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Na základě přímého jednání s obyvateli a jejich dalších při-
pomínek ohledně dopravy v ulicích zamašská, semilská, 
svijanská a jejich bezprostředního okolí, bylo velmi rychle 
přistoupeno na další alternativní způsob omezení vjezdu 

do této lokality. Následně opět dojde k vyhodnocení. Pro-
zatím se řešení jeví bezproblémově.
Práce na projektové dokumentaci k výběru zhotovitele 
stavby tělocvičny pokračuje. Padla velká administrativní 
překážka, když byl dán zastupitelstvem hl. m. Prahy sou-
hlas s pořízením změny územního plánu pro tuto stavbu a 
využití okolí.
Mateřská školka albrechtická přistoupila k výstavbě ven-
kovních WC, tak aby děti nemusely odcházet spolu s do-
hledem dovnitř budovy, což je pro dozor i děti zbytečně 
komplikované. Mš vyfinancovala stavbu ze svého fondu 
investic a z příspěvku od městské části.
s realizací pokračuje také rekultivace Novákova náměstí a 
okolí, komplexní obnovou chodníčků a komunikací. Pokud 
to povětrnostní podmínky dovolí, do konce roku bude na-
instalován nový mobiliář spolu s drobnými herními prvky. 
k výsadbě nové zeleně bude přistoupeno až v příštím ve-
getačním období.
spolu s dokončovacími pracemi na studni barborka, se 
rada rozhodla upravit i vzhled bývalé studny u chodníčku 
z vrchlabské ulice a obnovit její podobu včetně konstrukce 
rumpálu.
rada rozhodla ve výběrovém podlimitním řízení na podání 
nabídky na zakázku údržby zeleně a vybrala firmu Preko 
z Prahy 10. Firma byla opakovaně upozorněna, že městská 
část bude velmi aktivně dohlížet na plnění jejich povinnos-
tí.
Na základě zadání rady se komise výstavby zabývala mož-
ností dalšího zkapacitnění našich mateřských škol. Řeše-
ní není jednoduché, neboť stávající budovy již nelze více 

přistavovat, a tak se nabízí přestavba jiných objektů, např. 
stávající družiny nebo výstavba nová. Prozatím se jedná 
pouze o úvahy možných řešení do budoucna. Nicméně je 
potřeba potvrdit, že společnost skanska stále počítá s vý-
stavbou mateřské školky s odpovídající kapacitou v budou-
cí zástavbě při ulici Polaneckého. 
v této souvislosti také uvádíme skutečnost, že rada byla 
oslovena dvěma provozovateli školských zařízení, a to jak 
mateřských, tak základních s tím, že hodlají v příštím škol-
ním roce u nás zahájit provoz škol a mateřské školky. obě 
organizace jsou soukromým subjekty, avšak již úspěšně 
školy provozují. Jakmile školy budou řádně zaregistrovány 
a budeme znát více podrobností, budeme vás informovat.
rada spustila program prodeje pozemků v lokalitě Nou-
zov na splátky, a to s ohledem na naplnění legislativy v 
oblasti sjednocení majetkových vztahů, kdy podle nového 
občanského zákona má být jeden majitel pozemku a stav-
by na něm stojící. s obyvateli dané lokality, kteří ještě v 
majetku pozemky pod svými domky nemají, byla situace 
projednána na společných schůzkách a vše bylo završeno 
konkretizací bodů – podmínek, za kterých MČ prodá a ma-
jitel domku koupí. vymezené podmínky schválilo kbelské 
zastupitelstvo na svém jednání v září.
rada rozhodla o renovaci výmalby v lidovém domě. barev-
né ladění sálu bude ponecháno v „kbelských odstínech“ 
modré, stříbrné a červené. Foyer dostane nový světlý od-
stín krémové barvy k prosvětlení.
rada odsouhlasila rozsah vánočního osvětlení spolu s do-
plněním dalších prvků včetně tradičního vánočního stro-
mu v parku.
rada se kladně vyjádřila k záměru stavby – rozšíření ka-
pacity čistírny odpadních vod a doufá, že tato pro kbely 
životně důležitá stavba, na které závisí nejen současný, ale 
i budoucí rozvoj kbel se v daných termínech projedná a 
povede v dalším období k realizaci.
Městská část získala dotaci na další rozšiřování venkovních 
sportovišť tzv. fittparků. Cvičící stroje by měli být umístěny 
v zeleném pásu při ulici Chotětovská.
rada souhlasila s podáním žádosti na dotaci k pořízení 
nákladního elektromobilu, který by byl využívám v péči o 
zeleň a úklid MČ.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

zprávy z rady MČ praha 19 
Vážení občané Kbel,

dovoluji si Vás oslovit v těchto dnech, neboť 6. 11. 2017 uplynulo již 20 let, co jsem 
nastoupil do funkce starosty Kbel. Byla to dlouhá cesta, plná trnů, kamení a spousty překážek, které 
jsem s mnohými z Vás překonával. Ale vždy a jedině v zájmu naší městské části a jejich obyvatel. Tato 
práce se dá dělat jen a pouze z přesvědčení, a jak řekl Tomáš Chalupa, bývalý starosta Prahy 6: „po 
deseti letech už starosta nemůže být normální a od patnácti let už to není ani zaměstnání, ani funkce, 
ale diagnóza.“ Kolikrát si pokládám otázku, zda mi to stojí vůbec za to, ale pokaždé, když se nám 
něco podaří či něco dotáhneme, řeknu si nahlas: „ano, stojí to za to!“ Také nesouhlasím s tím, že lidé 
jsou nevděční a zlí, nám se přeci společně podařilo dokázat, že děláme dobré věci. A co se týká našeho 
úřadu, ten získal a drží vysoký standard, kdy pochvaly drtivě převyšují případné stížnosti.
V průběhu tohoto období jsem pracoval či spolupracoval, a dále tak činím, s desítkami lidí ať už z 
jiných městských částí, vedení hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy, různých organizací či z řad 
Kbeláků. Jsou lidé, kteří více či méně pomáhají k dotváření obrazu naší městské části, pracují s dětmi, 
se seniory, starají se o kulturu a starají se…, mohl bych vyjmenovat tolik činností, že tento dopis by 
byl velice dlouhý.
Dále jsou to mí zástupci, Ivana Šestáková a Ing. Vladimír Olmr, bez kterých by má práce byla 
nemyslitelná.
Všem těm, kteří pracují na našem úřadě a všem těm, kteří pomáhají Kbelům, ať již z jakékoliv funkce 
či pozice, velice děkuji a slibuji, že ve svém úsilí budeme pokračovat.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem Kbelačkám a Kbelákům, kteří nám prostřednictvím voleb tuto 
práci umožnují, je přeci fantastické a jedinečné, že na vlastní oči vidíte, cítíte a můžete se dotknout 
výsledků své práce.

V úctě Váš starosta Pavel Žďárský
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15. října jsme si připomněli 45 let od ukončení provozu 
trolejbusů v Praze. díky technickému řediteli dopravního 
podniku Janu šurovskému a jeho týmu to bylo připomenutí 
radostné. Provoz trolejbusů v Praze byl obnoven. Pro tento 
projekt bylo vybráno netradiční řešení: takzvané parciální 
elektrobusy. zkušební trať byla postavena pouze v kop-
ci mezi zastávkami kundratka a kelerka. zbytek trasy má 
trolejbus jezdit na baterie. během října probíhá zkušební 
provoz bez cestujících a po vyhodnocení budou zavedeny 
vložené spoje na lince 140 mezi Palmovkou a letňany. Na 
Palmovce trolejbus vždy dobije baterie a v nejnáročnější 
části trasy bude čerpat energii z troleje. tím pádem dojede 
na baterie dál. 
během půl roku mají být provedeny všechny zkoušky, a 
pokud se provoz osvědčí, trolejbusová linka má být pro-
dloužena do Čakovic. vzhledem k tomu, že „pod trolejí“ 
dopravní podnik provozuje i autobusovou linku 185, nabízí 
se do budoucna možnost, aby trolejbusy jezdily i na této 
lince. držme dopravnímu podniku palce, ať testy dopad-
nou dobře!

Radek Čermák, OŽPD

Trolejbusy do Kbel?

Jedna z posledních ulic, 
které ve kbelích nebyly 
opraveny, je ulice Jilemnická. 
Ulice je úzká a chybí tu 
chodník. Chodci, zejména 
rodiče s dětmi, si stěžují 
na nebezpečné míjení 
s některými rychle jedoucími 
motoristy.
Plány na rekonstrukci 
Jilemnické ulice se pomalu 
uskutečňují. Už před 
několika lety nechala 
městská část zpracovat studii 
rekonstrukce komunikace. 
Po dlouhodobém naléhání 
ze strany městské 
části odbor technické 
vybavenosti Magistrátu hl. 
m. Prahy nechal zpracovat 
dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a vybral firmu, 
která stavbu projedná. Nyní 
bude mandatář hlavního města získávat stanoviska správců 
sítí a dotčených orgánů státní správy. Po vydání územního 
rozhodnutí musí proběhnout ještě stavební řízení.
součástí stavby je oprava vozovky podle normových 
parametrů a výstavba stezky pro chodce a cyklisty až do 

Ctěnic. stezka má vést od železničního přejezdu nejprve po 
východní straně podél golfového hřiště, kratší část podél 
bohdanečské má být vedena po severní straně, kde je už 
dnes alej stromů.

OŽPD

nová Stezka do CtěniC

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

V CYANU najdu vše pod jednou 
střechou drogerii, barvy a laky.

ZDARMA
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odbor životního prostředí, dopravy a místního 
hospodářství Úřadu městské části Praha 19 upozorňuje na 
blížící se termín hlášení o produkci a nakládání s odpady za 
ohlašovací období 2017. ohlašovací povinnost mají všichni 
původci odpadů (právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) 
a dále oprávněné osoby, nakládající s odpady v množství 
větším než jsou limity stanovené v ust. § 39 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů (tj. s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s 
více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok). 
Překročením uvedeného limitu vzniká povinnost podat 
hlášení za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení 
zvlášť podle místa nakládání s odpadem. 
Nepodáním hlášení o produkci a nakládání s odpady 
se daný subjekt vystavuje riziku uložení pokuty dle 

ust. § 66 odst. 2 zákona o odpadech. hlášení se podává 
prostřednictvím elektronického integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností (isPoP). Pro ohlašování 
prostřednictvím isPoP je povinná registrace subjektu, 
proto doporučujeme provést registraci subjektu co 
nejdříve a minimalizovat tak možnost delší časové prodlevy 
při zpracování žádosti (pouze pro dosud nezaregistrované 
subjekty). Termín podání „hlášení o produkci a nakládání 
s odpady“ za ohlašovací období 2017 je do 15. února 
2018.

více informací na webových stránkách isPoP (www.ispop.
cz) nebo na České informační agentuře životního prostředí 
(CeNia) (www.cenia.cz).

