu s pečovatelskou službou,
Mladoboleslavská 20. Přihlásit se můžete přímo
vyučující, PhDr. Lucii Illové, na telefonním čísle:
724 330 418.

29

28

Proč s tím někdo něco nedělá?
Kbely jsou bezpečné a v drtivě většině situací bezproblémové, ale přesto se mohou vyskytnout situace, které
dočasně mohou kvalitu života snížit. Znečištěné nákladní
vozidlo vyjíždějící ze stavby, hlučící mládež, nešťastně
parkující soused či temná postava vysypávající kontejner
ve snaze nalézt něco hodnotného, to je jen malá reminis-

cence toho, co by mohlo slunečné kbelské soužití tak trochu zakabonit.
Vidouce takové jednání, skočí nám tak často na jazyk ona
pověstná věta: „Proč s tím někdo něco nedělá?“ A máte
pravdu!

Většina takových drobných patálií by mohla rázem zmizet,
kdyby na místo dorazila městská či státní police a dohlédla,
že protiprávní stav nebude pokračovat. Má to však jedno
velké “ale“, jehož síla je vpravdě kouzelná.
To “ale“ uvozuje větu: „ … ale jak by to mohla policie vědět,
když nemůže být všude?“
Z  této kouzelné spojky uvozující výše uvedenou větu
pak vychází i myšlenka, která je pro zodpovědnou a chápající většinu již zcela zvnitřnělá, a to: „Nemněl bych ji
ihned informovat já?
Dle druhu problému lze volat na číslo tísňového volaní
112, policie ČR 158, městské policie 156, hasičského záchranného sboru 150 a zdravotnické záchranné služby
155, kdy se jedná o čísla fungující nepřetržitě, pro
všechny obyvatele, bezplatně a ve všech telefonních
sítích.
Takové zavolání totiž nejen zabrání dalšímu pokračování
protiprávního jednání pachatele, ale může leckdy
ochránit život, zdraví, majetek či jiný zákonem chráněný
zájem Vás i druhých, a do budoucna pomůže označit
místa, která jsou častěji takovými nešvary napadána,
prostě dá šanci snaze udělat krásné Kbely ještě krásnějšími.
I díky Vám.
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel

Prázdninové soustředění
fotbalové mládeže
Během letních prázdnin jsme nezaháleli a ve dnech
19. - 23. 7. 2017 jsme absolvoval tradiční letní
soustředění . Tentokrát jsme zavítali do Krkonoš.
Soustředění bylo určené pro ročníky 2008 až
2010. Kromě fotbalových dovedností jsme si
užívali oblíbených prázdninových aktivit jako
koupání v Labi, zábavných her, či výletů do okolí.
Díky spolupráci s místním fotbalovým oddílem
FC Vrchlabí jsme s účastníky letního fotbalového
kempu sehráli přátelská utkání a potrénovali v
jejich zcela novém fotbalovém areálu. Areál
se skládá ze dvou travnatých hřišť a jednoho
hřiště s umělým povrchem, které mělo i atletický
ovál. Jako skvělé zpestření tréninků bylo
doplnění atletických soutěží právě na tomto
novém tartanu. Mezi nejatraktivnější patřily
běhy na 100 a 400 metrů. Vrcholem těchto
atletických klání byl běh trenérů na 400 metrů.
Dle hodnocení všech 35 malých fotbalistů a fotbalistek
se soustředění všem moc líbilo, a tak už teď zajišťujeme
podmínky pro rok 2018.

přivítáme vždy každé pondělí a středu od 16:30 na
fotbalovém stadionu Václava Sajfrta ve Kbelích.

Pokud se i ty
chceš připojit do naší kbelské
fotbalové party, tak využij našich náborů. Rádi tě

ME v MTB maratonu
Slovensko Svit 13.8.2017
ME v MTB maratonu letos hostil slovenský Svit. Vítězem
v hlavní kategorii muži Elite se stal portugalský závodník
FERREIRA
Tiago před úřadujícím mistrem světa LAKATOU Albanem
z Rakouska a bronz putuje do Německa zásluhou PLATTA
Karla.

Na ME zanechali svou stopu také cyklisté Kbely cycling
teamu, kde v masters kategoriích měli trojnásobné
zastoupení. V kat. AK 45-49 KUCHAŘ Martin obsadil
8.místo,ZDENĚK Richard AK 50-54 10.místo a bronzovou
medaili vybojoval SVOBODA Miroslav AK 65-69.

Doraž ve sportovním oblečení, těšíme se na tebe.
Vít Mrkvička
Vedoucí mládeže
Spartak Kbely z.s.
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Svaz tělesně postižených MO Kbely
Rekondiční pobyty STP MO Kbely

Jako každý rok i letos jsme vyrazili na rekondiční pobyt, kde
si všichni účastníci odpočinou a zregenerují své tělesné
schránky. Našim cílem byla Šumava.
Konkrétně Sport hotel Olympia na
Zadově. Zvolili jsme termín, který
skýtá stabilní počasí, což je červen. 18.
6. jsme vyrazili do krásné šumavské
přírody. Program našeho rekondičního
pobytu byl tradiční. Každé dopoledne
jsme společně cvičili na židlích a
možná tomu nebudete věřit, ale na
to se většina účastníků moc těší a
užívá si to. Odpoledne jsme vyráželi
s našim „horským vůdcem“ Láďou
Vrbou na pěší pochody. Každý dle svých
možností. Někdo se v polovině trasy
vracel, někdo došel až k vytčenému
cíli. Prostě každý dle svých možností.
Absolvovali jsme rovněž dva výlety.
Cílem prvního byl pivovar v Modravě.
Bylo tam příjemné posezení. Krásný výhled na šumavskou
přírodu. Další výlet směřoval na Jezerní slať, Čeňkovu pilu,
k soutoku Křemelné a Vydry a zejména do sklárny v Anníně
na prohlídku muzea. V Anníně jsme viděli velice krásné
sklářské výrobky. V  současné době se zde sklo nevyrábí,
pouze brousí. Kdo měl zájem, měl možnost si zde něco
pěkného koupit. Vzhledem k nabitému programu, přízni
počasí a dobré náladě všech účastníků nám pobyt rychle
utekl. Poslední večer jsme strávili společně při živé hudbě,
zpěvu a někteří i při tanci. Nikdo se nenudil. Musím přiznat,

29. 7. jsme se vydali do WELLNES hotelu MAS v Sezimově
Ústí. Zde je program pro účastníky připraven dopředu
pracovníky hotelu. Zahrnuje výlet do nedalekého Tábora,

pravidelné ranní cvičení, různé masáže a procedury. Hotel
rovněž skýtá neomezený přístup do bazénu. Každý den je
pro rekreanty připravena i určitá společenská akce. Kdo

to všichni náležitě užili. Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili.
Závěr pobytu byl „korunován“ společenským večerem
s hudbou. Vyvrcholením bylo losování dotazníků, které
pro hotel mapovali spokojenost rekreantů. Ve 22.00 došlo
na losování. 3. místo byla sleva 25 % na pobyt v sezóně
2018, kterou vyhrál účastník z Kladna. 2. cena byla 50
% sleva na pobyt v sezóně 2018 a opět Kladno. 1. místo
byla 100 % sleva na pobyt v sezóně 2018. Tu vyhrála naše

místopředsedkyně paní Věra Svárovská. Všichni jsme jí to
přáli. Pak muzikanti zahráli sólo našim devadesátníkům a
90+.
Co říci závěrem? Vzhledem k našim aktivitám se letošních
rekondičních pobytů zúčastnilo celkem 89 našich členů.
Z toho 74 absolvovalo jeden pobyt a dalších 15 oba pobyly.
Ti, kteří jeli na oba pobyty, hradili druhý pobyt v plné výši.
Uspokojeni byli všichni zájemci. Tyto naše aktivity jsou
finančně podporovány vedením MČ Praha 19, která na
naše invalidy a seniory nezapomíná, za což jí děkujeme.
Rekondice 2017 skončily a nastal čas začít organizovat
pobyty 2018.
Anna Zborníková, STP MO Kbely

PODĚKOVÁNÍ KBELSKÉMU ÚŘADU
Dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za možnost
zúčastnit se koncertu na zámku Ctěnice dne 14/6/2017.
Členové Klubu seniorů měli díky Vám možnost vidět a slyšet
z bezprostřední blízkosti operní umělce, kteří předvedli
nevídané scény z opery Vincenza Belliniho „NORMA“.
Byl to úžasný zážitek nejen pro mne, ale i pro 280
posluchačů v hledišti, na který se nedá zapomenout.
Děkujeme panu tajemníkovi – JUDr. J.Nyklesovi za zajištění
zvýhodněných vstupenek.

měl zájem, mohl si přikoupit ještě další zajímavé výlety
pořádané hotelem, čehož mnoho z nás využilo. Musím
se zastavit ovšem u jedné naplánované aktivity, která mě

že den příjezdu byl pro nás velkým zklamáním, co se týče
jídla. V duchu jsem řešila co s tím, protože byla neděle a
paní ředitelka hotelu nebyla přítomná. Okamžitě v pondělí
ráno jsem se s ní setkala a sdělila naše výhrady a skutečně
po tomto rozhovoru bylo vše v pořádku. Jen kuchař přišel
o místo. No a celkový dojem z pobytu byl velice dobrý.
Velký podíl na tom mělo i počasí, které nám velice přálo, a
vedra byla v lesním prostředí snesitelnější.
Další rekondiční pobyt byl zcela odlišný od šumavského.

nadchla. Byl to bowling. Sešlo se nás kolem dvaceti. Naše
instruktorka nás zavedla k bowlingovým drahám. Sedli
jsme si ke dvěma stolům a bylo rozhodnuto. Podle toho,
kdo seděl u kterého stolu, se stal členem týmu. Tedy dvě
družstva. Nikdo z nás to nikdy nehrál, ale myslím, že jsme si

Rambousková Václava,
členka Klubu seniorů Kbely
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SKAUT - S.S.V.
Náš skautský oddíl funguje na území Kbel již 5. rokem.
Sdružuje chlapce a děvčata ve věku 5 - 100 let :)
Nejmladší věkovou skupinu tvoří předškoláci (5 - 6 let) tzv.
Bobříci, které zasvěcujeme do základů skautingu.
Mladší skauty nazýváme Vlčata, podle Knihy džunglí a
mladší dívky nesou název Světlušky, dle knihy J. Karafiáta Broučci (6 - 10 let).
Skauti a Skautky již nastupují na stezku, kde se plní těžší
úkoly. Jedná se např. o víkendové výpravy s přespáním v
divočině, výpravy do zahraničí, ...
Od 15 - 18 let jsou naši členové Rowery
(poutníky)
kteří
se
zúčastňují
náročných
akcích v horách a pomáhají s mladšími skauty.
Klub Old Skautů je od 18 let. Tito nám pomáhají s vedením
oddílů, přípravou závodů, organizací tábora atd.
Nakonec u nás registrujeme i Svaz přátel
Skautů -S.S.V. což jsou lidé, kterým se líbí
myšlenka skautingu a všemožně nás podporují.
Pokud jsme VÁS oslovili, jste do našich řad srdečně zváni.
Náš oddíl pořádá různě tematicky laděné výpravy: Stopování
divoké zvěře, výprava do Sluneční zátoky, Piráti na řece, ....