T. MAREK, OŽPD

Blíží Se terMín hlášení o produkCi 
a naKládání s odpady 
za ohlašovaCí oBdoBí 2017

Určitě se vám také stalo, že na vás, když jedete autem, 
někdo blikne. Nevím jak vy, ale já se vždy po bliknutí, jako 
první podívám na kontrolku, zda svítím. tedy přesněji, zda 
kontrolka, která říká, že mám rozsvícená světla, svítí. když 
svítí, je to dobré, když nesvítí, tak honem otočím páčkou 
tak, aby svítila. a ještě k tomu dodám, že mě opravdu 
hodně štve, že si řidiči nezkontrolují svoje světla, vždyť co 
potkávám aut, kterým nesvítí jedno světlo. ale musím se 
přiznat, že jsem až do doby mého příběhu, o kterém píši, 
svoje světla také nekontrolovala. dnes sice auto neobíhám 
a rodinu neobtěžuji dotazem, zda světla svítí, ale když 
zastavím v koloně nebo na červenou, tak se dívám, zda 
se na autě přede mnou odrážejí obě moje světla. No a 
teď ten příběh, který mě dost poučil. Někdy v podzimních 
měsících loňského nebo možná i předloňského roku, jsem 
jela ze kbel naší stařičkou Felicií odpoledne na nákup do 
blízkého nákupního střediska. když jsem jela tam, bylo 
ještě světlo a občas na mě někdo blikl. Já se podívala na 
kontrolku světel, která svítila a uklidnila mě, že svítím. 
Místo toho, abych hledala chybu u sebe, vyhodnotila jsem 
situaci tak, že to bliknutí, určitě nepatří mně. Než jsem 
nakoupila a prošla se po obchodě, byla venku již pořádná 
tma. Na plně osvětleném parkovišti jsem nastoupila do 
auta, samozřejmě jsem rozsvítila světla tak, že jsem otočila 
páčkou světel a jela jsem přes Čakovice domů. vlastně, i 
kdybych jela jinou cestou, bylo by to hodně podobné. 
Po osvětleném parkovišti byly osvětlené i komunikace 
v Čakovicích. aut jelo pár a jejich blikání jsem nijak neřešila, 
protože na cestu bylo dobře vidět a kontrolka rozsvícených 
světel svítila. Problém, myslím velký problém, nastal 

v okamžiku, když jsem minula poslední stožár veřejného 
osvětlení. Nastala tma. tma, že jsem nic neviděla. Prostě 
nic. vůbec jsem nechápala, co se děje. zastavila jsem a 
zjistila jsem, že kromě mojí kontrolky nesvítí opravdu nic. 
všude kolem je černočerná tma, já mám úplně rozbité 
nepojízdné auto a nevím, co mám dělat. Jet se opravdu 
nedá, protože nevidím na krok. Postupně jsem začala 
situaci vyhodnocovat a napadlo mě rozsvítit dálková 
světla. vyšlo to, dálková světla svítila. rozjela jsem se a 
v okamžiku, kdy jsem viděla světla proti mně, jsem dálková 
světla naučeným instinktivním způsobem zhasla, abych 
neoslnila protijedoucího řidiče. a zase byla černočerná 
tma a já musela zastavit. a co mlhovky? zapátrala jsem 
v paměti a podařilo se mi mlhovky rozsvítit. se střídavým 
rozsvěcením a zhášením dálkových světel a mlhovek, jsem 
loudavě, téměř krokem dojela domů. druhý den jsem 
hned, za denního světla, odvezla auto do servisu, kde jsem 
se dožadovala složité opravy elektrických rozvodů světel, 
protože moje kontrolka světel svítila, ale světla nesvítila. 
Jaké bylo moje překvapení, když jsem si mohla svůj 
vůz hned druhý den převzít a jaké bylo ještě větší moje 
překvapení, když mi řekli, že nebyla potřeba žádná velká 
oprava! Pouze vyměnili prasklé žárovky v obou světlech a 
vysvětlili mi, že rozsvícená kontrolka pouze říká, že světla 
jsou zapnutá, nikoliv, že světla svítí! a tak jsem se zamyslela 
nad tím, že ty žárovky určitě nepraskly najednou. Jak 
dlouho jsem asi jezdila s jedním nesvítícím světlem a zlobila 
se na ostatní řidiče, že si svoje světla nezkontrolují! Já také 
nekontrolovala, ale dost mě černočerná tma poučila.  

Kbelská řidička              

KonTrolujTe svoje KonTrolKy 

http://www.ispop.cz
http://www.ispop.cz
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sysTém svozu Komunálního 
odpadu a úKlid Kolem „popelnic“ 
v praze
a) Směsný komunální odpad
Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno 
přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunál-
ní odpad o objemu 70 – 1 100 l, jejichž svoz a výsyp je 
pravidelně zajišťován určenými svozovými společnostmi. 
Četnost jejich svozu se pohybuje v rozmezí 1 x 14 dní až 
7 x týdně. Počet nádob neustále roste v závislosti na ros-
toucí zástavbě a zvyšujícím se počtu obyvatel města. Po-
vinnost objednat si sběrné nádoby na směsný odpad je 
v podmínkách hl. m. Prahy uložena vlastníkovi objektu, 
který je povinen objednat dostatečný objem těchto ná-
dob v závislosti na počtu osob, které daný objekt využívají. 
tato povinnost je vlastníkovi dána tzv.“ vyhláškou o od-
padech“, jedná se o vyhlášku č. 5/2007 sb. hl. m. Prahy, 
kde je v § 6 uvedeno, že vlastník objektu: „zajistí u svo-
zové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na 
směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu 
je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky“ doporučený objem 
sběrných nádob pro počet osob využívající daný objekt se 
stanovuje dle typu zástavby. Pro zástavbu rodinných domů 
činí 4 l/osobu a den, pro činžovní zástavbu činí 4 – 6 l/
osobu a den, a pro sídlištní zástavbu by měly být sběrné 
nádoby dimenzovány na 5 – 7 l/osobu a den. tato litráž 
je pouze doporučená, pokud např. domácnosti své od-
pady důsledně třídí, je možné si objednat velikost nádoby 
a frekvenci jejího vývozu „na míru“, v souladu se zásadou 
„čím víc vytřídíš, tím méně platíš“. Cena za nádobu se tedy 
v Praze odvíjí od její velikosti a četnosti vývozu. systém 
je pro občany nastaven motivačně v souladu s environ-
mentálními principy, se kterými pracuje jak národní, tak 
evropská odpadová legislativa. Pokud jsou u nemovitosti 
nádoby permanentně přeplňovány, je potřeba ověřit, zda 
vlastník objektu u  vozové společnosti objednal dostatečný 
počet sběrných nádob, případně dostatečnou četnost je-
jich svozu. bohužel vlastníci velice často spoléhají na to, 
že svozová společnost odveze vše, co je odhozeno mimo 
sběrné nádoby. k těmto nádobám je odkládáno prakticky 
cokoliv – nejčastěji se jedná o objemný odpad (matrace, 
kusy nábytku, křesla) ale i vysloužilá elektrozařízení jako 
jsou tv a PC monitory, lednice nebo mikrovlnky.  

doTaz: Je svozová společnost povinna zajišťovat čistotu 

a úklid stálého stanoviště sběrných nádob na směsný od-
pad v případě, že se v jeho okolí vyskytují další odpady? 
odpověď: Ne. svozová společnost je povinna uklidit pouze 
odpady nebo smetí, které z popelnice vypadne při manip-
ulaci se sběrnými nádobami při zajišťování jejich výsypu. 
Nicméně je možné si u svozové společnosti zaplatit nad-
standard v podobě pravidelného udržování a zajišťování 
čistoty u svých popelnic. v případě zjištění nedostatečné 
kapacity přistavených popelnic je potřeba se obrátit na 
vlastníka nemovitosti, který u svozové společnosti za-
jistí nápravu nevyhovujícího stavu. odkládání odpadu 
fyzickými osobami mimo určené sběrné nádoby (včetně 
např. odložení plastových pytlů vedle sběrné nádoby) 
naplňuje skutkovou podstatu přestupku dle § 69 odst. 2 
zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. za uvedený 
přestupek lze uložit pachateli pokutu až do výše 50 000 kč. 
Přestupku podle § 33a odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 
sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
se dopustí fyzická osoba, která neudržuje čistotu a pořádek 
na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled 
městské části. za tento přestupek lze uložit pachateli po-
kutu až do výše 500 000 kč. Je-li pozemek či jeho část 
užíván jinou osobou než jeho vlastníkem, bude za dané 
protiprávní jednání odpovídat primárně uživatel pozem-
ku. stejnou výši pokuty umožňuje zákon o hlavním městě 
Praze uložit i v případě, kdy se popsaného protiprávního 
jednání dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba. 
Přestupek právnické a podnikající fyzické osoby je up-
raven v § 33a odst. 2 písm. b) citovaného zákona. svoz a 
odstranění směsného komunálního odpadu je částečně 
hrazen z poplatku za komunální odpad, jehož výše je v 
Praze stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 
sb. hMP. Poplatek za komunální odpad se od roku 2005 
se nezvýšil. 12 let je tedy tento poplatek stejný, nicméně 
náklady na svoz směsného odpadu, včetně nákladů na 
jeho odstranění se neustále zvyšují. Poplatek za komunální 
odpad je příjmem obce a jeho roční výběr se pohybuje ve 
výši cca 701 mil. kč. Pro srovnání – roční náklady na svoz 
a odstranění směsného odpadu v roce 2016 činily 864 mil. 
kč. Příjem u poplatku tedy z daleka nepokrývá náklady na 
zajištění jeho svozu a odstranění. 

B) Sběr využitelných složek (Sepa-
rovaný sběr)
Mimo sběrných nádob na směsný komunální odpad je na 
území Prahy rozmístěno cca 18 000 sběrných nádob na 
využitelné složky odpadů, kterými jsou papír, sklo (barevné 
a čiré), plasty, nápojový karton a kovové obaly (dále jen 
„separační stanoviště“). v Praze jsou zřizována nadzemní 
i podzemí stanoviště a velikost těchto nádob je od 120 
– 4000 l. zřizování a určování míst k umisťování těchto 
separačních stanovišť je plně v kompetenci zástupců 
příslušných ÚMČ Praha 1 – 57. separační nádoby, kromě 
těch podzemních, jsou ve vlastnictví svozových společností. 
Jejich pravidelný svoz je nastaven od nejnižší frekvence 
svozu (1 x za 6 týdnů – u nádob na sklo či kovové obaly) 
až po 7 x týdně (zejména u nádob na papír nebo plasty). 
dotaz: Je svozová společnost povinna zajišťovat čistotu a 
pravidelný úklid separačních stanovišť? odpověď: ano. 
U všech obsluhovaných veřejných separačních stanovišť 
je nastavena četnost úklidu, a to v rozsahu minimálně 
2 x týdně až po maximální frekvenci 7x týdně 5 x denně 
(např. v centrálních a turisticky exponovaných částech Pra-
hy). Úklid separačního stanoviště musí být zajišťován 3 m 
všemi směry od místa stání stanoviště, z toho 2 m všemi 
směry musí být prostor zameten. Je nutné zdůraznit, že 
úklid separačních stanovišť je zajišťován na základě jiných 
svozových plánů a jinými vozidly než těmi, kterými je 
zajišťován pravidelný svoz separačních nádob. v případě 
zjištění nedostatečné kapacity přistavených separačních 
stanovišť nebo četnosti jejich svozu je potřeba kontakto-
vat příslušný odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 – 57 
a v případě, že bude stav ze strany Úřadu potvrzen, bude 
zvýšení četnosti svozu městem zajištěno. Pravidelný svoz a 
úklid separačních stanovišť je plně hrazen z rozpočtu města 
a např. v roce 2016 činily náklady na zajištění svozu a úkli-
du celkem 365 mil. kč. z toho náklady na zajišťování čistoty 

v okolí separačních stanovišť se ročně blíží částce 50 mil. 
kč. ročně se v rámci úklidu separačních stanovišť v Praze 
odstraní cca 7 000 tun odpadu. bohužel tato stanoviště ve-
lice často využívají, zejména v centrálních částech Prahy, k 
odložení svých odpadů i restaurace či bary, a i tyto odpady 
jsou následně odklízeny na náklady města (viz. obr. č. 2). 
využívání veřejných sběrných nádob ze strany živnostníků 
je proto v tuto chvíli zakázáno s tím, že veřejné nádoby jsou 
primárně určeny k odložení odpadů od občanů. občané 
k odložení odpadů mohou využít stávající síť sběrných 
dvorů, na území hlavního města Prahy jsou jich dvě de-
sítky! odkládání odpadů je občanům umožněno bezplatně 
a jejich seznam naleznete na www.portalzp.praha.eu. (tzv. 
Portál životního prostředí hl. m. Prahy). v případě potřeby 
je možné si u všech provozovatelů objednat odvoz odpadů 
přímo do sběrného dvora. Jedná se o placenou službu, 
nicméně je zde záruka, že s vašimi odpady bude naloženo 
v souladu s platnou legislativou. odvézt je možné veškerý 
odpad s výjimkou sypkých odpadů (suť, zemina atd.), který 
lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města 
Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství 
odpadu) a za ujeté kilometry (z nejbližšího sběrného dvora 
na místo nakládky a zpět). Pro občany Prahy jsou také v 
průběhu roku na různých místech přistavovány velkoobje-
mové kontejnery (ročně jich je v ulicích cca 5 500 ks o min-
imálním objemu 10 m3) na objemné odpady, a od začátku 
března do konce listopadu také velkoobjemové kontejnery 
na bioodpady (např. v roce 2016 jich bylo do ulic města 
přistaveno a obslouženo celkem 1 486 ks, jejich objem je 
minimálně 9 m3) Jejich harmonogramy přistavení lze na-
lézt rovněž na stránkách www.portalzp.praha.eu nebo na 
stránkách příslušných MČ Praha 1 - 57. Časové harmono-
gramy a místa jejich přistavení lze nalézt rovněž na výše 
zmíněném
portále životního prostředí nebo na stránkách příslušných 
MČ Praha 1 - 57. 

http://www.portalzp.praha.eu
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nové cyKlisTicKé dráhy 
v letňanSko-kBelSko-ČakoviCkéM 
lesoparKu
Už je to pěkná řádka let, co byla 
zrušena nejbližší bikrosová dráha 
na střížkově. dnes už tam stojí 
nové domy. z iniciativy letňanské 
radnice a ve spolupráci s pražským 
magistrátem v roce 2015 začal být 
připravován záměr na výstavbu 
nové dráhy, tzv. single trail. Jde 
o jednosměrnou terénní stezku. 
dosavadní cyklistické závody 
v lesoparku tak získají kvalitnější 
zázemí než to, které si závodníci 
vybudovali víceméně svépomocí.

záměr ale nevzbudil jen radost. kopce používali i další 
obyvatelé letňan, kbel a Čakovic. lesopark je intenzivně 
využívaný a zde byla původně klidnější část, kterou využívali 
například pejskaři a běžci. v lokalitě byl také zaznamenán 
výskyt pěti zvláště chráněných druhů živočichů. Původní 
záměr připomínal spíš mraveniště: obsahoval zhruba 
devět kilometrů drah, jimiž měly být kopce prošpikovány 
od hlavy až k patě. kvůli záporné reakci magistrátního 
odboru ochrany prostředí (ochrana pozemků určených k 
plnění funkcí lesa), některých uživatelů lesoparku a ostatně 
i racionálnímu apelu vedení naší městské části byla ze 
záměru vyčleněna nejcennější část lesa u betonárky a byly 

zachovány hlavní pěšiny, takže na kopec se bude možné 
nadále dostat, aniž by chodce ohrožovali sportovci, byť 
omezeně.

dřívější projekt letňanské radnice se sjezdovkou a 
rozhlednou na stejném místě tudíž nebude uskutečněn.

OŽPD

Na mapce vidíte čtyři cyklistické dráhy (označeny hnědou, žlutou, fialovou a oranžovou barvou). Nejnáročnější na 
stoupání a klesání bude fialová stezka dlouhá 1827 m: vystoupáte po ní o 62 m a vyklesáte o 64 m. Podobný výškový 
rozdíl si užijete například cestou ze Kbel do Chaber, ale na čtyřikrát delším úseku.

pojmenování (název)životní situace.
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu. 
základní informace k životní situaci.
zajištění pravidelného přebírání a nakládání s dávkou 
důchodového pojištění za osoby, které již nejsou z vážných 
zdravotních důvodů dávku schopni přebírat osobně nebo 
se získanými penězi nakládat.  
kdo je oprávněn v této věci jednat 
obvykle osoba blízká či jiní rodinní příslušníci, v ojedinělých 
případech i osoby z okolí oprávněného.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je vyplněná žádost na předepsaném formuláři, 
kterou žadatel předá příslušnému pracovníkovi odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 19. ten má 
povinnost zkontrolovat úplnost žádosti, provést sociální 
šetření v přirozeném prostředí klienta, vystavit rozhod-
nutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového 
pojištění (případně zamítnutí), poskytnout další potřebné 
informace o postupu.  
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
vyzvednutí žádosti o ustanovení zvláštního příjemce 
důchodu na odboru sociálních věcí a zdravotnictví  ÚMČ 
Praha 19. 
na které instituci životní situaci řešit
ÚMČ Praha 19, semilská 43/1, Praha 9 - kbely
kde, s kým a kdy životní situaci řešit
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Železnobrodská 764, 
Praha 9 - kbely
bc. Uchytilová kateřina, tel. 286 010 145
v úřední hodiny ÚMČ Praha 19:
Po. a st. 8.00 - 12.00 hod.    13.00 - 17.30 hod.
Út. a čt. 8.00 - 12.00 hod.    12.30 - 15.00 hod. po předchozí 
domluvě
Pátek - po předchozí domluvě

Jaké doklady je nutné mít s sebou
vyplněnou žádost, která obsahuje i vyjádření lékaře (ob-
vodní či ošetřující lékař specialista, který zná aktuální 
zdravotní stav oprávněného), občanské průkazy žadatele a 
osoby, na níž je žádáno (tj. oprávněná osoba).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky 
důchodového pojištění je k dispozici na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví.  
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
bez poplatků.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
dle správního řádu (bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, 
v mimořádných případech do 60 dnů).
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Povinnost do 8 dnů nahlášení všech změn, které mají vliv 
na výkon zvláštního příjemce dávky, tj. úmrtí oprávněného 
nebo naopak zlepšení zdravotního stavu do té míry, že je 
schopen si důchod přebírat sám, změna trvalého bydliště 
žadatele apod. 
podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 582/1991 sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy
zákon č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat písemně do 15 dnů ode dne do-
ručení odvolání. odvolání se podává k Magistrátu hl. m. 
Prahy, prostřednictvím ÚMČ Praha 19.

 Kučerová Jaroslava
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

potřeBuJete poMoC při péČi o SeBe 
nebo svého seniora?
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v rámci dne železnice, který se konal 23. září na pražském 
Nádraží smíchov, zavítala do kbel i moderní souprava 
provozovaná pod názvem regioshark, která si své 
pojmenování vysloužila kvůli výraznému čelu vozu. Na 
naší trati dosud jezdí modernizované vozy řady 854 známé 
mezi železničáři pod přezdívkou „hydra“ (podle přenosu 
tažné síly), z nichž některé byly vyrobeny před téměř 50 
lety. Městská část dlouhodobě usiluje o nasazení novějších 
nízkopodlažních vozů jako je právě regioshark a odesílala 
kvůli tomu podněty dopravci Čd i organizaci roPid. tento 
typ motorového vozu by výrazně zvýšil kulturu cestování. 
existuje naděje na zakoupení nových vozů z evropských 
fondů. zatím tomu brání ministerstvo dopravy, které 
dosud dávalo přednost financování nových vozů na 
rekonstruovaných tratích.

OŽPD

„žralok“ ve kBelíCh

Pod heslem „lepší káva ve vlaku nežli štrúdl na silnici“ se 
19. září uskutečnila na nádraží ve kbelích, Čakovicích a sa-
talicích akce „snídaně na peróně“. Finančně na ni přispělo 
hlavní město Praha v rámci každoročního týdne mobility. 
kromě podpory samotné akce přispěla i organizace roPid 
na přidání vagónů k některým spojům. Městské části na-
opak poskytly na celou akci své zaměstnance, kteří vše 
organizačně zajišťovali. v největším počtu se na přípra-
vě podíleli úředníci ze kbel.
Cestující na třech nádražích byli mile překvapeni, když 
jim čekání na vlak zpříjemnila čerstvá káva a závin. a 
nejen to, na každém nádraží byla připravena výstavka 
k minulosti a budoucnosti železniční trati č. 070, bý-
valé turnovsko-kralupsko-pražské dráhy. Je tomu právě 
145 let, kdy 28. října 1872 začaly jezdit vlaky mezi Ne-
ratovicemi a Prahou. vedle fotografií z historie dráhy si 
na tisíc zájemců mohlo prohlédnout i budoucí záměry. 
Je to rekonstrukce trati z Prahy do liberce a záměry na 
vybudování nových zastávek „Praha-rajská zahrada“, 
„Praha-kbely, Jilemnická“, „Praha-Čakovice, havraňák“ 
a „Praha-Čakovice, sídliště“.
Úspěch akce dokládal živý zájem cestujících o výstavku i 
o připravené materiály celoměstského programu Čistou 
stopou Prahou, materiálů sŽdC i organizace roPid, kte-
rá pro Prahu objednává veřejnou hromadnou dopravu. 
v satalicích pozvali i děti z místní školy.
Přítomní zástupci městských částí s cestujícími živě disku-
tovali o budoucnosti železniční trati. Jejich zájem o ekolo-
gickou dopravu je velký závazek, a proto byly shromáždě-
ny jejich podněty k dalšímu jednání se správou železniční 
dopravní cesty. kromě podpory výstavby nových zastávek 
nejvíce podnětů shromáždili zástupci kbel. Nádraží bylo 
před lety prodáno soukromému vlastníkovi a jedinou in-

vesticí do vlakové zastávky ze strany státu bylo vybudování 
dřevěné čekárny. Cestující si přejí hlavně novou čekárnu, 
informační tabuli s aktuálními odjezdy vlaků, opravu pří-
stupového chodníku, zlepšení osvětlení, kryté stání pro 
kola (b+r) a nové nástupiště. Proto v nejbližší době pro-
běhne místní šetření, na kterém městská část Praha 19 

projedná se sŽdC, tedy správcem kbelské zastávky, pod-
něty cestujících. tato státní organizace se podle prvních 
informací bude snažit vyjít vstříc, ačkoliv musíme dodat, 
že projednání sebemenší investice na dráze podléhá velké 
byrokracii a musí být schválena i ministerstvem dopravy, 
což vůbec nebude snadné. větší investice dává dráha 
k posouzení až do bruselu.
doufejme, že se na nádražích setkáme příští rok znovu a 
přivítáme nové soupravy na lince s34, které se nyní vyrá-
bějí.

Radek Čermák

Snídaně na peróně

tento cyklistický festival se uskutečnil letos už pojedenácté 
a počtvrté vedly kbely vlastní peloton. letos se připojili 
i cyklisté z vinoře, satalic a Čakovic. v karlínských 
kaizlových sadech pro ně byl nachystán pestrý program. 
Mezi zpěváky vynikal skvělý láďa kerndl, bylo připraveno 
rozličné občerstvení a stánky s informacemi pro cyklisty 

a všelijaké doplňky pro jízdní kola. vyzkoušet si mohli 
různé netradiční bicykly. zaujalo i akrobatické vystoupení 
biketrialisty tomáše eibla.

OŽPD
Foto: Radek Čermák, Michal Biskup

pražSké Cyklozvonění 2017

v ulici Čejetická byly v minulosti vysazeny po obou 
stranách smrky. Jak šel čas stromy narostly a začal být 
problém s průjezdem zejména pro vozidla na svoz odpadu. 
bylo nutné ořezávat spodní větve. v loňském roce byla 
převážná část stromů napadena škůdcem. Proto MČ v 

minulých dnech nechala nemocné stromy pokácet a v 
příštím roce bude provedena výsadba nových vhodných 
dřevin. Na fotografiích které jsou z roku  1996 a 2017  je 
vidět „jak šel čas“.