Také
historické
vzpomínkové
akce:
výstava
Operace
Anthropoid,
vzpomínková
akce
v
Lidicích, po stopách výsadku Anthropoid a jiné.
Podnikli jsme i pár výprav do zahraničí. Navštívili jsme
naše spolubratry ve Vídni, Hamburku a Bremerhavenu.
Byl nám nabídnut i vstup no mezinárodní nezávislé

Tábor s Robinsonem
Letošní skautský tábor jsme pojali v duchu Robinsona
Crusoa. Tato kultovní kniha vlastně není vzdálena tomu,
jak naše oddíly fungují. Vše si snažíme připravit sami,
pohybujeme se v přírodě, což leckdy může být nebezpečné
i u nás v České republice. Naštěstí jsme vše, včetně bouřek
zvládli a hlásíme se v pořádku ze Kbel.
Již třetím rokem jsme náš tábor realizovali na pozemku
Luisiana Tigers u Vysoké na sedlčansku. Z toho důvodu

skautské organizace WFIS,
který jsme s radostí přijali.
Příští
rok
plánujeme
týdenní akci na Eurocampu u Londýna a těšíme

jsme se snažili tábořiště trochu vylepšit a opravit. Protože
jsme velmi rádi za to, že zde můžeme být.
Tábor byl plný her, ale i pracovních činností, které jsou
součástí naší filosofie. Nejlepší z nás získali ocenění v
odbornosti: plavec, dřevorubec, pomocník v domácnosti
atd.

se i na výměnný
Za velikou podporu
UMČ
Praha
19
Více o nás a naší

pobyt s arménskými skauty.
musím poděkovat zastupitelům
Kbely
a
našim
rodičům.
činnosti na: www.skaut-ssv.cz

Se skautským pozdravem,
Kamil Podlaha

Plnila se i zkouška - Kurz přežití, sportovalo se a po večerech
četlo...
Skautský tábor je vrcholem skautské činnosti, ale je to i
příjemně strávený čas v kolektivu, který máme rádi!
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ZÁPISNÍK JOSEFA PERLINGERA
Červen 2017

1. 6. V lesoparku za drahou přespal
v noci pod širákem muž bez přístřeší
ze Kbel. Odpoledne zjistil, že má na
těle přisátá 3 klíšťata. Zamířil proto
na zdravotní středisko, kde však již
doktorka nebyla. Klíšťata si proto
sám odstranil, ale to nebyl konec.
Večer objevil ještě jedno klíště na
nejintimnějším místě, které taky sám
odstranil. K doktorovi už nešel, tak
nezbývá než doufat, že se případná
nákaza v budoucnu neprojeví.
3. 6. Městská část Praha 19 ve spolupráci s místními spolky uspořádala
v Centrálním parku Kbely Den
dětí aneb Jak se budí princezny.
Návštěvníky čekala spousta zábavy,
princové, princezny, hrané divadlo,
muzika a tanec. Hlavní hvězdou programu byla známá herečka z pohádek
Míša Kuklová.
5. 6. Před prázdninovou přestávkou
se na kbelské radnici konalo další
Letopisecké setkání, tentokrát
věnované výstavbě ve Kbelích z historie po současnost. Byla to již třetí
část věnovaná tomuto tématu. Další
setkání pamětníků bude až po prázdninách.
6. 6. U kbelské pošty proběhlo
kolaudační řízení a byl otevřen pro
veřejnost bezbariérový vstup do budovy České pošty s.p. Je to opravdu
veřejně prospěšná stavba.
7. 6. Kbelskou anabázi se špatným
koncem absolvoval invalidní důchodce
ze Sídliště II. Začátek byl bezchybný.
Na poště si vyzvedl důchod a na
kbelské radnici přeplatek za byt. Se
slušnou finanční hotovostí zašel do
blízké hospody se osvěžit. Pivo střídala
vodka a vodka střídala pivo. Tak to
trvalo do zavírací hodiny. Ale to ještě
nebylo finále. S kamarády se šel ještě
dorazit do dalšího nočního podniku,
kde po další rundě ztratil zcela kontrolu nad svojí existencí. Je s podivem,
že k ránu dorazil v pořádku domů a
hned usnul. Po probuzení zjistil, že
z peněz, které měl u sebe mu nezbyla
ani koruna. Konkrétně šlo o částku

přes 4.000 Kč. Jestli peníze ztratil nebo
byl někým okraden, to už asi nikdy
nezjistí.
9. 6. Římskokatolická farnost
při kostele sv. Alžběty ve Kbelích
se připojila k Noci kostelů. Rozmanitý program pro návštěvníky byl
důstojným přiblížením a setkáním
s křesťanstvím. Velké štěstí měl
kbelský občan, který v jedné kbelské hospodě oslavil své narozeniny,
tak brutálním způsobem, že toho
vypil tolik, že ani nevěděl, jak dorazil
domů. Bohužel, bez tašky s doklady.
Ráno vyrazil do Vrchlabské ulice hledat ztracenou tašku. Jaké bylo jeho
překvapení, když jeho taška ležela
netknutá na odpadkovém koši. Obsah tašky byl kompletní (peněženka,
peníze, osobní průkazy, bankovní karty
atd). Tentokrát měl velké štěstí, příště
snad bude opatrnější.
10. 6. Letecké muzeum na letišti
ve Kbelích se připojilo k akci Pražská
muzejní noc, kde návštěvníci mohli
vidět přímo z plochy letiště např.
stíhací letouny Grippen, průlety historických letounů, seskok parašutistů
aj. Akce skončila v 1
h ráno a patří mezi
ty, o které je v Praze
největší zájem.
12. 6.
Do Kbel
zavítala na pozvání MČ Praha 19
oficiální delegace
z daleké Arménie
z města Dilijan. Na
kbelské radnici byla
uvítána nejvyššími
představiteli MČ Praha 19 v čele se starostou Pavlem Žďárským. Naši arménští
hosté za několik dnů pobytu navštívili
ve Kbelích např. Letecké muzeum,
Dům seniorů Mladoboleslavská,
Základní školu Albrechtická, Hasičskou
zbrojnici atd. Zavítali také k sousedům
do MČ Praha - Vinoř. Nechyběl
ani výlet na Hradčany a Karlštejn.
15. 6. Navštívil jsem Letecký archiv
v Praze 10 a tentokrát získal další zajímavá fakta o dění na letišti ve Kbelích

v roce 1939. Dne 15. března 1939 bylo
kbelské letiště v 9.05 hodin obsazeno
německou armádou, konkrétně na
plochu letiště vyjely čety motocyklistů
a obrněná auta s protiletadlovými bateriemi a zablokovaly startovací dráhy.
19. 6. Z kbelského letiště odstartoval do Mongolska armádní speciál,
který měl na palubě 4 klisny koně
Převalského. Jde už o několikátý transport tohoto typu.
20. 6. V základní škole Albrechtická
se konalo Pasování prvňáčků na
čtenáře, které pasovala sama královna
– místostarostka Ivana Šestáková.
Pokračování tohoto slavnostního
obřadu se konalo také následující den
21. června. V Lidovém domě Kbely se
konalo Veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 19. Nejdůležitějším bodem
programu bylo schválení závěrečného
účtu hospodaření za rok 2016, což se
podařilo.
23. 6. V Centrálním parku Kbely
uspořádala MČ Praha 19, Restaurace
Zastávka u srubu a další akci nazvanou Svatojánský večer s bojovkou
pro děti. Byl to magický večer na

kterém účinkovalo Divadlo Prima
den. Nechyběly tajemné rituály, alternativní muzika a pro děti procházka
strašidelným lesoparkem. Přítomní si
to náramně užili. Ve Kbelích slavil desetiletý školák narozeniny. Na oslavu
přišli také jeho kamarádi. Nechyběl
velký dort, dárky atd. Po sfouknutí
deseti svíček mu všichni přítomní zazpívali Happy Birthday To You! Až na
jednoho, který mu do ucha zazpíval

upravenou verzi: Happy Birthday To
You, Já Už Nefetuju, Happy Birthday
milý Marku, Happy Birthday To You!
A oba se tomu zasmáli. Myslím si, že
tato ,,vtipná“ úprava textu způsobuje
spíše mrazení v zádech. Tak takhle ne!
25. 6. Kbelský občan bydlící na

náměstí Letců měl zřejmě tak divoké
sny, že v noci spadl z postele, natrhl
si ušní boltec a krev byla i na koberci.
Příští den musel vyhledat lékařskou
pomoc. Ironií osudu zůstává, že to co
se mu zdálo si nepamatuje!
29. 6. Vysvědčení u srubu – to byl

název akce, kterou uspořádala MČ
Praha 19, spolek Kbely – náš domov
a Restaurace Zastávka u srubu. Tato
akce byla věnována pro kbelské
školáky za vysvědčení a byla neklamným znamením, že také do Kbel
přicházejí letní prázdniny.
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oslavy. Jaké bylo jeho překvapení,
když nalezl své zuby na chodníku
před hospodou nepoškozené pouze
trochu zaprášené. Tak tomu se říká
štěstí!!!
13. 7. V Semilské ulici na zahradě u
rodinného domku šel majitel v noci
vyvenčit psa. Když došel k plotu, tak
uviděl na silnici zaparkované osobní
auto, jehož majitel pozoroval vjezd do objektu.
Když ho spatřil pes, tak
se hlasitě rozštěkal –
muž v autě šlápl na plyn
a zmizel ve tmě. Podivná událost.
16. 7. Vedle odpadového kontejneru v Katusické ulici byla nalezena
malá sbírka hudebních
nosičů (gramodesky, CD,
DVD atd.) Konkrétně se
jednalo o výhradně české interprety
(W. Matuška, E. Pilarová, V. Neckář
atd.)Tento nález ocenil významný
kbelský sběratel hudby, kterému jsem
vše věnoval.
18. 7. Moje návštěva v Leteckém
archivu v Praze 10 přinesla nové
poznatky o dění na kbelském letišti
po komunistickém převratu v únoru
1948. Např. dne 14. června 1948
z kbelského letiště vzlétlo letadlo Dakota, se kterým uletěli do emigrace
armádní generál Alois Liška a plukovník letectva Hugo Horáček
22. 7. Zloději v obchodech vymýšlejí
stále nové finty. Do supermarketu
Billa ve Kbelích chodí žena, která při
odcizování zboží si doplnila svoji image tím, že v podpaždí nosí knížku.
Pozor na ni!
24. 7. V Centrálním parku Kbely
v pravé poledne byl na lavičce nalezen ležící muž a vypadalo, že se mu
v horkém počasí udělalo nevolno.
Tato prognóza se naštěstí nenaplnila,
protože muž si jenom hodil šlofíka

a po probuzení se šel osvěžit do
nejbližší hospody.
25. 7. Do Sídliště II. v dopoledních
hodinách přijela k bytovému domu
sanitka. Kolemjdoucí se dívali, koho
v horkém letním dnu odvážejí do
nemocnice. Opak byl ale pravdou.
Sanitka přivezla seniora, kterému
pobyt v nemocnici velmi prospěl a

2. 7. Kdo šel v ranních hodinách
přes Centrální park Kbely uviděl
převrácené kameninové odpadkové
koše. V noci zde řádili vandalové,
kteří si ani o prázdninách nedají pokoj! Dopoledne před supermarketem
Billa ve Kbelích mladý muž hledal
zaběhnutého černého kocoura. Byl
docela nešťastný protože neměl tak
docela čisté svědomí. Začalo to před
2 dny když jeho manželka s dětmi
odcestovala na víkend k rodičům.
Následující den vyrazil do hospody
a s kamarády docela slušně zapařil.
Bohužel, po návratu domů zjistil,
že kocour zmizel. Proto hned ráno
vyrazil pátrat po Kbelích, protože
manželka s dětmi se měla vrátit
večer. Po jejím návratu domů u nich
zavládla slušně řečeno dusná atmosféra a tichá domácnost. Přesto
tato nemilá událost má happy end,
protože hned následující den se
kocour, který našel cestu domů –
v pořádku vrátil a s ním se vrátila také
rodinná pohoda!
5. 7. V Centrálním parku Kbely u
lavičky jsem nalezl projektovou dokumentaci, která patří významnému
kbelskému intelektuálovi. Kdy a za
jakých okolností dokumenty ztratil
není známo. Jisté je, že plány byly
odevzdány majiteli.
8. 7. V Sídlišti II. neznámý občan
zcela naplnil odpadový kontejner
větvemi a dalším dřevěným odpadem
přesto, že tam nepatří. Slušní lidé
potom nemají kam odpadky dávat.
10. 7. Oslava narozenin kbelského
borce se v jedné kbelské hospodě
opravdu vyvedla. Jeden z účastníků
oslavy však po návratu domů zjistil,
že postrádá zubní protézu. Byl silně
,,společensky unaven“ a tak pátrání
po zubech nechal na ráno. Ihned po
rozednění vyrazil na místo včerejší

přes potíže s pohybovým ústrojím a
vysoký věk se vrátil domů plný optimismu. Optimismus také léčí!
27. 7. Muži středního věku ze
Sídliště II. se stala nemilá věc. Jeho
přítelkyně si vyrazila na flám a
on zůstal sám doma. Mobil měla
nedostupný, hluboká noc a žena
nikde tak není divu, že měl o ni
strach. Aby se trochu uklidnil, otevřel
si láhev tvrdého drinku. K ránu dostal vztek, a aby se uklidnil, tak rozbil
nejen ovladač na televizi a také svůj
mobilní telefon. Nakonec dobrá zpráva. Přítelkyně se z flámu dopoledne
v pořádku vrátila.
29. 7. V rodinném domku ve Kbelích
za drahou se rozhodl sedmdesátiletý
muž, že si vyzdobí chodbu. Bohužel
se k místu výzdoby musí jít po schodech a to byl kámen úrazu. Když
se natahoval, tak spadl ze žebříku
a narazil si žebra a také rameno.
Protože podle svého vyjádření – není
žádný hypochondr – k lékaři nešel a
statečně snáší bolest.
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3. 8. Noční pejskař uslyšel kolem
druhé hodiny ranní v Toužimské ulici
ve Kbelích několik zoufalých výkřiků.
To je určitě přepadení – napadlo
ho. Pravda však byla daleko jiná.
Mladý muž ze Kbel se vracel z flámu
a udělalo se mu špatně od žaludku,
který vyprázdnil na trávník a ve
Kbelích opět zavládl klid.
7. 8. V týdnu začínajícím tímto
datem byla zahájena ,, Rekonstrukce pěších komunikací v oblasti
Toužimská – Novákovo náměstí“
vymezená vnitroblokem ulicemi
Lužanská – Katusická – Toužimská.
V této lokalitě budou místo stávajících, již nevyhovujících starých
chodníků provedeny nové, dále bude
doplněno veřejné osvětlení, nové
lavičky, odpadkové koše, sušáky na
prádlo a také dojde k vegetačním
úpravám. Investorem stavby je
Městská část Praha 19.
12. 8. Tentokrát jsem se v Leteckém
archivu v Praze 10 zaměřil na období před 2. světovou válkou. Co se

tehdy dělo na kbelském letišti? Dne
7. června 1936 se na kbelském letišti
konal Letecký den za účasti významných hostů – československého
ministerského předsedy Milana
Hodži a diplomata Jana Masaryka.
V programu, který sledovaly statisíce
diváků byla předvedena akrobatická
čísla, simulace bombového útoku
na letiště a také seskok parašutistů.
Bohužel, jeden z parašutistů při seskoku zahynul. Příčinou byla závada na
padáku.
16. 8. Tento den se na železniční
trati Praha – Turnov stala nehoda,
když vykolejil vlak (konkrétně podvozek motorového vozu na výhybce)
Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.
Tato nehoda způsobila, že přes Kbely
nejely žádné vlaky. Po 13ti hodinách
byl provoz opět obnoven. Po dobu
výluky byla zřízena náhradní autobusová doprava.
23. 8. Na křižovatce Toužimská –
Bakovská špatně odbočil směrem
do Sídliště II. velký kamion. Podle
sdělení řidiče měl namířeno do

Letňan do areálu Letova a zradila
ho navigace. Po otočce u kbelského
nádraží se vydal správným směrem.
To o čtyři dny dříve se ve Kbelích stal
podobný případ, když tady bloudilo
osobní auto zn. Opel, jehož osádka
pocházející z Mohelnice se ptala, kde
se koná koncert Robbieho Williamse.
Tak jsem je správně nasměroval na
letňanské letiště.
28. 8. V dopoledních hodinách
jsem ve 2. patře kbelské radnice na
chodbě nalezl dioptrické brýle na
dálku (odhadovaná hodnota minus 3
dioptrie). Tyto brýle jsem odevzdal na
recepci kbelské radnice.
30. 8. V Katusické ulici se odpoledne
konala malá slavnost u příležitosti
znovuotevření prodejny Potraviny. Od
následujícího dne bude obchod opět
sloužit občanům. A to je závěrem dobrá zpráva a tečka za horkým létem
2017 ve Kbelích!
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Žně dle našich dědů
V ekologickém centru PRALES proběhly v srpnu žně pro veřejnost. Návštěvníci
tu měli jedinečnou příležitost podívat se, jak se kdysi sklízelo obilí a třeba i
přiložit ruku k dílu.
http://kbely.tv/video/1640--ne-dle-nasich-ded-

Josef Perlinger (JPM)

slavnostní otevření prodejny
Potraviny
Dobrá zpráva pro všechny občany Kbel z okolí Katusické
ulice. 30. srpna byl totiž po několikaměsíční rekonstrukci
znovuotevřen tamní obchod s potravinami. Nový provozovatel Tomáš Haniak, kterého Kbeláci znají už jako předsedu
SK Kbely a provozovatele restaurace Zastávka U Srubu,

Kbely TV

chce navázat na desítky let dlouhou tradici těchto potravin.
Slavnostní otevření podkreslovala hudba kapely Holokrci
a také vůně řeznických pochoutek, které pro návštěvníky
zdarma připravila firma Keter s. r. o. Radka Černého.

Spartak hostil mezinárodní fotbalový turnaj
V létě proběhl v Praze mezinárodní fotbalový turnaj Generali CEE Cup, ve
kterém se utkalo 12 týmů z celého světa. Třeba z Velké Británie, Kanady nebo
Turecka. Hrálo se hlavně na Strahově, ale dva zápasy hostil i kbelský stadion
Spartak.
http://kbely.tv/video/1639-spartak-hostil-mezinarodni-fotbalovy-turnaj
Cyklotrasa Kbely - Vysočany
V našem občanském seriálu o cyklotrasách v okolí Kbel Vám dnes představíme
cyklotrasu A265 a 267 vedoucí do Vysočan. Ta pro kbelské obyvatele
představuje nejbližší cyklospojení do centra Prahy, které je současně na
většině trasy chráněné od automobilového provozu.
http://kbely.tv/video/1637-cyklotrasa-kbely-vysocany
Výlet do PRALESA

Ekologické centrum Lesů hlavního města Prahy nazvané PRALES neboli pražské
lesní středisko, je plné zajímavostí z přírody a oblasti ekologie. Abychom zjistili, co
všechno tady můžete vidět a zažít, vypravili jsme se za vedoucí ekocentra Kateřinou
Dvořákovou přímo tam a natočili s ní rozhovor.
http://kbely.tv/video/1636-vylet-do-pralesa

Přeměna školní zahrady v plném proudu
Multifunkční komunitní prostor na zahradě Základní školy získává jasné
obrysy. Dokončeno už bylo několik prvků, které mají sloužit dětem pro
zábavu i při výuce. Naposledy byl dodělán poslední ze tří betonových stolů
26. června.
http://kbely.tv/video/1625-premena-skolni-zahrady-v-plnem-proudu
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Klub seniorů Kbely
Dne 14. června 2017 jsem se zúčastnila s naším klubem
zájezdu a tak mi dovolte podělit se o zážitky. Odjezd byl
v 07.30 hod. z Bakovské ulice u Lidového domu Kbely.
Sluníčko svítilo, bylo nádherně, jenom škoda, že někteří
účastníci se na poslední chvíli omluvili, takže v autobuse
byla ještě volná místa. Vyjeli jsme směrem na Ledeč
nad Sázavou do vesničky Martinice. Pan řidič byl již náš
známý z jiných zájezdů, je výborný, jezdí bezpečně a má
pochopení pro nás dříve narozené. Cesta uběhla poměrně
rychle a před 10 hodinou jsme se ocitli před bývalým, nyní
značně zdevastovaným zámečkem v Martinicích – údajně
využívaným v minulé době jako „škrobárna“.
Dnes je to „hrabárna“ a vetešnictví pro kutily, sběratele a
pro všechny, co mají rádi staré věci a je to pro ně „ráj“.
Bylo to báječné – dívat se a prohrabávat se tolika věcmi,
obzvláště pro nás – děvčata … . Každý si mohl vybrat a
zakoupit za malý peníz nějakou maličkost pro radost a