Vladimír Bílek, ved. odd. dopravy

StroMořadí ČeJetiCká



od 1.1.2018 vstoupí v platnost novela stavebního zákona, 
která přinese poměrně rozsáhlé změny ve stavebním 
právu, které jsou zpravidla deklarovány jako změny, 
vedoucí k urychlení a především ke zjednodušení procesu 
povolování staveb. zda se tyto předpoklady naplní, ukáže, 
jako ve většině jiných zákonných úprav, až praxe. 
Pro stavebníka, který si chce postavit rodinný dům, je 
asi nejzásadnější, že již nebude při povolování záležet na 
půdorysných rozměrech rodinného domu a zjednodušený 
postup, tedy vydání územního souhlasu a ohlášení, se 
použije vždy. dnes toto platilo pouze pro 
rodinné domy do výměry 150 m². další 
zjednodušení přichází u staveb doplňkových 
k rodinnému domu, tedy bazénů, skleníků a 
oplocení. 
Pro stavby, které vyžadují posouzení vlivu 
na životní prostředí, tzv. eia, pak z důvodu 
urychlení povolovacích procesů, upravuje 
novela stavebního zákona možnost společného 
územního řízení spojeného s posuzováním vlivů 
na životní prostředí nebo společné územní a 
stavební řízení spojené opět s eia. samozřejmě, 
že tento postup může být pro stavebníka i 
nevýhodný a to v případě, že bude třeba na 
základě posouzení eia upravit dokumentaci pro 
územní a stavební řízení, která však již byla na 
stavební úřad podána v rámci společné žádosti. 
zcela nově stavební zákon přenáší pravomoci 
na speciální stavební úřady, kterými jsou např. 
silniční nebo vodoprávní úřad. dnes všechna 
územní rozhodnutí, s nepatrnými výjimkami 
(např. rozhodování ve vojenských újezdech), 
vydával obecný stavební úřad a teprve stavební 
povolení a následnou kolaudaci prováděl 
speciální stavební úřad. Jednalo se především 
o kanalizační a vodovodní řady a o komunikace. 
od ledna, pak budou speciální stavební úřady 
pro tyto stavby vydávat i územní rozhodnutí. 
hodně medializovanou změnou je především 
změna okruhu účastníků územního a stavebního 
řízení, pokud nedojde ke změně, spolky jejichž 
hlavní náplní je ochrana přírody a krajiny, již 
nebudou účastníky řízení podle stavebního 
zákona. Nadále jim ale zůstává právo účastnit 
se povolovacích procesů tam, kde se vyžaduje posouzení 
vlivu na životní prostředí. 
Jako zásadní změnu lze považovat také skutečnost, že 
stavební úřady již nebudou v rámci územního řízení 
posuzovat soulad stavby s územním plánem a cíli a úkoly 
územního plánování, jako doposud. tato pravomoc přejde 
na orgány územního plánování. bude se jednat o závazné 
stanovisko, které bude mít platnost 2 roky a na území 
hlavního města Prahy ho bude vydávat odbor územního 

rozvoje MhMP. 
Novela také podstatně mění proces, který schvaluje 
užívání staveb. okruh staveb, které dnes mohly být 
užívány na základě oznámení stavebnímu úřadu o jejich 
užívání, nebudou toto oznámení nadále vyžadovat a 
budou užívány bez jakéhokoliv sdělení stavebnímu úřadu. 
Jedná se především o rodinné domy. Proces kolaudačního 
souhlasu bude rozšířen o kolaudační rozhodnutí.
v neposlední řadě lze za velmi významnou změnu označit 
prodloužení lhůty pro zpracování nových územních plánů 

a to o dva roky, tedy do roku 2022. hlavní město Praha má 
tedy na dokončení a schválení Metropolitního plánu ještě 
5 let. 
v článku jsou uvedeny pouze některé podstatné změny 
stavebního práva. s dalšími úpravami, které přináší 
novela stavebního zákona, vás budeme i nadále průběžně 
seznamovat.      

Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu

novela sTavebního záKona
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KoTlíKové doTace praha ii
hlavní město Praha vyhlásilo na svém území výzvu č. 2 
dotačního programu „zlepšování kvality ovzduší v hl. m. 
Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech 
ii“, zkráceně nazývaného „kotlíkové dotace Praha ii“. 
Jedná se o dotační titul vycházející z podmínek operačního 
programu Životní prostředí, na jehož účel je alokováno 
23 700 000 kč z evropského Fondu soudržnosti.
termín zahájení příjmu žádostí je stanoven na 30.10.2017, 
ukončení příjmu žádostí je 31.12.2019. v případě, že před 
tímto termínem budou vyčerpány finanční prostředky 
určené k tomuto účelu, bude příjem žádostí ukončen a 
žádosti podané po vyčerpání prostředků budou zamítnuty.
Podmínkou přiznání dotace je předložení čitelně a 
kompletně vyplněného předepsaného tiskopisu žádosti 
(příjem žádostí pouze v listinné podobě) včetně všech 
požadovaných příloh. Žadatelé mohou podat žádost až po 
kompletní realizaci akce za předpokladu splnění podmínek 
stanovených v pravidlech a ve výzvě. 
Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s 
občanstvím členského státu eU i občanů členských států 
evropského sdružení volného obchodu, které vlastní na 
území hl. m. Prahy rodinný dům či byt v rodinném domě, 
a které v termínu od 15.7.2015 nejpozději do 31.12.2019 
provedou výměnu starého neekologického kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj 
vytápění vyhovující podmínkám tohoto programu.
o dotaci lze požádat pouze v případě, kdy byl stávající 
rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím 
emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČsN eN 303-5 a současně je 
možné poskytnout dotaci pouze v případě, kdy stávající 
rodinný dům (bytová jednotka) byl vytápěn převážně 
kotlem na pevná paliva. dotaci je tedy možno poskytnout 
i v případě, že rodinný dům (bytová jednotka) byl vytápěn 
dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem 
na zemní plyn, elektrokotlem aj. v takovém případě je ale 
nutné doložit, že obměňovaný neekologický tepelný zdroj 
prokazatelně plnil funkci hlavního zdroje vytápění (např. 
průkazem energetické náročnosti, kopií dokladů o nákupu 
pevných paliv nebo fakturami za odebranou elektřinu/
plyn za poslední tři kalendářní roky, případně čestným 
prohlášením).
dotaci nelze poskytnout v rodinných domech, kde byla 
v minulosti (nejdříve od 1.1.2009), obměna zdroje 
podpořena z programů zelená úsporám, Nová zelená 
úsporám nebo ze společných programů na podporu 
výměny kotlů (kraje a MŽP). ve všech případech, kdy byl 
tepelný zdroj podpořen z některého z jiných dřívějších 
dotačních titulů před výše uvedeným datem, musí být 
dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel 
podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.
dotace se vztahuje na moderní nízko-emisní tepelné 
zdroje následujícího typu:
kotle na biomasu s automatickým přikládáním
Plynové kondenzační kotle 

tepelná čerpadla
Pokud je v místě realizace obměny 
tepelného zdroje zřízena plynová 
přípojka (hUP), je podporována 
instalace buď plynového 
kondenzačního kotle, nebo 
tepelného čerpadla (pokud tomu 
nebrání vážné důvody na straně 
žadatele, zejména technického 
rázu).
dotační podporu obdrží pouze nový tepelný zdroj, který 
je uveden na seznamu výrobků a technologií, vedeném 
státním fondem životního prostředí, který je k  dispozici 
na adrese: https://svt.sfzp.cz/.
výše poskytnuté účelové investiční dotace se odvíjí 
v závislosti na druhu nově instalovaného tepelného zdroje. 
v případě instalace plynového kondenzačního kotle je 
výše dotace 75 % celkových uznatelných (způsobilých) 
nákladů včetně dPh, maximálně však 95.000,- kč. 
v případě instalace tepelného čerpadla nebo kotle pouze 
na biomasu s automatickým přikládáním je výše dotace 
80 % celkových uznatelných (způsobilých) nákladů včetně 
dPh, maximálně však 120.000,- kč. Celková výše dotace 
fyzickým osobám vypočtená jako procento ze způsobilých 
nákladů je navýšena o 7 500,-kč, neboť celé území hl. 
m. Prahy leží v oblasti, která je „střednědobou strategií 
zlepšení kvality ovzduší v Čr“ označena jako prioritní 
území, kde podle map klouzavých pětiletých průměrů 2007 
– 2011, sestavených v ČhMÚ, byl překročen alespoň jeden 
imisní limit. v případě plynových kondenzačních kotlů 
bude tedy maximální možná výše dotace činit 102.500,- 
kč. v případě kotlů výhradně na biomasu s automatickým 
přikládáním nebo tepelných čerpadel bude maximální 
možná výše dotace činit 127.500,- kč. v případě současné 
realizace projektu energeticky úsporného opatření na 
rodinném domě v rámci programu Nová zelená úsporám 
získá žadatel bonus dle podmínek tohoto programu, který 
administruje a poskytuje státní fond životního prostředí.
Žádosti v listinné podobě na předepsaném formuláři 
s nezbytnými doklady se podávají na hlavní podatelně 
Magistrátu hl. m. Prahy (preferováno je podání na 
podatelně v ul. Jungmannova 35/29 s ohledem na 
možnou kontrolu před podáním ze strany pracovníků 
administrujících žádosti - ve 4. p., kancelář č. 419). 
Formulář žádosti o dotaci je k dispozici na odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „oCP MhMP), 
ul. Jungmannova 35/29, 4. patro, dále v informačním 
středisku MhMP (přízemí škodova paláce, Jungmannova 
35/29) anebo v elektronické podobě na stránkách portalzp.
praha.eu, kde jsou rovněž ke stažení vzory tiskopisů příloh 
žádosti. 

Daniel Majtner, OŽPD
Zdroj: www.portalzp.praha.eu

https://svt.sfzp.cz/
http://www.praha.eu
http://www.praha.eu
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www.kbely.tv

Kbely Tv
výběr nejzajímavějších reportáží

trénujeme se Slavií
Mladí kbelští fotbalisté zažili 24. října trénink, na který se nezapomíná. Na 40 dětí totiž 
tentokrát při tréninku nevedli jejich stálí trenéři, ale nikdo jiní než trenéři prvoligové slavie. 
trénink pod vedením profesionálů ze slavie se uskutečnil v rámci projektu tour de Club.
http://kbely.tv/video/1661-trenujeme-se-slavii

den stromů
20. října připravilo kbelské ekocentrum Prales, hlavně pro děti z širokého okolí, oslavu 
mezinárodního dne stromů. děti si mohly projít zábavně vzdělávací stanoviště s lesní 
tematikou a také se mimochodem účastnit vyhlašování o nejhezčí ze dřeva vyřezanou 
sochu.

http://kbely.tv/video/1659-den-strom-

99. výročí vzniku Československa
28. října je státní svátek, kterým každý rok slavíme vznik samostatného českého státu, 
přesněji řečeno Československa. vzpomínková akce se v roce 2017 uskutečnila i ve kbelích 
u pomníku Mistra Jana husa.
http://kbely.tv/video/1663-99-vyroci-vzniku-eskoslovenska

(jedle, smrk, borovice)

Dále prodej:
jmelí, chvojí a stojánků

Objednávka velkých stromů (až 5m)  
na tel. 602 653 949 - dovoz možný

PRODEJ  
ČESKÝCH VÝBĚROVÝCH 

VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Prodejce:
Nezisková organizace
Příroda, sport a muzika, z.s. 
Kramlova 1, roh ul. Toužimská 25  
(Výnosy z prodeje stromků jsou investovány do rybaření 
a sportu dětí a mládeže)

KBELY
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Krc cobydup
v sobotu 4. 11. 2017 se v Centrálním parku kbely 
uskutečnilo vyřezávání dýní s lampionovým průvodem. 
vyřezávali děti i dospělí a technice či vzorům se meze 
nekladly, každý si mohl do dýně vyřezat jakýkoliv motiv. 
i když přece jen převažovaly strašidelné obličeje, každá 
dýně byla originální. Na závěr porota krC Cobydup se 
zástupci MČ Praha 19 vybrala nejen nejhezčí, nejzdařilejší 
a nejstrašnější vyřezanou dýni a ocenila jejího autora, 
ale také odměnila děti, které přišly ve strašidelných a 
originálních kostýmech. a neměla to zrovna lehké. během 
celého odpoledne mohly děti plnit halloweenské  soutěže, 
které byly rozmístěny po parku a za jejichž splnění dostaly 
drobné odměny. v 16.00 hodin vystoupilo divadélko 
romaneto. Po setmění děti rozsvítily svoje lampionky a 
vydaly se lesoparkem na pohádkový lampionový průvod, 
kde na ně čekaly nejen pohádkové postavy, ale také 
strašidýlka. ten kdo lesem prošel, se mohl těšit na ohnivou 
show. Nejen počasí, ale také akce se ke spokojenosti všech 
vydařila. Poděkování patří jak organizátorům z kulturního 
a rodinného centra Cobydup, tak také MČ Praha 19, hl. m. 
Praha, Lesy hl. m. Prahy a dobrovolníkům, kteří se na akci 
podíleli.