Členy výboru Klubu seniorů Kbely potěší, když se
organizovaný výlet setkává se zájmem jejich členů.
Zejména v tomto případě si toho vážíme, protože jsme
připravili výlet mimo běžnou praxi. Tip na výlet do
prezentovaného největšího vetešnictví v Česku, které se
nachází v obci Martinice u Dolních Kralovic, jsme získali
náhodně ze sdělovacích prostředků. Původně zámeček,
později škrobárna, byl zřejmě odsouzen k demolici, dokud
jen nekoupil automechanik Pavel Kuře z Kutné Hory. Sám
se pustil do rekonstrukce objektu a současně v něm zřídil
nejrozsáhlejší vetešnictví. A skutečně se zde dá najít
všechno, řeklo by se od „šroubku po lokomotivu“. O tom
konečně píše ve svém příspěvku i paní Rambousková.
Majitel objektu již opravil střechu objektu a prvé patro.
Ostatní části objektu ještě čekají na opravu
a my co jsme byli na místě a vše viděli mu
jenom můžeme přát hodně elánu, sil a
prostředků, které získává též prodejem
nashromážděné „veteše“.
Nebylo snadné najít
pro čtyřicítku
strávníků v této lokalitě rychlou a kvalitní
službu. Proto padla volba na motorest
Melikana na dálnici D1. Možnost
stravování byla předem dojednána,
ale nešlo samozřejmě dohadovat ceny
stravování, které odpovídají této lokalitě.
Zřejmě zlatým hřebem byla návštěva
Záchranné stanice Pavlov u Ledče nad
Sázavou. V  této stanici, kterou nás
prováděl její zanícený pracovník pan
Karafiát, se v současné době nachází
cca 150 živočichů. Stanice, která dříve
působila jen jako pracoviště pro výzkum

potěšení. Jedna účastnice si
udělala radost a svému psovi koupila vaničku na koupání.
Když jsme se dostatečně vynadívali a prohrábala se
spoustou věcí, tak jsme odjeli na oběd do motelu Melikana.
Motorest je samoobslužný a značně předražený.
Po obědě jsme odjeli do Pavlova, kde je umístěna
Záchranná stanice pro handicapovaná zvířátka. V  této
stanici nás provázel velmi znalý a zasvěcený pán, který
poutavě vyprávěl o zvířeně, která je v areálu umístěna.
Tato zvířata jsou žel handicapovaná „zásluhou“ člověka a
jeho činností v přírodě. Poučeni a značně unaveni jsme se
vrátili v 17.45 hodin domů do Kbel.
Děkuji touto cestou panu řidiči Černému, výboru Klubu
seniorů za přípravu a organizaci zájezdu a kbelskému
úřadu za podporu Klubu.
				 Václava Rambousková

a chov říčních vyder, rozšířila působnost na široký
sortiment zraněných a vážně fyzicky postižených zvířat.
Je zde chován a množen vzácný norek evropský a také
vydry, které jsou předávány do přírody v Holandsku.
Ptáci tvoří 80% zdejších „chovanců“ a patří mezi ně čápi,
volavky, vzácné černé labutě, říční i královský orel, sovy
pálené i sněžné, poštolky, různé druhy kání a řady dalších
ptáků. Se zájmem jsme sledovali ochočeného lišáka nebo
pohádkovou Rozárku, která byla jako mrkací panenka. I
zde jsme žasli nad nadšením a elánem převážně mladých
pracovníků, kteří se o zraněnou zvěř s láskou starají. Ta
láska byla patrná i ze strany chovaných zvířat, která zde
i se svým handicapem mají vůli žít. Chovatelům i jejich
svěřencům patří náš obdiv a uznání.

Tak se náš výlet stal obdivem a uznáním mladým lidem, kteří zachraňují nejen materiální hodnoty, ale i životy zvířat,
která ke svým zraněním přišla převážně právě přes člověka.
A aby toho nebylo málo, tak se někteří účastníci zájezdu ještě od 19.00 hod. zúčastnili mimořádného koncertu v Kočárovně
zámeckého areálu ve Ctěnicích. Byl to koncert organizovaný MČ Praha–Vinoř, naší městskou částí a Muzeem hl.m.Prahy.
Účast přijali arménský velvyslanec s početným
doprovodem, řada starostů z evropských měst i
osobnosti našeho kulturního života. Kočárovna
byla zaplněna do posledního volného místa, kam
se dala ještě umístit židle. Ti, kdo udělali koncert
koncertem byli úžasní, převážně v titulních rolích
zahraniční umělci, zpívající scény z opery Norma
od Vincenza Belliniho. Šlo o tragický příběh lásky
a sebeobětování z antické Galie a Říma.
Kdo překonal únavu z výletu a stačil se v krátké
době upravit do svátečního, aby se koncertu
zúčastnil, si mohl říci „to byl krásný den a ještě
úžasnější jeho závěr“.
		
JUDr. Petr Želásko

Ke všem zprávám, které jste si v dnešním
Kbeláku přečetli, přidáme ještě jednu krátkou
zprávu z Klubu seniorů. Tak jako každý rok se
na jaře pořádají celodenní výlety. Tentokrát byl
naplánován výlet na 17.5.2017, kdy za krásného
slunečného rána jsme vyrazili směrem přes
Hradec Králové do Opočna, kde byla první zastávka
tohoto výletu. Byla to návštěva zdejšího státního
zámku, který je správě Národního památkového
úřadu a o který se vede restituční řízení mezi
stádem a dědici knížat Colloredo-Mansfeld,
posledními majiteli do roku 1942.
Prošli jsme II.prohlídkový okruh s etnografickými
sbírkami a obytnými místnostmi, kde nás provázela
příjemná a historie zámku znalá průvodkyně.
Městečko Opočno má nejen historické jádro, ale i
několik významných rodáků, ke kterým patří např.
malíř František Kupka.
Po prohlídce zámku nás autobus odvezl do
nedaleko vzdáleného motelu SKALKA, kde nás
čekal oběd. Podle strávníků – všem chutnalo.
Další zastávkou bylo město Dobruška, známé mimo
jiné místem narození F.L.Heka, jehož autobiografii
použil Alois Jirásek do svého románu F.L.Věk. Zdatní
senioři vystoupali 124 schodů přes výstavu prvotin
Františka Kupky, výstavu o hrdelním právu a kolem
stroje věžních hodin na ochoz radniční věže ve
výšce 45 metrů. Užili jsme si krásný výhled nejen
na okolí města, Orlické hory, ale až na zasněžené
Krkonoše. Ostatní poseděli v příjemné cukrárně u
kávy a zmrzliny.
V  podvečer jsme se vrátili všichni spokojeni zpět
do Kbel.
							
Marie Klasová
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EXPEDICE MÁCHŮV KRAJ

Předposlední týden školního roku tradičně patří školní expedici, která se letos uskutečnila již popáté. Rovná stovka žáků
6. – 9. tříd využila po dobu pěti dnů základnu poblíž města Doksy.
Děti si mohly podle svého zájmu vybrat ze čtyř skupin. Češtináři se pod vedením paní učitelky Jarmily Stejskalové vydali
po stopách Karla Hynka Máchy a zaměřili se především na jeho nejslavnější literární dílo Máj. Dále je čekala noční
návštěva aleje Vzdechů a popravčího pahorku, natáčení literárních hádanek z děl autorů, kteří se věnovali „lásce“, a
recitace milostných básní ve „Chvilce poezie“.
Přírodopis (Rastislav Švec) zkoumal závislost
průhlednosti rybníků na druhové pestrosti.
Mezi nalezenými druhy živočichů a vodních
rostlin nechyběl ani vzácný orel mořský,
zmije obecná nebo masožravá bublinatka.
Skupina občanské výchovy (Martin Korenčík)
se vydala do bývalého vojenského prostoru
Ralsko a pátrala především po stopách
zdejších zaniklých obcí.
Dějepisáři (Marie Nováková) se mimo jiné
vypravili na hrad Bezděz a zajímali se o místní
pověsti, z nichž některé znovu oživili a sami
ztvárnili v dobových kostýmech.
Cílem všech týmů byla práce v terénu a
zpracování výsledků výzkumu. Žáci a učitelé
navázali spolupráci s místní knihovnou,
oslovili pamětníky a po celou dobu využívali
svých odborných asistentů. Práci všech
skupin ztěžovaly tropické
teploty, takže žáci ve volných
chvílích ocenili možnost
odpočinku u nedalekého
Máchova jezera.
Po návratu do školy
následovalo vyhodnocení
výsledků práce a příprava
prezentací. Jako každý rok
byla expedice završena
veřejným
vystoupením
v Lidovém domě ve Kbelích.
Program byl rozdělen do
čtyř bloků podle pracovních
skupin, které zpracovaly své
výstupy formou prezentací,
grafů, krátkých filmů a
scének.
Mgr. Martin Korenčík

Adaptační kurzy

I v letošním školním roce uspořádáme během září adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků, kteří vstupem na II. stupeň ZŠ
mění jak třídní učitele, tak kolektiv spolužáků.
Pro žáky je přichystaný bohatý adaptační program šitý přímo na míru. Věříme, že si všichni na nové třídní učitele i
kolektivy rychle zvyknou.

Loučení s deváťáky

V  posledním týdnu uplynulého školního
roku proběhlo několik akcí spojených
s loučením žáků 9. ročníků se základní
školou.
Nejprve se deváťáci rozloučili se svými
mladšími spolužáky a učitelským sborem
při POSLEDNÍM ZVONĚNÍ. Oblékli se
do různých kostýmů a obešli všechny
třídy, kde zahráli krátké a vtipné scénky.
Svými různobarevnými podpisy zkrášlili
nejednoho spolužáka nebo učitele.
Další akcí, která navazovala na prezentaci
Expedice 2017 v Lidovém domě, byla
diskotéka pro žáky druhého stupně,
kterou si užili všichni v tanečních rytmech.
Rozloučení vyvrcholilo poslední školní den
po rozdání vysvědčení. Za neutichajícího
zvonění a potlesku svých spolužáků a
učitelů krásné slečny a mladí muži ve
společenském oděvu prošli budovami
školy. Program pokračoval společným
obědem pod pyramidou nové budovy,
kde bylo připraveno tříchodové menu.
Po úvodních proslovech žáků, třídních
učitelů a vedení školy všichni usedli ke
společnému stolu, živě se diskutovalo a
vzpomínalo na společně prožité chvíle
ze školních lavic, projektových dnů,
zájezdů do zahraničí a dalších školních
i mimoškolních akcí. To bylo doplněno
časosběrnou prezentací fotografií, při
které se všichni náramně bavili. Zato
při konečném loučení a příslibech
pokračujícího přátelství ukáplo i několik
slziček.
Tak ještě jednou milí deváťáci: „ Ať můžete
úspěšně stavět na základech, které vám
dala „základka“ ve Kbelích a ať se vám
na další cestě životem vše daří!“

Od našich nejmladších……

Závěr školního roku našim prvňáčkům zpestřila již tradiční
akce pořádaná ve spolupráci s Městskou částí Praha 19 a
Místní knihovnou Kbely PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE.
Všichni prvňáčci se pod vedením svých třídních učitelek
svědomitě připravovali a cvičili čtenářské dovednosti.
Vždyť být pasován do stavu čtenářského není vůbec
jednoduché. To musí žáček celý školní rok pilně trénovat
čtení od písmenek až po celé věty a ještě vypilovat, aby
ho bylo pěkně slyšet a hezky to znělo. A na konci školního
roku přijde DEN PASOVÁNÍ a malý čtenář předstoupí ve
slavnostním oblečení a pláštíku před pana krále a paní
královnu. Vezme do ruky knihu a snaží se co nejlépe

přečíst vtipnou báseň, kterou si sám vylosoval. Pečlivě ho
poslouchají i rodiče, paní učitelky a všichni spolužáci. To je
velká zodpovědnost pro malého žáka, protože až potom
je za potlesku všech zúčastněných pasován královským
párem na čtenáře.
A k této slavnostní události došlo na naší škole ve dnech
20. a 21. června. Aby zážitek prvňáčků byl radostnější,
přišly je podpořit i Primadenky svým veselým programem
a děti si odnesly kromě zážitků i knihu a drobné odměny.
Pak už zbývalo do konce školního roku jen pár dnů a děti
se těšily na další slavnostní událost. Poslední školní den,
kdy dostaly vysvědčení, rozloučily se se školou a pak už jen
HURÁ NA PRAZDNINY!
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Zahájení nového školního roku

Dovolte, abych Vás touto cestou pozdravil ze stránek
Kbeláku a sdělil několik informací souvisejících se
zahájením nového školního roku.
V  minulém období škola prošla značnou proměnou,
děláme mnoho nových věcí, zvládli jsme těžká období
spojená s nedostatečnou kapacitou, realizací výstavby
nové budovy, vyrovnáním se s rostoucím počtem žáků
a s neustále rostoucími nároky kladenými ve školství na
pedagogy i vedení. Samozřejmě jsme řešili i problémy.
Tímto velmi děkuji všem, kteří se podíleli na jejich řešení a
školu podporovali.
I tento školní rok bude z mnoha ohledů náročný, ale zároveň
věřím, že přínosný, jak pro pedagogy, tak v konečném
důsledku především pro žáky. Podařilo se nám získat
milion šest set tisíc korun z rozvojového programu MŠMT.
Prostředky budou v období dvou let využity, v souladu
s jejich určením, na personální posílení funkce speciálního
pedagoga a vzdělávání pedagogů. Dále jsme získali finanční
prostředky v řádu statisíců, na asistenty pedagoga, výuku
češtiny pro cizince a prevenci sociálně patologických jevů.
Opět otevřeme čtyři první třídy. Již tradičně se jedna

ZŠ Praha – Kbely a školní rok
2017/18 v číslech
Ve školním roce 2017/18 bude v naší škole přibližně
730 žáků a 58 pedagogických pracovníků. Již podruhé
otevíráme nultý ročník, do kterého bylo přihlášeno 13
žáků, do prvních tříd bylo přijato 102 žáků. Na prvním
stupni budou letos poprvé v každém ročníku 4 třídy.
Na druhém stupni prozatím zůstanou 2 třídy na ročník.
Celkem tedy bude v naší škole 29 tříd, 15 tříd v hlavní a
14 tříd v nové budově. Program Začít spolu již probíhá
ve 4 třídách prvního stupně a v 1 třídě stupně druhého.
Žáci navštěvující školní družinu budou rozděleni do
11 oddělení. Věříme, že společnými silami úspěšně
zvládneme celkem 193 dní plných výuky, projektů,
školních akcí i výjezdů do přírody.

z těchto tříd bude vyučovat podle programu Začít spolu.
Tento program byl minulý rok pilotně zahájen i v šestém
ročníku na druhém stupni. Týden před zahájením školního
roku bohužel vše nasvědčuje tomu, že se nám letos
nepodaří na pilotáž navázat. Důvodem je nedostatečný
počet žáků se zájmem o tento program. Třídy by tak byly
početně znatelně nevyrovnané. Zastávám názor, že není
možné, aby žáci běžné třídy početně dopláceli na rozšiřující
nabídku, kterou si vybralo méně žáků, ač bych si otevření
třídy s programem Začít spolu na druhém stupni sám přál.
Proto jsem do poslední chvíle této variantě nakloněn a
doufám, že se nakonec podaří tuto třídu otevřít.
Abychom letošní školní rok úspěšně zvládli, neobejde se
to bez spolupráce, podpory, tolerance a optimismu. O to
bych požádal všechny zúčastněné a to nejen na půdě školy,
ale i mimo ni. Máme za sebou značný kus cesty ke škole
komunitní, jsme tedy školou nás, Vás všech a jakou si jí
společně uděláme, takovou jí budeme mít.
Do nového školního roku přeji žákům, rodičům, učitelům
mnoho sil, radosti a úspěchů.
Mgr. Tomáš Hušek
ředitel ZŠ Praha - Kbely

Centrum sociálních služeb Praha nabízí
bezplatné právní
a sociální poradenství
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/

Sokol před lety a dnes

Sokol Kbely má dlouholetou tradici a vyrostla v něm
řada cvičící generace od nejmladších předškoláků až
po ženy seniorky. Cvičení v Sokole ve Kbelích bylo
vždy velmi oblíbené a do Sokola chodily všechny
skupiny mladších a starších žákyň, dorostenek,
žen i žen-seniorek. Nacvičovaly se Spartakiády,
tělovýchovné akademie a později i Slety. Cvičení

probíhalo s nadšením a vystoupení na tělovýchovných
akademiích bylo se zájmem sledováno kbelskou
veřejností. Dnes, vzhledem k velkému množství
zájmových kroužků, již tolik dětí v Sokole necvičí, jen
skupina mladších dětí. Ženy naopak chodí cvičit stále
a pod vedením zkušených dobrovolných cvičitelek
si svá těla rády protáhnou. Skupina žen, která cvičí
v Sokole již přes 40 let, se schází nejen v tělocvičně,
ale zúčastňuje se přes 20 let společných výletů po
Česku, kde se věnuje turistice a poznání naší vlasti.
Dříve tří denní, dnes čtyř denní výlety, kdy navštívily
postupně různá místa v krajích, naposledy letos
v květnu obdivovaly krásy Šumavy. Ubytovány byly
v Prášilech a odtud podnikaly výlety, např. Prášilské

jezero (první fotografie), rozhlednu
Poledník, Modravu a podél řeky Vydry
na Čeňkovu pilu, Antýgl, hrad Rábí,
Sušice, při zpáteční cestě Kašperské hory a hrad
Kašperk. Jsou to krásně prožité společné chvíle
při turistice i večerech u táboráku, na které se
nezapomíná. Ženy jezdí nejen po výletech, ale již po
12 byly společně na týdenním relaxačním pobytu
spojeným se cvičením na Slovensku ve Štúrovu.
(druhá fotografie) Zde se věnují různým druhům
cvičení, ale hlavně plavání a pobytu v teplé vodě
bohaté na minerály. Zde se uskutečňují různé výlety
do Maďarska a to Budapeště, Vyšehradu, Ostrihomu,
plavba lodí po Dunaji a je oblíbený i vinný sklípek

nedaleko Štúrova, kam se jezdí za vínkem i písničkou.
Večerní procházka kolem Dunaje s výhledem na
největší katedrálu v Evropě v Maďarském Ostrihomu,
která se postupně rozsvěcuje, je velkým balzámem na
duši (třetí fotografie). Tento týdenní relaxační pobyt
je takovým zakončením cvičebního školního roku
před prázdninami, kde se většina žen věnuje hlídání
vnoučat. Po prázdninách se v Sokole
rády ženy sejdou na prvních hodinách
cvičení. Všem lektorkám cvičení
v Sokole patří velké poděkování za
to, že se ve svém volném čase věnují
cvičení a rozdávají radost z pohybu,
kterou všichni v této uspěchané době
potřebujeme. Poděkování patří i našim
řidičkám Vendule Sládkové a Heleně
Zárubové, které nás vždy bezpečně
dovezly na výlety tam i zpět.
Jana Reichertová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Albrechtická

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Červen v mateřské škole Albrechtické

Začátek školního roku v MŠ Letců

Mateřská škola Albrechtická nabízí dětem spoustu aktivit. Za
všechny můžeme zmínit besedy s Policií ČR, návštěvy kbelské
knihovny, plavecký výcvik pro předškoláky, vystupování
v kbelském parku a klubu seniorů, pravidelná vyšetření
zraku, nácviky dentální hygieny, návštěvy divadelních
společností v mateřské škole, hromadné zahradní akce
pro děti i rodiče a výlety na konci školního roku. Dále
naše mateřská škola každý rok reprezentuje naši MČ
na přehlídce vystoupení mateřských škol ve vysočanském
Gongu., vždy s velkým ohlasem.
Jaké aktivity jsme uskutečnili na jaře tohoto školního
roku?
Koncem května jsme na zahradě MŠ uspořádali zábavné
odpoledne pro děti a rodiče „Dětský den s Vandou a
Standou“. Tato slavnost byla pro děti uspořádána za
doprovodu hudby, písní a všeobecného veselí jako
rozloučení se školním rokem. Předškoláci zde byli pasováni
na školáky, oslavu nám zpříjemnili rodiče, kteří dětem
přinesli občerstvení.
První týden v červnu proběhla v MŠ kampaň „Celé Česko
čte dětem“. Tato akce probíhá vždy tak, že do každé
třídy tento týden chodí dětem po domluvě předčítat
rodiče, prarodiče, sourozenci dětí atp. Této kampaně jsme
se poprvé zúčastnili minulý rok, kdy se setkala s velkým
úspěchem. Letos byly ohlasy na čtení ve třídách ještě vyšší.
Do této akce se velice aktivně zapojili i žáci 9. tříd základní
školy, předčítat kromě rodičů a prarodičů přišli i lidé
z široké veřejnosti. V dětech tímto způsobem posilujeme
vztah ke knihám.
Začátkem června byla ve kbelském parku spořádána
oslava ku příležitosti MDD. Naši nejstarší předškoláci zde
tancovali na písně „Mám malý stan“ a „Červnová učitelka“.
Odměnou jim byl velký potlesk všech přítomných. Právem,
na toto vystoupení se pečlivě připravovali.

Tato třída se také zúčastnila výtvarné
soutěže „Prevence dětem“. Děti nakreslily obrázky, které
jsme pak do této soutěže poslali. V této soutěži se naše
mateřská škola umístila na 1. místě! Diplom za výborné
umístění v této soutěži jsme vyvěsili na webových

Poslední týden v Mateřské škole Letců začínají všichni
zaměstnanci připravovat školku na příchod dětí po
prázdninách. Paní učitelky pracují na výzdobě, aby se
dětem ve školce líbilo a prostředí pro ně bylo útulné.
Paní uklízečky připravují postýlky, aby si děti měly
kde odpočinout. A co paní kuchařky? Těší se na plná
a spokojená dětská bříška. Všichni směřujeme ke
stejnému cíli, kterým je spokojenost dětí a jejich rodičů.
Pražská zoologická zahrada nám darovala maketu koně
Převalského v životní velikosti, kterou zamýšlíme umístit do
společných prostor, aby k ní měly přístup všechny děti a mohly
si našeho nového koně i pohladit, kdykoliv kolem něj půjdou.
První dny jsou pro nové děti velmi náročné. Zažívají
každodenní odloučení od rodičů, zvykají si na nové

OLYMPIJSKÝ DEN VE ŠKOLCE LETCŮ
stránkách.
Celý červen byl také jako obvykle ve znamení celodenních
výletů. Vyjeli jsme se podívat do Šťastné země – centra
průlezek, v Loučeni jsme se zase dozvěděli, jak se za starých
časů vozila pošta, a vyzkoušeli jsme si, zda se neztratíme
v různých labyrintech. Dále jsme byli v Poděbradech, kde
jsme se osvěžili vodou z léčivých pramenů.
Naši předškoláci se už moc těší na svůj vstup do školy. Přejeme
jim samé jedničky. Našim mladším dětem zase přejeme, aby
si všechny aktivity a bohatý program v naší mateřské škole
i v následujícím školním roce užily. Po prázdninách se na
všechny budeme těšit.
Přejeme vám hezký zbytek léta.
Lada Leiblová
ředitelka MŠ Albrechtická