Za tým KRC CoByDup Mgr. Lenka Baťková

Máme za sebou podzimní bazárek dětského oblečení, 
který proběhl na začátku měsíce října. konal se již 
tradičně v lidovém domě a podle účasti a ohlasů si 
stále drží velkou oblibu. Účastnilo se ho opět kolem sta 
prodávajících maminek (s ohledem na kapacitu sálu a 
objemnosti zimních věcí jsme museli počet zájemců 
redukovat) a zhruba dvakrát tolik si jich přišlo nakoupit, 
což považujeme za velký úspěch. Ceníme si hlavně toho, 
že se tato smysluplná záležitost ujala a funguje, a to 
nejen díky pomoci členek krC Cobydup a podpoře  MČ 
Praha 19,  ale i díky disciplinovanosti maminek, které tak 

mohou samy sobě pomoci a ušetřit  finance z rodinných 
rozpočtů.  akce se zdařila, bylo z čeho vybírat a maminky 
odcházely spokojené, což bylo naším hlavním cílem.  
hned týden nato, v den s magickým datem – v pátek 13. 
října – jsme uspořádali v letňanském lesoparku další 
„podnik“, bez něhož si podzim již neumíme představit, a 
to drakiádu. konečně nám letos, po dlouhé době, počasí 
přálo, a dokonce foukal vítr, takže došlo i ke vzletu většiny 
draků a dráčků.  Pro děti byla opět připravena „dračí stezka“ 
s úkoly a potom zábava ve formě vypuštění draků. tradičně 
jsme soutěžili o NeJ draka, a to hned v pěti kategoriích: 
drak vyrobený doma, nejvytrvalejší letec, nejmenší drak, 
největší drak a drak vozembouch.
Nejočekávanější akcí, která teprve proběhne, je bezesporu 
mikulášská nadílka pro nejmenší a vyřezávání dýní 
s lampionovým průvodem. Mikuláš se svými pomocníky 
navštíví lidový dům kbely v pátek 1. prosince od 16.00 
hodin. děti se mohou těšit na drobné dárečky, ale také na 
pohádku o koblížkovi v podání divadla Říše loutek.
Jako každý rok, tak i letos v listopadu proběhne v krC 
Cobydup vánoční focení nejen dětí, ale celých rodin. 
Nebude chybět nabídka vytvoření rodinných PF přání. 
Neotálíme ani s nabídkou předvánoční „relaxace“ pro 
maminky v podobě kurzu vazby adventních věnců, který 
se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu. 
rezervace předem na kurz adventních věnců a mikulášskou 
nadílku nutná!
informace o akcích naleznete na našem webu www.krc-
cobydup.cz nebo na facebooku.

Těšíme se na vás!
Za tým KRC CoByDup  Lenka Maršálková

Krc cobydup nezahálí ani na podzim

Projekt kulturního a rodinného centra Cobydup, který 
nese název „Co dělat, když…?“, je stále hojně navštěvovaný. 
rádi mezi nás přivítáme nové klienty, dovolte mi proto 
krátké představení. stala jste se čerstvou maminkou? 
Nebo již rodičem jste, řešíte výchovné či rodinné problémy 
a potřebujete pomocnou ruku? v tom případě jsme tu pro 
vás. Naše besedy se věnují i pracovně-právní problematice 
a finanční sféře. Workshopy můžete osobně navštívit nebo 
– pokud máte potřebu řešit svůj problém s odborníkem 
v soukromí – je to možné v rámci individuálního 
poradenství. 
Na co se můžete těšit do konce roku? Nabídka je široká 
a rozmanitá! téma semináře bude „Žárlivost a vztahy 
mezi sourozenci“, dalším tématem, které jsme připravili 
na základě vaší poptávky, jsou „výchovné přístupy“. 
zprostředkujeme vám také setkání s logopedkou, abyste 

si mohli natrénovat logopedická cvičení na doma. a dále? 
interaktivní workshop s advokátkou, která vám bude dvě 
hodiny k dispozici, zodpoví vaše otázky a poskytne vám 
pracovně-právní rady týkající se návratu do práce po 
rodičovské dovolené nebo například k dědictví, výživnému. 
Jako bonus ke všem aktivitám je zajištěno hlídání dětí.
Na začátku příštího roku budeme vědět, zda bude tento 
projekt i nadále spolufinancován ze strany MPsv. Přeji si, 
aby podpořený byl a mohl vám i nadále pomáhat. Je přece 
fajn vědět, že v tom nejste sami.
Příjemný podzim přeje

Dáša Zbínová
vedoucí projektu „Co dělat, když…?“
E-mail: codelatkdyz@krc-cobydup.cz

Bližší informace o termínech naleznete na stránkách 
www.krc-cobydup.cz a facebooku.

„Co dělat, když…?“ 

Strašidla a dýně ve kBelíCh 

http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz


dušiČkové dekoraCe
26. října se nás sešlo asi 20 v klubovně seniorů a jako každý 
rok v tuto dobu jsme vyráběli věnečky a různé dušičkové 
vazby. Materiál pro dekorace nám za finanční i materiální 
podpory ÚMČ zajistily naše dobré duše paní šárka egrtová 

a anička domnosilová. společně jsme si zpříjemnili 
podzimní den, navzájem jsme si své výtvory pochválili a 
odnesli si je domů. 

Lída Francová

v roce 2012 byl v ds Mladoboleslavské založen 
pro kbelské seniory a tělesně postižené sportovní 
klub s názvem „klub aktivních balónků“. zde 
se pravidelně udržují tělesné a duševní aktivity 
jeho členů. Již 5 let se scházíme každé úterý 
v připravené zasedací místnosti domova seniorů 
a nyní pod vedením lektorky cvičení paní aleny 
Petrnouškové cvičíme a snažíme se udržovat svou 
tělesnou schránku úměrně svému věku – zdraví, 
v pohodě a v soudržnosti, pravidelným cvičením 
okřejeme a zažijeme při tom i dost legrace – 
zapomeneme na strasti všedních dní.
děkujeme tímto nejen svým aktivním členům, 
ale především kbelské radnici za podporu těchto 
sportovních aktivit a taktéž za nákup mnoha 
cvičících pomůcek.

V. Dvorský

Ještě náS to Stále Baví ..

Sdružení rodiČŮ a přátel školy
školní zahrada - proJekt 
rodiČŮ a dětí
Jedním z projektů srPš na kbelské základní škole je 
realizace zahrady pro venkovní výuku, družinu a setkávání.  
rádi bychom se s vámi podělili o naši radost z toho, co se 

nám společně letos povedlo zrealizovat.
První rodičovská brigáda proběhla už 22. dubna. sbírali 
jsme větve a převáželi je ke škole.  Na jaře jsme totiž 
dokončovali práce na hradu z proutí.
také v dubnu byla naše žádost o grant „Globus lepší svět“ 
vybrána do druhého kola. děkujeme tímto za hlasy všem, 
kdo nás podpořili. v této výzvě jsme získali 1. místo. Peníze 
byly určeny na realizaci betonových skulptur na písečném 
podloží.
Ještě v dubnu jsme požádali o pomoc pana starostu, 
který slíbil projekt zahrady podpořit realizací zpevněné 
maltové plochy u vstupní části. a tak se také stalo. tento 

„nesmrtelný“ parkový povrch byl položen během května.
Na červen jsme již rok připravovali velkou akci - odlití 
venkovní laboratoře. Jednalo se o tři betonové stoly. tuto 
akci jsme financovali z našeho prvního úspěšného grantu 
t-mobile Pomáháme a také díky podpoře firem knauf,  tbG 
Metrostav a Würth. Na odlití tří stolů bylo třeba celkem 
9 brigád, které se uskutečnily v průběhu 3 týdnů. během 

2 brigád navíc 4 tatínkové vytvořili sólo 
skupinu a zkultivovali podlahu v altánu 
šiška. Poslední formu stolu jsme sundávali 
v den vysvědčení za silného deště. všem 
rodičům a dětem, kteří se účastnili těchto 
akcí bych také velmi ráda poděkovala, 
protože bez nich by to nešlo:)
Na konci školního roku jsme to oslavili na úžasné zahradní 
slavnosti a vrhli jsme se na přípravy zářijových prací. 
Přes prázdniny vznikaly modely pro výrobu skořepin  - 

„kamenů“.  Jejich výroba proběhla v září. během září jsme 
také připravili základy a podloží, položili geotextilii a osadili 
obrubník - 3 brigády. Po dlouhých technických peripetiích 
se nám „kameny“ podařilo dovézt a umístit na dané místo 
pomocí hydraulické ruky. oslavili jsme to táborákem a 
opékáním buřtů v šišce.
v současnosti pracujeme na tom, aby se v co nejbližší době 
na místo doplnil písek a další stanoviště bude připravené 
na řádění školních dětí!
do konce roku 2017 máme v plánu vypracovat ještě 2 
žádosti o grant na dokončení projektu. tak nám držte palce. 
Pokud byste se rádi dozvěděli více o zahradě, prohlédli si 
fotografie a videa z akcí, najdete nás na facebooku pod 
názvem kde zpívají kosi.

koordinátorka a autorka projektu 
zahrady MgA. Anna Kozová
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přilétly k náM Sovy
v úvodu naší pravidelné schůzky 27. 9. 2017 jsme přivítali 
mezi naše devadesátníky další členku.  tak se počet našich 
členů spadající do kategorie 90 a 90+ zvýšil na 15. 
tento den se v našem spolku uskutečnila velice zajímavá 
přednáška. Představitelé spolku PeNthea, kteří pracují 
v záchranné stanici Cholupice, nám přišli představit naše 
noční dravce. v přepravních boxech přivezli celkem sedm 
druhů sov žijících na našem území a dva představitele sov 
obývajících severská území s extrémně nízkými teplotami. 

Představování probíhalo jednotlivě. seznámili jsme se 
s největším sovím zástupcem výrem velkým a rovněž s 
naší nejvzácnější sovou, patřící zároveň mezi nejmenší na 
světě, výrečkem malým.

Postupně nám byly představeny všechny přivezené živé 
exponáty. Měli jsme možnost vidět jejich způsob lovu. Nad 
hlavami se naší klubovnou vznášeli tito zástupci nočních 
dravců. byla to skutečně nevšední podívaná s velice 
poutavým výkladem. Je jen škoda, že nebylo možné zachytit 
jejich představení pro tv kbely, nebo profesionálně nafotit, 
a tak jedinou obrazovou dokumentací jsou nedokonalé 
zcela amatérské fotografie.
Celkově ovšem mohu říci, že se tato přednáška setkala 
s nebývalým ohlasem. 
reakcí na tuto zdařilou akci je rezervace přednášky 23. 
5. 2018 pod názvem „dravci v letu“ a 20. 6. 2018 se nám 
záchranná stanice Cholupice představí s přednáškou 
„Mláďata“.  

Anna Zborníková, STP MO Kbely

Svaz těleSně poStiženýCh Mo kBely

aktivity Svazu těleSně 
poStiženýCh v Čr z.S. MíStní 
organizace Kbely
Jaro je pro pořádání výletů velice příhodné období. Příroda 
se probouzí, sluníčko začíná příjemně hřát a i počasí bývá 
nakloněno výletům a cestám za poznáním.
24. 5. 2017 jsme vyrazili s našimi členy na výlet do 
sázavského kláštera a na prohlídku huti František. byl to 
již od samého začátku zdařilý výlet. dokonce jsem musela 
oslovit našeho pana řidiče, zda mohu sedět na sedadle pro 
průvodce. dosud tomu tak nikdy nebylo. znamenalo to 
maximální obsazenost autobusu. Na výlet nás vyrazilo 50.
Na místo, do sázavského kláštera, jsme přijeli na 
objednanou prohlídku v 10.00. objekt je velice zajímavý. 
První zmínky o klášteře sahají do 11. století. byl kolébkou 
slovanské liturgie. Na klášteře jsou patrné prvky 
románského, gotického a barokního slohu. velice zajímavé 
jsou restaurované nástěnné malby v křížové chodbě. 
Málokdy se návštěvník setká s množstvím provedených 
sond, které odstraňují omítku, a pod touto se objevuje 

původní fresková výzdoba.   dosud bylo zrestaurováno 
pouze šest fresek. dle rozsáhlosti křížové chodby a množství 
sond, které jsou nutné pro přípravu restaurátorských prací, 
lze předpokládat, že práce na tomto objektu potrvají řadu 
let, spíše desetiletí. Prohlídka byla poklidná, bez spěchu a 

vše jsme si prohlédli v klidu a pohodě.
Po prohlídce nám vyhládlo a odebrali jsme k chutnému 

obědu. Po obědě nás čekal další bonbónek. byla to 
prohlídka huti František v sázavě, nedaleko sklárny 

kavalier, kde se vyrábí řadu let chemické sklo. Celá expozice 
byla realizována z prostředků evropské unie a z iniciativy 
tatínka spisovatele Michala viewegha. Jsou zde pořádány 
přednášky pro skláře, škola pro adepty sklářství a spousta 
jiných aktivit. Jednotlivé exponáty pocházejí ze sklářských 
soutěží a jsou zde vystavena díla významných českých 
výtvarníků včetně děl bořka šípka. Celý objekt působí 
velice příjemně. Je důkazem maximálně citlivého propojení 
historického objektu s moderní expozicí. Prohlídka opravdu 
stála za to. všichni výletníci byly spokojeni 
další naší aktivitou byla prohlídka Poslanecké sněmovny 
České republiky, kam jsme se objednali na den 5. 6. 2017. 
v předstihu jednoho měsíce jsme museli předat seznam 
třiceti účastníků, což je maximum na jednu prohlídku. 
soupis musel být opatřen čísly občanských průkazů.
areál Poslanecké sněmovny České republiky se nalézá 
ve třech historických objektech. thunovský palác, palác 
smiřických a šternberský palác jsou vzájemně mistrně 
propojeny chodbami tak, že se prochází z paláce do 
paláce bez toho, abyste museli některý z objektů opustit. 
Na počátku prohlídky, v informačním centru, jsme byli 
seznámeni se vznikem a tradicemi parlamentní demokracie 

v naší historii i současnosti. Na informačních panelech jsme 
si připomněli předsedy parlamentu od roku 1918. zajímavý 

byl rovněž panel s vyznačeným zasedacím 
pořádkem dle jednotlivých stran a poslanců. 
všechny interiéry jsou moderně zařízené. vše 
co je součástí těchto prostor, bylo vyrobeno 
v naší republice. Navštívili jsme zákoutí 
s výhledem na Malou stranu a Pražský hrad. 
Naprosto kouzelné scenérie.  Magicky na 
nás zapůsobila i jednací síň, kterou jsme si 
prohlédli z divácké galerie, která je opatřena 
bezpečnostní ochranou z plexiskla. Prohlídka 
byla naplánována na pondělí, což je den volna 
a poslanci v tento den mají pracovat přímo ve 
svých volebních obvodech. v prohlídce jsme 
tak nebyli nikterak omezováni. 
První setkání po prázdninách, konkrétně 
13. 9. 2017, nás zavedlo na výlet na zámek 
Jemniště. Jak je uváděno, je to „barokní 
perla středních Čech“. byl vystavěn a 

dokončen roku 1725 významných stavitelem Františkem 
Maxmiliánem kaňkou, který je rovněž autorem barokního 

kostela ve vinoři. Jde o šlechtické sídlo období vrcholného 
baroka. byl využívám jako letní sídlo šlechty. zámek měl po 
znárodnění štěstí. vzhledem k tomu, že zde byly pořádány 
výstavy a různé kulturní akce, nedošlo k fatální likvidaci 
interiérů a vše se dochovalo v původní podobě. od roku 
1995 byl zámek navrácen sternbergům a současným 
majitelem je Jiří sternberg, který obývá se svou rodinou 
levé křídlo zámku, a podílejí se na chodu všech součástí 
zámku, které jsou určeny veřejnosti. za zmínku stojí rovněž 
překrásný anglický park, který byl uveden do původního 
stavu, což trvalo několik let. Po prohlídce zámku jsme 
vyrazili do vlašimi na oběd v duchu tradiční české kuchyně. 
Následovala prohlídka města, návštěva cukrárny a pak 
návrat do reality.
Myslím, že se naše akce zdařily a opět nastavily laťku výš a 
díky finanční podpoře MČ Praha 19 jsme je mohli pro naše 
členy realizovat.

Anna Zborníková, předsedkyně STP MO Kbely
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Skaut - S.S.v.

Co Je u náS nového...
Piráti na řece - 16. září 2017 
v polovině září podnikáme naši oblíbenou akci - Piráti na 
řece. tentokrát zkoušíme náš nový motorový člun. každý si 
může vyzkoušet řízení a tak o zábavné chvíle, není nouze. 
v Pirátí laguně nacházíme na rozbouřené hladině láhev, s 
důžitou zprávou po trosečníkovi. ze zprávy se dozvídáme, 
že nedaleko od nás je zakopán poklad. Po překonání něko-
lika překážek ( husté křoviny, kopřivy, dravé šelmy) poklad 
po trosečníkovi zdárně nalézáme. Naše mise ja tak splně-
na a s radostí se vracíme domů.
Po stopách sv. václava - 28. září 2017
děti v našich oddílech učíme, aby nebyly lhostejné ke své-
mu okolí. Řadu let jsme čistili studánku pod slovanským 
hradištěm ve vinořské oboře. Nyní jsme se ve spolupráci s 
MČ Přezletice pustili do očisty křižovatky polní cesty smě-
rem na Podolánku, kde je umístěn pěkný poutní pískov-
cový kříž. Po hodinové práci, byl za námi vidět kus dobře 
odvedené práce. od pana místostarosty jsme měli zajiště-

né buřtíky a dřevo na oheň. Možná se na obzoru se rýsuje 
další spolupráce, zatím však nepředbíhejme :).
29.9. - 1.10. 2017 - výprava na klondajk
Počasí bylo již celkově sychravé, to nás však nezastavilo. se 
skauty jsme vyrazili na dvoudenní výpravu, do nedalekých 
radonic, kde jsme měli zajištěný nocleh ve srubu klondajk. 
První den se „zabydlujeme“ a uklízíme zdejší hřiště, aby-
chom jej mohli využít k našim hrám. Druhý den se sezna-
mujeme s koňmi a učíme se základy jízdy. Nezapomínáme 
ani na zálesácké zkoušky. Jedná se o rozdělání ohně a ná-
sledné vaření pro 10 „hladových krků“. Práce se sekerou 
- štípání dřeva, bezpečnost. Každý nový den začínáme roz-
cvičkou do půl těla bez oblečení a mytím v potoce. Nezapo-
mínáme ani na naše oblíbené hry. U večerního ohně probí-
ráme naše dobrodružné výpravy, tábory a jiné důležitosti. 
Večer potom spokojeně usínáme na čerstvém vzduchu, tzv. 
pod širákem. V neděli končí naše putování. naposledy si na 
ohni uvaříme oběd, vše po sobě uklízíme a vyrážíme na zá-
věrečnou 5 km dlouhou pouť. U klubovny se loučíme oddí-

letní skautský tábor je úspěšně za námi, a tak se od září 
s chutí a radostí vrháme do další oddílové činnosti.

naše oddíly JSou rozděleny takto:
Bobříci (5-6let), tento oddíl v současné době navštěvuje 
deset předškoláčků, kteří se skautingem teprve seznamují. 
vlčata (6-10let), stěžejní knihou pro vlčata, je Mauglího 
kniha džunglí. děti v této kategorii jezdí na jednodenní vý-
pravy, kde se učí poznávat rostliny, zvířata a seznamují se s 
pravidly skautingu. oddíl navštěvuje 25 dětí.
Skauti a Skautky (10-15 let) se dále dělí na družiny: sov, 
rysů a vlků. zmíněný oddíl nyní navštěvuje 15 dětí. se 
skauty podnikáme již náročnější akce (dvoudenní výpravy, 
výlety do zahraničí, hry v terénu, plavby na raftech, jízdu 
na koni, slaňování, ...).
rower (15-18 let) v současné době máme u nás 4 chlapce 
ve věku rowerů. Pomáhají s vedením oddílů a podnikají s 
námi drsnější akce (vícedenní výpravy, jízdy na kolech, raf-

tech a kánoích, táboření atd.).
klub old skautů (18 - 100let) 
v klubu máme 10 členů, kteří 
aktivně pomáhají s činností v našich oddílech. Pořádáme 
posezení, při kterých se probírá aktuální dění v oddílech a 
old skauti též pomáhají s organizováním různých akcí pro 
veřejnost, se zajišťováním výprav, táborů a pomáhají také 
s přípravou tiskovin pro oddíly.
Svaz přátel Skautů-S.S.v. 
tato skupina sdružuje 47 lidí (rodičů, přátel, kamarádů...) 
, zkrátka lidi, kterým je blízká myšlenka skautingu a rádi 
pro děti něco podniknou.
Pokud tě tento článek oslovil, přijď mezi nás - jsi vítán. ve-
lice rádi se s vámi setkáme v naší zálesácké klubovně (Cen-
trální park - srub 1.patro).
veliký dík patří zastupitelům zdejší radnice, která naše 
oddíly velice podporuje. 
více o nás a naší činnosti na: www.skaut-ssv.cz

lovým pokřikem a zase za měsíc!
16.-20. října - den stromů
v tyto dny jsme se věnovali ve zdejším pralese tvoření dře-
věných výtvorů. rozhodli jsme se podpořit správnou věc 

a tak jsme se pustili do dřevořezby veliké hlavy vlka a dře-
vořezby indiánského totemu. za velikou pomoc děkuji he-
leně kratochvílové. a jak skončilo naše „sochání“ můžete 
posoudit  z fotografií.
20.-22. října - Ukončení vodácké sezony - uzavření vody.
za veliké podpory rodičů jsme uskutečnili tuto naši, již 
tradiční akci. opět jsme se skauty připravili zázemí a spali 
v hangáru na březích jezera ve vojkovicích. v teple stanu 
u kamínek jsme spřádali naše další plány. veliký dík patří 
radku šturzovi (klub old skautů) za mistrovskou činnost 
kuchaře. Jeho jídlo bylo výborné! hladina jezera opět ne-
zklamala a skoro půlmetrové vlny nám připravily nejednu 
horkou chvilku:). samozřejmě se nezapomnělo na tradiční 
skautský ponor (jen pro tvrďáky), tzn. ponoření do chlad-
ných vod jezera. víkend nám utekl jako voda... a tak opět v 
březnu, kdy naopak budeme vodáckou sezonu zahajovat.
28. říjen - vznik Československa
vznik Československa si každoročně připomínáme u po-
mníčku mistra Jana husa v sojovické ulici. letos jsme si 
také připomněli 99. výročí naší republiky. v našich oddí-
lech učíme děti lásce k vlasti, pracovitosti, slušnosti, ale 
také k určité znalosti historie.
U pomníku jsme si připomněli historii vzniku Českosloven-

ska, zazpívali si společně českou hymnu a na závěr nám 
trubač zatroubil večerku. všem, kteří si našli čas patří ve-
liký dík.

Loučím se s Vámi nejen vodáckým - Ahoooooooooooj.

http://www.skaut-ssv.cz/
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základní škola praha - kBely
adaptaČní kurz třídy 6. B 
(zaČít Spolu)
v letošním školním roce byla opět otevřena na druhém 
stupni naší školy třída s programem začít spolu. obě 
šesté třídy vyjely v září na adaptační kurz, jehož účelem je 
především to, aby se děti (které byly do dvou tříd rozděleny 
z bývalých tří pátých tříd) lépe poznaly navzájem a aby byl 
zdárně navázán i kontakt s třídními učiteli. Pro učitele je to 
mimořádná příležitost vidět všechny děti „v akci“, poznat 
je i z jiného pohledu, než jen z toho za katedrou. 
Naše třída vyjela v termínu 18. – 20. 9. 2017. 
Jeli jsme vlakem, bydleli  v základně pionýrů, 
sami jsme si vařili. Pro všechny to byl silný 
zážitek. Cesta vlakem byla trochu dobrodružná. 
Následoval pochod s batohy (leckdy ne zrovna 
ukázkově sbalenými) do místa určení – bukoviny 
u Čisté, malé vesničky v Podkrkonoší. Ubytovali 
jsme se ve staré vesnické škole, k dispozici 
jsme měli  i velikou oplocenou zahradu a školní 
tělocvičnu. vaření probíhalo v malých skupinkách 
za pomoci a dohledu dospělých.  děti měly 
z domova nastudované recepty na přípravu jídel, 
ale i prostíraly, myly nádobí… Navíc skoro každá 
maminka upekla na cestu buchtu nebo bábovku, 
takže i svačiny byly super.  

součástí adaptačního kurzu je především spousta 
her a zážitkových aktivit, při kterých se děti 
vzájemně poznávají, jsou nuceny spolupracovat a řešit 
různé problémové situace. zároveň ale nechyběl volný čas, 
ve kterém se děti věnovaly oblíbeným hrám. Nevynechali 
jsme ani zpívání s kytarou u táboráku a opékání špekáčků. 
kromě těchto tradičních aktivit nás však čekaly i jiné, které 
jsou svázány s programem začít spolu u nás na škole. 
Proběhl třídní sněm, na kterém byly děti rozděleny do 
kruhů. Jednotlivé kruhy (skupinky po 6 dětech) si zvolily 

své kapitány a také název. z kapitánů kruhů 
byl poté tajnou volbou zvolen kapitán třídy. 
byla odsouhlasena pravidla fungování třídy a vysvětleny 
důležité záležitosti týkající se práv a povinností dětí v této 
třídě. 