Dne 23. června 2017 se u příležitosti Mezinárodního
olympijského dne konala v naší školce mini letní
olympiáda.
Nejprve jsme si s dětmi připomněli význam a
tradici olympijských her a pak už si každá třída
vyzdobila svou vlastní vlajku a určila vlajkonoše.
Díky příznivému počasí nám nic nebránilo začít.
Slavnostně nastoupeni na zahradě MŠ jsme byli
připraveni zahájit olympijské klání. S velkým
potleskem a ovacemi byla zapálena pochodeň.
A kdopak to k nám přiběhl a přinesl olympijský
oheň? Čas si na nás udělala známá sportovkyně,
uznávaná trenérka a kbelačka, paní Eva Haniaková.
Popřála dětem mnoho štěstí a sportovního
odhodlání. Za vše paní Evičce moc děkujeme!
A pak už hurá na stanoviště. Postupně na nás čekala
chůze, střelba, překážkový běh, skok a hod diskem.
Disciplíny probíhaly pod dohledem spravedlivých
rozhodčích. Děti v doprovodu svých pedagogů
zvládly vše na jedničku. Bylo vidět velké sportovní
nadšení, které provázela pohodová a radostná
atmosféra.
Žádné dítě ani na malý moment ve svém úsilí
nepolevilo a odhodlaně bojovalo až do konce. A
protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,
čekala na každého odměna.
A jaká odměna ??...... No přece zlatá olympijská
medaile!
Na přípravě akce se podíleli všichni pedagogové
za velké podpory vedení MŠ. Poděkování patří také
paní Kláře Bergerové a Leoně Gyöngyösi, které se
jako dobrovolnice přihlásily a s organizací našeho
olympijského dne nám ochotně pomohly.

prostředí, kamarády i paní učitelky. Při
seznamovacích hrách se učí rozpoznat
a zapamatovat si svoji značku a jména
nových kamarádů. Po několika dnech či
týdnech se děti do školky již těší a doma
s chutí vyprávějí o prožitých činnostech a aktivitách.
První výlet mimo školku nás čeká na konci září či na
začátku října, kdy pojedeme s dětmi do lesa. Postavíme
si tam domečky z přírodnin, zahrajeme spoustu her a při
troše štěstí najdeme i houby a další poklady lesa. Pro děti
však máme, nad rámec běžných činností, připravené různé
akce, výlety, divadélka, návštěvu knihovny, sférické kino a
mnoho dalšího po dobu celého školního roku. Děti se mají
na co těšit!
Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS.,
zastupující ředitel
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52. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ

SETKÁNÍ 3. DUBNA 2017
Téma: Výstavba Kbel z historie
po současnost – 1. Část

Dubnové setkání bylo věnováno výstavbě ve Kbelích.
Přestože jsme se v některých minulých setkáních výstavbě
věnovali, rádi bychom zpracovali ucelený přehled o všech
stavbách ve Kbelích. Vzhledem k velkému rozsahu tohoto
téma, budeme pokračovat ještě v dalších Letopiseckých
setkáních. Možná se někomu bude zdát, že již o některých
věcech slyšel, ale stále je co objevovat a doplňovat.
Když Soběslav I. věnoval v roce 1130 jedno popluží
kustodovi Vyšehradského kostela, stával v té době ve
Kbelích pravděpodobně jen jeden dvůr u rybníka. Dále

Stavba II. sídliště, Toužimská ulic, pohled od
nádraží, rok 1957
víme, že v roce 1363 zdědil po svém tchánovi selský dvůr
s jedním člověkem Matěj od věže. Dvory byly asi také
kolem rybníka, později se začaly stavět dále od rybníka.
Nejstarší domy jsou v ulici Vrchlabské a Mladoboleslavské.
Nedá se určit, které domy jsou úplně nejstarší, pokud
tam není někde napsán datum. Bezpečně víme, že dům
s čp. 45 v Železnobrodské ulici tzv. Nekvasilův, je z roku
1376. Mezi další starou stavbu patří stodola Bendlových
v čp. 14 ve Vrchlabské ulici, na které je rok 1713. Domy
se začaly číslovat, jak jsme si již také říkali, za vlády Marie
Terezie v roce 1770. Dům s číslem popisným 1 stával vedle
zdravotního střediska, je již zbourán a nenašel se žádný
letopočet, kdy byl postaven. Někdy se letopočty vypalovaly
na trámy. Další domy s čp. 2 a 3 jsou ve Vrchlabské ulici.
Víme, že v roce 1785 bylo ve Kbelích 57 domů a 478
obyvatel. V roce 1880 to již bylo 89 domů a 898 obyvatel.
V roce 1920 bylo ve Kbelích 133 domů a 1 706 obyvatel.
Kbely byly v minulosti převážně zemědělské, ale po
postavení pivovaru hrabětem Černínem v roce 1758 a
výstavbě cihelen (první kruhová hraběcí z roku 1827 stála v
polích před Kbely, druhá byla z roku 1863 a stávala směrem
k Miškovicím a v dalších letech byla postavena třetí cihelna

směrem na Ctěnice), začaly mít Kbely více průmyslový ráz.
Pivovar stával nad rybníkem. Pivo se v něm vařilo do roku
1930, pak zde byla nějaký čas stáčírna piva. Po ukončení
provozu začal postupně chátrat a v roce 1965 došlo k jeho
postupnému bourání. V místech dnešní pošty na Semilské
ulici stávala Továrna na výrobu dehtové lepenky, kterou
postavil v roce 1864 stavitel Václav Nekvasil. Rozmach
průmyslu začal hlavně po první světové válce, kdy se ve
Kbelích v roce 1918 začalo budovat letiště. V roce 1921 se
postavila Československá vojenská továrna na letadla, která
se později přestěhovala do Letňan. V roce 1926 se hlavní
vojenské telegrafní dílny přestěhovaly z Pohořelce do Kbel
na nynější Mladoboleslavskou ulici proti čerpací stanici.
Nejprve továrna vyráběla telegrafní přístroje, později byla
výroba rozšířena pro potřeby automobilů a motocyklů.
Továrna se přejmenovala na PAL (Pomocný automobilový
a letecký průmysl). V současné době továrna již neexistuje,
je to areál Park Kbely a plocha a budovy budou využity pro
komerční účely.
Po roce 1920 se stavěly čtyři důstojnické domy v Hůlkově
ulici u letiště pro důstojníky a jejich rodiny.
V roce 1928 byla dokončena stavba majáku s vodárenskou
věží.
Začaly se utvářet jednotlivé kbelské čtvrti výstavbou
rodinných domků.
Kolem roku 1925 se začalo stavět hodně rodinných domů
ve čtvrti Za dráhou a Pod dráhou a k Čakovicím. Musela být
dodržována určitá pravidla. Ze zajímavých dokladů z roku
1928, poskytnutých paní Semeckou uvádím, např. žádost
o parcelaci pozemků a stavbu rodinných domků ve čtvrti
Za dráhou:
„Parcelní povolení mohlo by býti vydáno po právoplatném
schválení regulace tohoto území. Předzahrádky u
jednotlivých stavenišť musí býti nejméně 5 m široké a
vzdálenost domků od hranice souseda nejméně 5 m.
Zastavení jednotlivých stavenišť stane se domy obytnými
v zahradách, co do výšky přízemními a podkrovím, nejvýše

Zahrádkářská kolonie a pivovar, dnes Centrální
park Kbely, rok 1960

jednopatrovými. Krytina střech budiž červená z hlinitého
páleného materiálu.“ Protokol končí vyjádřením zástupců
obce – „Zástupci obce nečiní žádných námitek proti
povolení této parcelaci v rámci působnosti obce Kbelské,

Stodola podél Žacléřské ulice, pohled od světelné
křižovatky, dnes Bytový Park Kbely, rok 1966
když pány žadateli bude před vydáním povolení zaplacen
poplatek výše stavebním znalcem podotknutý a veškeré
plochy uliční zdarma knihovně a bez závad obci předány
budou.“
Čtvrť zvaná Nouzov vznikala v době největší
krize v roce 1933. Protože se počítalo s jejím
pozdějším zbouráním, byly pozemky občanům
pronajaty (původně na 25 let) a nemohli si domky
přistavovat. To samé bylo i v části zvané Uličky.
Byla zde tzv. stavební uzávěra. Proto byla do
těchto čtvrtí přivedena voda a plyn až naposledy
z celých Kbel. Teprve po roce 2000 si mohli občané
domy odkoupit do osobního vlastnictví.
Zahrádkářská kolonie v místech dnešního
Centrálního parku byla založena v roce 1941 a
po roce 2000 byla zrušena vzhledem k výstavbě
Centrálního parku, který se slavnostně otevřel 24.
10. 2009.
V roce 1946 byla obec rozdělena na 5 čtvrtí.
I. čtvrť tvoří severní část obce od Letňanské
(Toužimské) silnice severně. Patří sem např. ulice
Nádražní (Toužimská), Čakovická (Semilská),
Alšova (Bakovská), Sukova (Žacléřská).
II. čtvrť je ohraničena na severní straně silnicí
Letňanskou (Toužimská), na jihu Pražskou
(Mladoboleslavská) a na východě železnicí. Patří
sem např. ulice Klicperova (Pelnářova), Tylova
(Albrechtická) nebo Palackého (Vrchlabská).
III. čtvrť je na severu ohraničena silnicí Pražskou
(Mladoboleslavská) a na východě železnicí.
Jsou zde ulice Komenského (Slovačíkova),
Husova (Sojovická) nebo V uličkách (Dětenická a
Předměřická).
IV. čtvrť tvořila východní část obce Za dráhou a
Pod dráhou, např. ulice Jiráskova (Nymburská),

Bezručova (Bojetická), Nerudova (Mladějovská).
V. čtvrť je u letiště s ulicemi Košařova, Novákova (Hůlkova)
a Příčná (Všejanská).
V  roce 1947 byla provedena úprava katastrálních hranic
mezi Prahou a Kbely. Katastr Kbel se zvětšil o 45 ha, 64 arů
a 37 m2 na celkovou plochu 564 ha, 91 arů a 27 m2.
V roce 1949 byly postaveny dva bytové domy v
Železnobrodské ulici vedle nynějšího kostela. Čísla popisná
595 a 606.
Ve Kbelích od roku 1952 sídlili Letecké opravny Kbely na
dnešní Toužimské ulici vyčleněním z podniku Rudý Letov
Letňany. Dnes je továrna součástí Divize letecké techniky
LOM Praha a část objektu je využívána pro komerční účely.
Teprve v roce 1953 se začalo s výstavbou I. sídliště u silnice
Mladoboleslavské a v roce 1957 - 1959 II. sídliště v ulici
Toužimské. Pro zajímavost uvádím, že na ploše, kde je
první sídliště, se měl stavět kolem roku 1930 velký kostel.
Plány byly zhotoveny, ale z jeho stavby později sešlo.
V roce 1966 se provádělo zaměřování celé naší obce.
Měřily se domy, parcely, polnosti i rybník, protože staré
katastrální mapy byly již nevyhovující.
Další pokračování o výstavbě ve Kbelích bude na příštím
Letopiseckém setkání 15. května 2017.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Plánek Kbel po přejmenování ulic v roce 1973
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53. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ

SETKÁNÍ 15. KVĚTNA 2017
Téma: Výstavba Kbel z historie
po současnost – 2. část

Při minulém setkání jsme povídání skončili u výstavby
I. sídliště v roce 1953 a II. sídliště v roce 1959.
S další bytovou výstavbou se počítalo v 80. letech
minulého století, kdy bylo v plánu zastavit střed obce.
Došlo k tomu až později.
Velkou stavbou v akci „Z“ (svépomocí) byla stavba
obchodních pavilonů na Mladoboleslavské ulici, která
začala v roce 1974. Prodej byl zahájen v prosinci roku
1979. Byla zde samoobsluha potravin, prodejny masa
a uzenin a třetí prodejna byla zelenina. V současné
době je v tomto objektu drogerie Cyan, kadeřnictví,
restaurace U tří volů a prodejna barev. Ostatní
prodejny byly umístěny již v dřívějších dobách v
obytných domech, nebyly to samostatné stavby.
Za objektem na konci Katusické ulice, kde byl v
provozu hotel ERKO, se kolem roku 1976 v Jilemnické
ulici stavěly svépomocí bytové domy.
V roce 1997 byl odsouhlasen prodej obecních
pozemků jejich současným nájemcům v lokalitě
Nouzov. Rovněž se rozprodávaly byty i pozemky v I.
a II. sídlišti. Část bytů zůstává ve vlastnictví MČ Praha
19.
V roce 2000 byly dokončeny bytové domy v Toužimské
ulici vedle již nyní zbourané hasičské zbrojnice a dva
domy při Semilské ulici ve čtvrti Pod Nouzovem. V
roce 2001 začala rekonstrukce domů v I. a II. sídlišti.
V roce 2002 byly rozparcelované pozemky v Ledečské
ulici a v roce 2004 započala výstavba bytů. V roce
2005 začala výstavba dalších obytných domů Pod
Nouzovem, které stavěla společnost EXCON. V roce
2007 byly dokončeny bytové domy v Žacléřské ulici a
začalo se s výstavbou bytových domů nad rybníkem
mezi ulicemi Žacléřská a Vrchlabská, které byly
dokončeny v roce 2009.
Mimo bytovou výstavbu se budovaly i další důležité
stavby, které se časem také měnily.
V první řadě to byly školy. První budova obecné školy
jako obecní dům, v Mladoboleslavské ulici čp. 20 byla
postavena a otevřena v roce 1989, kdy se v ní začalo
poprvé učit, ale patřila ještě pod vinořskou školu. Když
zemská školní rada v roce 1892 povolila vyškolení
Kbel ze školní obce Vinoře, byla budova v témže roce
vysvěcena, a tím získaly Kbely svojí vlastní školu.
Druhá budova měšťanské školy ve Slovačíkově ulici

čp. 400 byla otevřena roku 1932. Třetí budova školy
v Albrechtické ulici čp. 732 byla jako experimentální
otevřena v roce 1961 a poslední budova školy, která
je propojena s třetí budovou, je z roku 2015 a byla
rovněž vysvěcena.
V budově obecné školy se přestalo učit školním rokem
1981 – 1982. Z budovy školy je nyní Dům seniorů,
který byl dán do užívání v roce 2001. V měšťanské
škole skončilo vyučování rokem 1985 – 1986. Nejprve
byla pronajata na několik let podniku ČKD pro učiliště,
dále Křesťanské střední škole a od roku 2003 byla
budova pronajata Vysoké škole tělesné výchovy a
sportu – Palestra, která budovu školy v roce 2015
koupila od MČ Praha 19. Školy v Albrechtické ulici jsou

Stavba obchodních pavilonů na Mladoboleslavské ulici,
dnes drogerie, rok 1978

stále v provozu.
Budova Sokolovny na Hornopočernické ulici čp. 286 je
z roku 1927 a stále je využívána různými sportovními
oddíly.
Lidový dům v Toužimské ulici čp. 244 byl otevřen
v roce 1928 (rekonstrukce byla v roce 1979, v roce
1982 byla dokončena přístavba a po roce 2000 se
započalo s novou rekonstrukcí a stavbou obřadní síně,
rekonstrukce interiéru byla dokončena v roce 2006).
Kaple sv. Alžběty Durinské vznikla adaptací stodoly
čp. 42 v roce 1932 v Železnobrodské ulici. Kaple
se stala časem nevyhovující a na jejím místě byl
postaven moderní kostel sv. Alžběty Durinské, který
byl vysvěcen 13. června roku 2004.
V roce 1943 byla postavena nádražní budova, která
sloužila až do roku 2004. V roce 2014 se objekt zboural
a na jeho místě se staví obytný dům. V současné době
je na vlakové zastávce pouze malý dřevěný přístřešek.
V roce 1949 byl vysvěcen hřbitov, který se nachází
na konci Kbel v Semilské ulici. V roce 1974 byla
dokončena výstavba kolumbária a v roce 2012 prošel

hřbitov rekonstrukcí a byla upravena i rozptylová
loučka.
První samostatná budova Mateřské školy v ulici Letců
čp. 731 se stavěla společně s II. sídlištěm a byla dána
do provozu v roce 1960. V roce 2006 proběhla v MŠ
rekonstrukce. Na pozemku MŠ v Albrechtické ulici čp.
598 stála původně budova jeslí, které byly v provozu
od roku 1950 do roku 1970, kdy na vedlejším pozemku
byly postaveny nové jesle, které byly v provozu do
roku 1997. Do původní budovy jeslí se přemístily
děti ze školky v Krnské ulici. Tím vznikl celý školský
komplex: jesle, školka, škola. Budova MŠ se později od
základu přestavěla a byla slavnostně otevřena v roce
2010. V budově druhých jeslí v Albrechtické ulici je z
části školní družina a v druhé části ze Železnobrodské
ulice čp. 764 jsou umístěny kanceláře ÚMČ Praha 19.
První Dům seniorů v Borovnické ulici čp. 476 byl
otevřen v roce 1989, kdy byl přestavěn z obytného
domu. Druhý Dům seniorů na Mladoboleslavské čp.
20 byl dán do užívání v roce 2001.
Současná budova Radnice v Semilské ulici čp. 43
prošla velkými změnami. Původní obecní domek
byl z roku 1903. V roce 1947 - 1949 byla provedena
rozsáhlá přestavba na dvoupatrovou budovu a další
velká rekonstrukce proběhla v roce 2004, kdy vznikla
budova v současné pěkné podobě.
Mezi budovy, které jsou stále v provozu, patří také
Zdravotní středisko v Železnobrodské ulici čp. 764,
které se otevřelo v roce 1965.

Širokoúhlé kino na Mladoboleslavské ulici, dnes
Pneuservis, rok 1970

V roce 1968 bylo na kbelském letišti otevřeno Letecké
muzeum a v roce 2016 v historických leteckých
budovách muzeum Stará Aerovka v Hůlkově ulici.
Také kbelští hasiči měli zázemí v několika zbrojnicích.
První byla v rodinné domku u Tejneckých, druhá ve
stodole, obě v místech dnešní čerpací stanice na
Mladoboleslavské ulici, třetí na křižovatce Toužimské
a Bakovské otevřená v roce 1965 (v roce 2016 byla
zbourána) a poslední je ve Vrchlabské ulici čp. 1042 z

roku 2009.
V roce 1979 se započalo se stavbou Maltárny na
začátku Kbel na Mladoboleslavské ulici. Do provozu
byla dána v květnu roku 1982. Dnes je to podnik
Knauf.
Mezi další stavby patří také Česká pošta z roku 1986 na
Semilské ulici čp. 885. Původní pošta byla v rodinném
domku ve Vrchlabské ulici čp. 36. Od letošního roku je

Požární zbrojnice v Toužimské ulici vedle Lidového domu,
rok 1970

vstup na poštu bezbariérový.
Po roce 2000 byl v Krnské ulici čp. 350 otevřen Hotel
Marie-Luisa, přebudován z bývalé vily továrníka Ing.
Vaníčka. Určitý čas ve vile sídlila mateřská škola. (v
letech 1949 – 1971.)
V prosinci v roce 2009 byl otevřen obchod BILLA v
areálu bytových domů nad rybníkem.
V roce 2014 byl v Centrálním parku otevřen
multifunkční Srub ve stylu Gočárových domů, kde je
nekuřácká restaurace „Zastávka u Srubu.
Ve Kbelích se nachází i budovy, které již neslouží
svému původnímu účelu.
V březnu roku 1963 byl otevřen hotel ERKO ve II.
sídlišti na konci Katusické ulice. V současné době je
zavřen i s restaurací, která byla jeho součástí.
V březnu, také roku 1963, bylo dáno do provozu i
první kino ve Kbelích. Do té doby se promítalo v sále
Sokolovny. Kino bylo širokoúhlé. Bylo přestavěno
z bývalé restaurace U Suldovských v čp. 73 na
Mladoboleslavské ulici. Stavělo se v akci „Z“ (tj.
svépomocí) od roku 1961. Kino bylo v provozu do
roku 1994. V současné době je v budově pneuservis a
Kbely kino nemají.
Rovněž Motorest nacházející se na Mladoboleslavské
ulici za přejezdem (původně hostinec a hotel
Morsteinů) již není v současné době v provozu.
Poslední část tohoto tématu budeme probírat ještě v
dalším Letopiseckém setkání 5. června 2017.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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54. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ
5. ČERVNA 2017
Téma: Výstavba Kbel z historie do
současnosti – 3. část
I toto setkání jsme věnovali výstavbě Kbel, kdy jsme se
dostali až do současnosti. Nejprve jsme
si povídali o komunikacích a inženýrských
sítích, a tím se doplnily i některé údaje z
Letopiseckého setkání v listopadu roku
2016.
Nejstarší silnicí ve Kbelích je současná
silnice ve Vrchlabské ulici, Mladoboleslavské
ulici a Toužimské směrem k Letňanům. Ty
byly také jako první vydlážděné a opatřené
veřejným osvětlením. Již v dubnu roku 1894
se na zastupitelstvu projednávalo zřízení
svítidel – petrolejových lamp v počtu osmi
kusů (jak je uvedeno v zápisech v archivu v
Přemyšlení). Teprve až v roce 1923 požádala
obec o zřízení elektrického osvětlení. Kbely
měly v roce 1924 třináct veřejných světel
a postupně přibývaly další do všech ulic.
V roce 1968 byla provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení a pokládaly se do
země i telefonní kabely. V roce 1979 byly provedeny další
údržbové práce, vyměnily se dřevěné sloupy za betonové.
Po roce 2000 se postupně provádělo odstraňování sloupů
a pokládání kabelů do země. Zůstaly sloupy veřejného
osvětlení. Všimli jste si, že každý sloup má svoje číslo? Má
to svůj význam. Například budete v cizím
městě a budete potřebovat rychle sanitku
a nevíte, jak se jmenuje ulice, ve které se
nacházíte. Na záchrance nahlásíte číslo,
které je na nejbližším veřejném osvětlení a
oni si vás již podle tohoto čísla najdou.
O osvětlení se ve Kbelích stará firma ELTODO.
Silnice i chodníky byly dříve velmi prašné.
Kolem byly škarpy na dešťovou vodu. V roce
1924 se dehtovala první silnice, a to kolem
letiště. Jak jsme si již také říkali, prvními
vydlážděnými silnicemi kostkami byly v
roce 1932 nynější ulice Mladoboleslavská
a Vrchlabská. Další, ale betonová silnice, se
budovala za 2. světové války a vedla ze Kbel
do Satalic. Od roku 1960 se začalo postupně
s asfaltováním silnic a úpravou chodníků. V
dalších letech se prováděla jejich údržba. V
roce 1998 se začala zavádět nová koncepce
komunikací v obytných čtvrtích. Někde se zrušily chodníky,
„vznikaly obytné zóny“, v ulicích se pokládala zámková
dlažba a tvořila se zelená pásma. Hlavní silnice zůstávají
asfaltové. Před zdravotním střediskem v Železnobrodské

ulici bylo upraveno v roce 2007 parkoviště pro auta. Na
silnicích jsou vyznačeny přechody pro chodce a na hlavních
křižovatkách jsou světelné signalizace, které se průběžně
vyměňují. Velká stavba komunikace z posledních let je
propojovací silnice ulic Toužimská a Mladoboleslavská.
Stavba byla zahájena v listopadu roku 2009 a výstavbu