Poslední den byl ve znamení balení a úklidu. Některé 
děti konečně viděly, jak se dá sbalit batoh tak, aby na 
něm nemusela viset „závaží“ zvenčí J. byla jsem upřímně 
překvapena, jak děti fungovaly. Úklid základny probíhal 
zcela organizovaně, všichni pracovali na plné obrátky, 

chůze na nádraží utekla rychle a v klidu. Cesta vlakem 
domů byla také skvělá. i počasí nám přálo. 

Mně, třídní učitelce, adaptační kurz přinesl řadu velmi 
cenných zkušeností a informací o dětech ze třídy a dětem 
určitě řadu nevšedních zážitků. doufám, že podobné 
výjezdy bude naše třída absolvovat častěji. 

Mgr. Petra Hazlbauerová

keraMiCké kroužky školní družiny
 Jsme holky a kluci ze školní družiny a baví nás tvoření z hlí-
ny. Proto chodíme do keramického kroužku. samozřejmě, 
že ne všichni najednou. Jsme rozděleni do menších skupin. 
rádi se věnujeme „zvířecí tématice“, takže z pece vycházejí 
psi, kočky, mořská havěť, ovce, slepice, zebry, motýli a jiná 
zvířátka. vydařila se nám i práce se sklem, které se teplem 
krásně roztaví a vytvoří zajímavé detaily. hotové výrobky 
si odnášíme domů a děláme radost sobě i svým blízkým. 
Pravidelně v adventním období se pořádá u nás ve škole 
vánoční jarmark, na němž jsou naše výtvory k vidění i ke 
koupi. každoročně na jaře můžete naše práce vidět vys-
tavené v místní knihovně. Prostě - je to prima zábava.

                               Kluci a holky ze školní družiny.

olyMpiáda tříd S prograMeM zaČít 
spolu
bum a je to tady! olympiáda všech tříd s programem začít 
spolu.
Než celá akce vypukla, proběhlo ve třídách rozřazení do 
skupin. smíšená družstva tvořili žáci 1. – 7. tříd. kapitáni 
si pro své týmy vylosovali název státu, který 
budou na hrách zastupovat. olympijských her 
se v zastoupení našich žáků zúčastnili sportovci 
z České republiky, slovenska, Řecka, švédska, 
Ukrajiny, Francie, Německa, anglie, ruska a 
švýcarska.
v den olympiády jsme se všichni sešli před 
školou. společně jsme vyrazili do areálu 
spartaku kbely. v rámci příprav proběhlo 
malování vlajek na obličej a pořádná rozcvička.
olympijské hry započaly nástupem všech 
družstev a zažehnutím olympijského ohně. 
tohoto úkolu se po opakovaném pokusu za 
pomoci našeho asistenta Matěje (Yettiho) 
úspěšně zhostila bývalá vrcholová gymnastka 
amča Jeřábková. Nechyběla ani olympijská 
vlajka s pěti kruhy.
Následoval zahajovací projev pana učitele švece, který se 
ve stylovém saku na jeden den zhostil funkce předsedy 
Mezinárodního výboru oh začít spolu. olympijský slib 
přednesla sedmačka áďa Maříková.
Po slavnostním ceremoniálu se každé družstvo zařadilo 
k jednotlivým soutěžním stanovištím. Na programu 

byly kromě tradičních disciplín (běhy, hody, lukostřelba, 
kolektivní sporty) také ty méně obvyklé (hod mincí do 
hrníčku). 
Na závěr soutěží se opět všechna družstva sešla na vyhlášení 
vítězů. tentokrát byla nejlepší Francie. odměna v podobě 
čokoládové medaile byla vskutku sladká. samozřejmě 

nechyběl ani velký potlesk. ten vlastně patřil nám všem, 
sportovcům za účast a pořadatelům za super den! 
olympijské hry se konají jednou za čtyři roky. My však 
věříme, že ty naše se uskuteční již příští rok. 

Francesca Ferraiuolo, (7.B)

proJektový den 7. a
třída 7. a se během projektového dne rozhodla zabývat 
našimi dějinami. vybrali jsme si slovany, dávné předky, kteří 
sídlili na našem území. Udělali jsme si šest skupin a každá 
si vybrala jiné téma. Chovaná zvířata a pěstované plodiny, 
oblečení, jídlo a pití, obydlí, obchod, ale i vládce slovanů 
sáma. za úkol jsme měli udělat poutavou prezentaci, 
která co nejvíce naše spolužáky zaujme a seznámí s naším 
tématem. vyrobili jsme si makety, vytvořili velké plakáty, 
na kterých byl zachycen výstup námi zpracovaného úkolu, 
některé skupiny doplnily ještě prezentací na počítači, jiné 

připravily krátkou scénku na dokreslení tématu. Naše 
spolužačky dokonce upekly slovanské placičky podle 
středověkého receptu. zaujal i slovanský oblek jiné skupiny. 
všechny nás to samozřejmě velmi bavilo a hodně žáků si 
zasloužilo i jedničky. v průběhu práce na projektu se na 
nás přišla podívat i třída 6. a. odpovídali jsme na jejich 
všetečné otázky a doufáme, že jsme šesťáky inspirovali. 
Celý projektový den se vydařil. tato forma vyučování se 
nám líbí. Při zpracování témat jsme získali veliké množství 
nových informací.

Magdalena Husáková, Natálie Kosinová - 7.A
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základní škola praha - kBely

ZŠ Praha - Kbely

Vás srdečně zve 
na 5. ročník 

předvánočního představení 
školních i volnočasových 
aktivit žáků naší školy.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

Čtvrtek 14. 12. 2017
od 17:00

Lidový dům Kbely
Toužimská 244
Praha 9 - Kbely

VÁNOČNÍ HVĚZDY

ZŠ Praha - Kbely 

Vás srdečně zve 
na tradiční 

předvánoční 

prodej výrobků 

našich žáků. 

čtvrtek 

30. 11. 2017

16:00 - 18:00

školní jídelna 

(vchod z ulice 

Albrechtická)

Vánoční jarmark

vyStoupení žákŮ naší školy na 
posvícení ve Kbelích
Žáci 7. a kája Černá, Jáchym tůma, Martinka vorlíčková 
a kája zaibert si připravili scénku o marnivé hraběnce 
Černínové, kterou čert odnesl do pekla, když šla 
v chlebových střevíčkách do kostela ve vinoři. v dalších 
rolích s nimi vystoupili vítek Macek a Fanda rochl z 9. 
b. Potom už následovalo taneční vystoupení aničky 
Menšíkové a veroniky Makovcové, které strhlo diváky 
k potlesku. vystoupení žáků naší školy zakončili Maksym 
Popovich a kačka Patskun z 8.b - opět v tanečním rytmu.

Mgr. Marie Nováková

Jistě si mnozí z vás všimli nového obchůdku v 
Železnobrodské ulici u parku, kde nám vyrůstá prostor 
pro všechny umělce, řemeslníky, výtvarníky, architekty, 
designéry, studenty, děti, rodiče a všechny domácí tvůrce. 

Nový obchod s výtvarnými potřebami nese jméno kbel-
ského rodáka a patriota antonína vrby, který žil na počátku 
minulého století a v nedalekém holičství provozoval svou 
živnost. tento velmi společenský člověk, talentovaný malíř 
a hudebník, se dokonce účastnil historicky prvního vysílání 

rozhlasu z místa známého kbelského památ-
níku. 
Jeho patriotismus, vztah k hudbě a výtvarnému umění 
dědí již čtvrtá generace, jak nám prozradil majitel obcho-
du, pravnuk Jan vrba, který dále přiblížil filozofii tohoto 
projektu:   Naše práce je pocta k umění a řemeslu. Obchod 
s krásným a vonícím uměleckým materiálem v prostředí 
kamenné prodejny je pro nás snahou trochu oprášit osob-
ní přístup, vztah k poctivosti, vztah ke kvalitě a tradicím 
starých obchodníků, či řemeslníků z pražské periferie. My-
slíme si, že umění i domácí tvoření pro radost si zaslouží 
víc než regály supermarketů a hlavně kvalita, kterou vyhle-
dáváme je v tomto oboru moc důležitá. Chceme také, aby 
se naše část Prahy stala trochu kulturnějším, vkusnějším a 
společensky akčnějším místem pro život. Velkou inspiraci 
nacházíme v rodinných tradicích a hodnotách našich před-
ků a proto nese obchod jméno s hrdostí i se závazkem.
v Železnobrodské ulici nenajdete nyní pouze obchod 
s výtvarnými potřebami, ale také dílnu pro umělecké 
kurzy všeho druhu. zde se můžou realizovat jak děti, při 
tematických jednorázových workshopech nebo v pravi-
delné výtvarné dílně kbelské moře, tak i dospělí v různých 
zajímavých kurzech pod vedením profesionálních lektorů 
a známých umělců. Úplní začátečníci i pokročilí se zde 
můžou zdokonalovat v klasických technikách malby a kres-
by, ale i v dalších zajímavých oborech jako je grafika, ka-
ligrafie, umělecká řemesla i sezonní tvoření. do budoucna 
se plánuje také klasická fotografie a počítačová grafika.
Přijďte se k nám podívat, udělat radost sobě nebo svým 
blízkým nebo si jen popovídat o umění a  zajímavých výt-
varných technikách.  
Jsme otevřeni vaším představám a přáním. Nebojte se nás 
oslovit přímo u nás v obchodě nebo přes kontakty, které 
najdete na našich webových stránkách www.antoninvrba.
cz .
věříme, že vám nový obchod a dílna ve kbelích udělá ra-
dost a bude motivací. tvořte s námi!

Antonin Vrba

antonin vrBa  - výtvarné potřeBy 
a kurzy nově ve kBelíCh

poliCeJní konzultaCe nyní každou první 
Středu v MěSíCi
Potřebujete radu, pomoc, vysvětlení právních souvislostí či hledáte efektivní řešení 
problému? Nemusíte až na policejní oddělení do Čakovic!
Již pátým rokem Městská část Praha 19 ve spolupráci s Místním oddělením Policie Čr 
Čakovice pro vás realizuje projekt zlepšení dostupnosti služeb Policie Čr, kdy je každou 
první středu v měsíci od 15 do 17 hod. v budově kbelské radnice na adrese semilská 43/1, 
Praha 9, k dispozici školený policista připravený zodpovědět veškeré vaše dotazy týkající se policejní problematiky.
skupina seNior

http://www.antoninvrba.cz
http://www.antoninvrba.cz


3130

KbelsKé posvícení
kbelské posvícení jsme oslavili tradičně – netradičně za 
mírně vřelého počasí a jako vždy v našem krásném kbel-
ském parku. letošní rok byl opět něčím speciální – byl ve 
znamení červeného koberce a oslavy všech uměleckých 
osobností – malých i velkých, ze kbel i z okolí. 
kbely poctily svou návštěvou krom krásných mažoretek 
a dance vystoupení i perfektně připravené děti z Fittime 
kbely, mnoho velice šikovných hvězdiček přišlo z hudeb-
ního studia ČMelda, i vinořská zumba lucky burdové roz-
proudila další davy návštěvníků, k tomu krásně zapěly vy-
cházející hvězdy Majda šumpíková a zuzana večerníková. 
Nelze opomenout nápadité vystoupení studentů kbel-
ské základní školy, kteří pod vedením akční paní učitelky 
Novákové zvládli taktéž potěšit řadu diváků. také bylo ke 
zhlédnutí divadlo pro děti a jejich kocour v botách.
Posvícenské galánky z Prima divadla se ujaly doprovod-
ného slova a vítaly jednu slavnou návštěvu za druhou. 
Nejen, že k nám zavítal Fredie Mercury (J.bresky) a 
předvedl neskutečně zábavné show s mnoha „profláklými“ 

hity skupiny Queen, ale též se z davů najednou objevila 
např. Jana kratochvílová s hitem „stínu kapradiny“, dále se 
trochu ostýchavě – ale s velkým šarmem - jala zpěvu i kbel-
ská hanička zagorová s písničkou „spěchám“ a červeným 

kobercem jak vichřice protančila a svými boky pěkně zavl-
nila rozpustilá kbelská ewa Farná, rozhodivši mezitím všem 
nejbližším fanouškům - poté, co zapěla píseň:“boky jako 
skříň“- veškeré své připravené sladkosti v pompadurce. 
dalšími osobnostmi byli místní sportovci ze sokolu kbely 
s ukázkami z oblasti pozemního hokeje.
a aby měly kbelské oslavy ten správný „říz“ – pozvali jsme 
si hudební skupinu trijo, která zde rozproudila tance-
chtivé návštěvníky svou muzikou z dílny skupin jako jsou 
Čechomor, blackmores Night, v. redla, J. Nohavici a mno-

hé další třeba i lidové skladby.
třešničkou a zakončením celého slavnostního dne 
byl ohňostroj s hudebním podkresem od skupiny 
Queen a scorpions.
a tak byla ukončena naše další tentokráte více umě-
lecky laděná kulturní akce a těšíme se opět na vás na 
všechny při podzimních a zimních připravovaných ra-
dovánkách.
děkujeme tímto všem pomocníkům, všem-co nám 
organizátorům drží palce, všem – kteří přijdou i za 
deštivého počasí, ale i všem, kteří mají prostě rádi 
další společné a nejen sousedské setkávání, jež je - 
věřím - velmi přínosné a příjemné pro všechny z nás.

Šárka Egrtová, public relations MČ Praha 19
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100%karlos

burger
přijďte

ochutnat.

najdete
nás 100 metrů
od kostela na

Cukrovarské 41/49

čakovice

www.karlosburger.cz
tel: 733 411 010

zápisníK joseFa perlingera

říjen 2017                                    
Události měsíce října ve kbelích
2. 10.   Na kbelské radnici se 
uskutečnilo další letopisecké set-
kání, na kterém kbelští pamětníci 
se věnovali průmyslu ve kbelích od 
historie po současnost. Před kbelskou 
poštou si zařádili kbelští školáci, když 
jeden z nich vyskakoval na malou 
poštovní schránku a ostatní jeho 
,skvělý výkon“ odměnili potleskem. 
tento riskantní výkon, který může 
skončit vážným úrazem, bych tak op-
timisticky neviděl.
3. 10.  ve kbelské obřadní síni 
se konalo vítání občánků, které 
pokračovalo také dne 5. 10. Celkem 
bylo slavnostně uvítáno do života 21 
dětí.
4. 10.   v klubu seniorů kbely na 
Mladoboleslavské ulici byla vzácná 
návštěva. zavítala tam herečka a spi-
sovatelka ivanka devátá. v knihovně 
na kbelské radnici v podvečer byla 
otevřena výstava obrazů kbelské 
občanky paní aleny Nezbedové. 
výstava je pro veřejnost přístupná do 
prosince 2017. Je dobře, že máme ve 
kbelích tolik kulturních akcí.
7. 10.    v brzkých ranních hodinách 
byl blízkosti mini knihovničky u Níz-
koprahového centra aktivit (NCa) 
MČ Praha 19  spatřen neznámý muž, 
který si tam do vozíku bere knihy, 
zřejmě do sběru protože na místě 
zůstaly desky z knih. tento vandal 

nepatří ke sběračům papíru, kteří 
chodí po kbelích a jsou víceméně 
známi veřejnosti. Podle jednoho 
z nich se tito od podobných činů dis-
tancují. knihy jsou přece na čtení.
10. 10.    Na lavičce před supermar-
ketem billa byla nalezena příruční 
taška. bohužel, nebyly v ní žádné 
doklady ani 
peněženka, ale 
pouze papírové 
kapesníčky a 
,,fleška (Flash disk) 
obsahující recep-
ty. taška zřejmě 
patřila zřejmě 
nějaké ženě. Jak 
se tam dostala, 
zůstává záhadou.                                                                                                            
12. 10.     tento 
den jsem opět 
navštívil letecký 
archiv v Praze 10 
a získal zajímavé 
informace o dění 
na kbelském letišti 
v roce 1923. Např. 
1. března 1923 
byly zahájeny 
tzv. poštovní lety, 
kterými vojenské 
letectvo testovalo 
nejvýhodnější 
podmínky pro 
zahájení civilní 
letecké dopravy 
na trati Praha – 

bratislava – košice – Užhorod. tohoto 
dne z kbelského letiště odstartoval 
upravený letoun aero a – 14 a po 140 
minutách přistál bez potíží na letišti 
vajnory u bratislavy.  
13.  10.   v lesoparku mezi hotelem 
erko a kbelským nádražím se kolem 
poledne pohybovala žena, která jed-

valovém duchu. Nechyběly slavné os-
obnosti z uměleckého světa, muzika, 
pout´ové atrakce, zabijačkové hody, 
soutěže, prostě kvalitní program 
pro děti i dospělé. v 21 hodin mohli 
přítomní vidět nádherný ohňostroj. 
kbelské posvícení se vydařilo!                                                                                                                                        
                           
25. 9.  v jedné kbelské hospodě se 
konala oslava narozenin. oslavenec 
penězi  nešetřil a s přibývajícími 
drinky byla stále lepší atmosféra. 
když se společnost rozešla tak 
oslavenec po vyrovnání útraty vyšel 
ven a dál si nic nepamatuje. v brz-
kých ranních hodinách ho doma 
v posteli probudila strašná žízeň. 
Marně vzpomínal na to, jak se dos-

tal domů. Měl podezření, že domů 
nepřišel sám. z posledních sil začal 
prohledávat svůj byt, jestli tam někdo 
není. Protože bydlí v bytě o velikosti 
3+1, tak to chvilku trvalo. Nakonec 
s úlevou zjistil, že je doma sám a 
spokojeně usnul.
27. 9.   velké štěstí měl starší muž, 
který bydlí v katusické ulici ve 
kbelích. Celou noc nechal dokořán 
otevřené dveře osobního auta a navíc 
nechal klíče od auta na sedačce pro 
řidiče. Přímo excelentní šance pro 
zloděje. Ještě ráno mohli kolemjdoucí 
vidět otevřené dveře tohoto auta. 
Protože majitele znám, tak jsem 
mu zatelefonoval a po jeho návratu 
domů si klíče od svého auta, které 

jsem mezitím zabezpečil osobně 
převzal. Jak tato situace nastala si 
nedokázal vysvětlit. Jisté je, že hodně 
riskoval, protože trestné činy týkající 
se motorovým vozidel patří mezi 
nejčastější.
28. 9.  v ulici Pod Nouzovem ve 
kbelích byl nalezen leguán, který byl 
umístěn do útulku v Měcholupech a 
majitel se mohl obrátit tam. 
29. 9.  kolem 7 hodiny ranní před ob-
chodem potravin v katusické ulici si 
jedna občanka uvázala svého malého 
pejska k lavičce a šla na nákup. Pejsek 
spustil takový štěkot, že lituji lidi, 
kteří tam bydlí, že měli takovýhle 
budíček! a to není jediný případ to-
hoto druhu!                                                                           

září 2017                                                     
1. 9.    v Centrálním parku kbely se 
měla konat akce pro děti pod názvem 
Pohádkový park, která musela být 
pro nepřízeň počasí přesunuta na 
5. září. Muž středního věku ze kbel 
zašel večer do hospody a stěžoval si, 
že jeho ženská si udělala podzimní 
prázdniny ( ve skutečnosti opustila 
zaměstnání a zůstala v domácnosti). 
když to zjistil, pro uklidnění rozbil 
doma vysavač na kusy, až zůstal 
na koberci pouze obnažený mo-
tor. to ho uklidnilo a protože má 
zaměstnání s dobrým příjmem, tak 
si jistě koupí tento domácí spotřebič 
v modernějším provedení! inu, mít 
doma divoženku na počátku kli-
makteria to vyžaduje pevné nervy a 
hodně peněz!
2. 9.    v souvislosti s výše uvedeným 
nepříznivým počasím, jsem náho-
dou zjistil z historických záznamů, 
že tohoto dne v roce 1935 byla  ve  
kbelích naměřena nejvyšší teplota 
v republice +34, 8 °C. kbely tedy 
drží v tento den historický teplotní 
rekord!
4. 9.   Na základní škole al-
brechtická ve kbelích začal školní 
rok 2017/2018. do prvních tříd bylo 
přijato 102 žáků. Již podruhé byl 
otevřen nultý ročník, do kterého 
bylo přihlášeno 13 žáků. Na kbelské 
základní škole bude v tomto školním 
roce přibližně 730 žáků a 58 peda-
gogických pracovníků. Na kbelské 
radnici se po prázdninách opět sešli 
pamětníci na letopiseckém setkání, 
kde tentokrát probírali geologii, 
zeleň, studny ve kbelích od dávných 
časů až po současnost. Potěšující 
zpráva je, že tohoto setkání se 
zúčastnili dva noví pamětníci.
5. 9.  v Centrálním parku kbely se 
uskutečnila akce pro děti, která 
se měla konat již 1. září. tentokrát 
pořadatelům MČ Praha 19 a dalším a 
také návštěvníkům počasí přálo.  Na 
vojenském letišti v Praze – kbelích 
byl otevřen nový hangár, který bude 
používán pro letouny typu airbus 

a Casa. hangár má rozměry 44 x 
42 metrů a vejde se do něj letoun 
vysoký až 9 metrů. armáda Čr pro-
vozuje 2 airbusy a dostatečný hangár 
měla zatím jen pro jeden letoun.
 
6. 9.   Po poledni se v katusické ulici 
uskutečnil verbální konflikt muže 
s velkým psem a školačkou s malým 
psem. ke střetu psů naštěstí nedošlo, 
ale muž začal školačce a jejím ka-
marádkám  nadával slovy, která 
nepatří do slovníku gentlemana. 
školaček se zastala paní, která za to 
od muže obdržela spršku vulgarismů 
a protože se nedala, tak létala ka-
tusickou ulicí sprostá slova oběma 
směry než muž vyklidil pole.
9. 9.   ráno byl v toužimské ulici ve 
kbelích na silnici k vidění historický 
automobil, který patří kbelskému 
sběrateli. Mířil na motoristickou akci 
automobilů veteránů na zbraslavi, 
která má tradici od roku 1908.
10. 9   v supermarketu billa ve 
kbelích měli v akci vodku s názvem 
stalinovy slzy. Neznámý muž v mon-
térkách si vzal do nákupního košíku 
2 lahve a zmizel za regály se zbožím. 
když se opět objevil, měl v nák-
upním košíku pouze 2 lahve piva.
tento kouzelnický výkon však neunikl 
personálu supermarketu a čekali na 
něj za pokladnami. Nenechavec si 
všimnul toho, že něco není v pořádku 
a vodku vrátil zpět do regálu. zaplatil 
pivo  a zklamaný odešel ven. Místo 
konzumace vodky stalinovy slzy mu 
nakonec zbyly jen oči pro pláč!
13. 9.  tento den jsem v rámci zdra-
votní kontroly navštívil dopoledne 
Polikliniku Prosek, oddělení diabe-
tologie. Jaké bylo moje překvapení, 
když na chodbě před ordinací čekalo 
na ošetření 5 kbelských občanů. Je 
dobře, že kbelští občané pečují o své 
zdraví!
14. 9.  v dopoledních hodinách na 
parkovišti u supermarketu billa ve 
kbelích zaparkoval kbelský občan 
autem na vyhrazené stání pro in-
validy. když se po nákupu vracel 
k autu už tam na něj čekal strážník 

Městské policie. Řidič se celou 
událost snažil ,,ukecat“, ale nakonec 
pokorně zaplatil pokutu! Protože 
teplota tento rok byla na měsíc září 
podprůměrná MČ Praha 19 začala 
tento den s temperováním topení 
v objektech v majetku v MČ Praha 19. 
Následující den se už topilo naplno a 
kbelští občané si mohli vychutnat, co 
je to teplo domova!
18. 9.   velkou smůlu měl muž ze 
kbel, který se rozhodl cestovat bez 
jízdenky do letňan. Na zastávce Mhd 
bakovská nastoupil do autobusu č. 
302 a ani se nestačil  usadit, když mu 
neznámý muž ukázal odznak a napařil 
mu pokutu za černou jízdu. obrazně 
řečeno padl revizorovi přímo do 
náruče. Jezdit na černo se nevyplácí!
19. 9.   Městská část Praha 19 a hl. 
m. Praha na kbelské vlakové zastávce 
uspořádali zajímavou akci s názvem 
snídaně na peroně aneb lepší káva 
ve vlaku nežli štrůdl na silnici. tato 
akce připomněla také výročí zahájení 
železniční dopravy na tratí