Vrchlabská ulice z roku 1927, pohled od křižovatky
prováděla společnost Geosan. Provoz na komunikaci začal
v roce 2012, ulice nese název Polaneckého.
Další velkou akcí pro Kbely bylo v roce 1966 pokládání
plynového potrubí pro zásobování plynem i Horní Počernice

Parčík u rybníka, rok 1976
a Klánovice. Úplná plynofikace Kbel začala až v roce 1997.
Do té doby se v rodinných domcích topilo tuhými palivy
a rovněž na sídlištích byly kotelny na tuhá paliva. V roce

1994 začaly přípravné práce na stavbu horkovodu pro I. a
II. sídliště vedené z Mělníka.
Úpravou silnic a chodníků jsme se postupně dostali až
do dnešní doby, kdy se začaly budovat
cyklostezky. Kbely jsou první městskou
částí v Praze, která začala systematicky
podporovat cyklodopravu, a to již od
roku 2005, kdy začalo projednávání
prvního kbelského generelu cyklodopravy.
V roce 2006 byl dokončen základní
desetikilometrový systém cyklotras celé
Prahy 19 s názvem Kbelský okruh. O čtyři
roky později – v návaznosti na otevření
tunelu pod tratí v roce 2010 – byl průjezd
centrem Kbel upraven do dnešní podoby.
Byly dokončeny cyklotrasy Kbely – Kyje a
Kbely – Hloubětín. Poslední je cyklostezka
v úseku mezi Knaufem a Beladovou ulicí
směrem k metru. Připravuje se trasa do
Vinoře. Všechny kbelské cyklostezky se na
jaře čistí a upravují. Jsou označeny žlutými
cedulemi s číslem cyklostezky a popisem
kam vede a kolik je to kilometrů. Rovněž na
silnicích jsou označeny pruhy pro cyklisty.
Do výstavby patří také hřiště a sportoviště. Z historie víme,
že první fotbalové hřiště z roku 1912, kterému se říkalo
„plácek“, bylo za Kbelami směrem na Vinoř. Dnes jsou tam
rodinné domky. Další fotbalové hřiště
bylo v místech před Lidovým domem a
další vedle bývalého hostince u Trantů
v současné ulici Svijanské a Benecké.
Dnes tam stojí rodinný dům. Další hřiště
bylo u Sokolovny z roku 1927. V roce
1942 bylo vybudováno hřiště s vchodem
ze Železnobrodské ulice. Hrával se tam
fotbal, volejbal, nohejbal, pořádaly se
dětské dny. Za tribunami na menším hřišti
se v zimě i bruslilo. Dnes má hřiště novou
povrchovou úpravu, původní tribuny se
zbouraly a vybudovaly se na jiném místě.
Další hřiště, kde se hrál volejbal, bylo u
prvního sídliště. Dnes tam jsou garáže.
Hřiště, kde se hrál také volejbal, bylo u
trati ve druhém sídlišti.
Dosud jsou hřiště u bývalého hotelu
Erko (ve II. sídlišti) a ve čtvrti u letiště ve
Všejanské ulici. Kbely mají také několik
nových dětských hřišť. V roce 2008 byla provedena
pasportizace všech dětských hřišť na území Kbel. Na konci
Xaverovské ulice bylo dětské hřiště, které se upravilo
do současné podoby. Dětské hřiště bylo také v Husově
parku v ulici Sojovická. Rovněž i toto hřiště se upravilo
a přidaly se prolézačky, skluzavka a houpačky. Hřiště s
vybavením pro dětské hry jsou v Centrálním parku, který
byl otevřen 24. 10. 2009. Další najdeme v Lesoparku za

tunelem, menší také u rybníka. Hřiště jsou dále v ulicích
Chotětovské, Luštěnické, Jilemnické, Hůlkově a také na
náměstí v Nouzově a v ulici Pod Nouzovem. Nové zařízení

Workout Centrální park, rok 2015
na dětském hřišti je v Rožďalovické ulici. Na některých
hřištích jsou umístěny stoly na ping-pong. V Centrálním
parku jsou pro veřejnost i cvičící stroje. Máme také hřiště

Spartak Kbely, rok 2011
s venkovním cvičením – Street workout. Byla zbudována v
roce 2016. Jedno je umístěno v Centrálním parku a druhé
Pod Nouzovem.
Děkuji všem, kteří na Letopiseckých setkáních svými
vzpomínkami a znalostmi pomáhají doplňovat naší
kbelskou historii a těším se na další setkání po prázdninách.
Ivana Engelová, kronikářka
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Nová nabídka deskových her ve fondu knihovny:

Nejzajímavější knižní přírůstky:
Červen - Srpen 2017

K již dříve pořízeným a velice často půjčovaným deskovým hrám přibyla další nová aktuální nabídka společenských her
od firmy Albi.
V tuto chvíli knihovna nabízí k zapůjčení tyto novinky:

Pro dospělé:

Michal Viewegh – Bůh v Renaultu (Druhé město)
Robert Bryndza – Dívka v ledu (Grada Publishing)
Táňa Keleová-Vasilková – Okénko do snů (Noxi)
František Niedl – Ve službách mocných (Moba)
James Patterson – Smečka (Alpress)
Marlena de Blasi – Večery v Umbrii (Jota)
Allison Pataki – Sny císařovny Sisi (Alpress)
Thomas Enger – Smrtelná rána (Moba)
Hana Kolaříková – Pravý leopardí kožich (Host)
Henning Mankell – Italské boty (Host)

Pro děti a mládež:

Veronica Rothová – Čáry života (CooBoo)
Kiera Cassová –Siréna (CooBoo)
Kiera Cassová – Koruna (CooBoo)
Oldřich Růžička – Příběh auta (Albatros)
Zdeněk Ležák – Marie Terezie a její Habsburkové (Edika)

Buďte srdečně zváni na výstavu Aleny Nezbedové

Vernisáž výstavy
olejomaleb, akvarelů
a kreseb
proběhne

ve středu,
4. října 2017
od 17:30 hod.
v prostorách kbelské knihovny
www.alanee.cz

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

Alanée: „Zahradní slavnost, láskokvěty“

Místní knihovna Kbely

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

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

INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle
Plošná inzerce
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
1/8 strany A4

3.920,- Kč s DPH
2.210,- Kč s DPH
1190,- Kč s DPH
790,- Kč s DPH

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 2017
9. 9. 2017 11:00–16:00
Letňany / Areál Letov

Skladník/řidič VZV
Místo pracoviště: Praha - Kbely
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Plat: 20 000 - 23 000,- Kč/měsíc

Více informací na: www.kb-blok.cz
M + 420 736 629 555

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%.

Hledáme kolegyni na pozici

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

udržování zahrady
Hledám důchodce pro udržování zahrady. Dohoda.
Praha 9 – Kbely
Tel.: 728 65 35 46

VSTUP
ZDARMA

NÍ
+ V YSTOUPE
SKUPIN
HUDEBNÍCH
OGRAM
+ DĚTSKÝ PR
ENÍ
+ OBČERSTV
www.latecoere.cz

Expedientka
Místo pracoviště: Praha - Kbely
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Plat: 22 000,- Kč/měsíc

Více informací na: www.kb-blok.cz
M + 420 736 629 565

Hledáme velmi pečlivé a spolehlivé paní
Hledáme velmi pečlivé a spolehlivé paní pro úklid
domácností - Praha východ.
Kontakt: Alena Adamová
telefon: 739612406

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

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

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

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

Salon Sylvia
Vážení klienti,
ráda bych vás pozvala do mého nového
relaxačního salonu, který jsem pro vás vylepšila,
zútulnila a změnila koncept nabízených služeb.
Relaxační salon Sylvia je nyní tou pravou oázou
klidu a pohody. Přijďte se přesvědčit a prožít
nezapomenutelnou chvilku mimo běžné denní
starosti. Služby salonu jsem nově rozšířila o
tělovou péči v podobě relaxačních
a zpevňujících masáží včetně baňkování.
Těším se na vás,

KOSMETICKÉ SLUŽBY
PÉČE O PLEŤ
LÁVOVÉ KAMENY
BAŇKOVÁNÍ
PÉČE O TĚLO
MASÁŽE
Pro objednávky a více informací volejte nebo
navštivte naše webové stránky

 +420 723 585 748
 www.salonsylvia.cz
Železnobrodská 764
Praha 9 – Kbely
Relaxační salon Sylvia se nachází v
prvním patře zdravotního střediska.
Salon Sylvia

POUKAZ NA PARAFÍNOVÉ OŠETŘENÍ
ZDARMA
Při předložení tohoto poukazu získáte ke
každému kosmetickému ošetření parafínový
zábal rukou jako dárek.
Akce platí do 31.12.2017.

„Nejsme obyčejná vinotéka,
jsme rodinné vinařství.“

čep ovaná mor av ská vína
mor av ská a zahr aniční vína
v pr ůb ěhu zář í/ ř íjna BURČ ÁK
20 dr uhů s ýr ů
dár ková balení
pískování lahví
s ommelier ské potřeby
Tauferova 2, Praha 9 - Kbely (naproti prodejně BILLA)

www.vinohruska.cz

Vinotéka VÍNO HRUŠKA
Praha - Kbely
Ne - Út
St - So

15.00 - 20.00
10.00 - 20.00

Těšíme se na Vás.
+420 234 221 440

www.vinokterechutna.cz

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 66
vychází 9. září 2017. Vychází zpravidla jako dvouměsíčník. Zveřejňované příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakční rady. Za obsah příspěvků odpovídá jeho autor, redakční rada je nijak neupravuje. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

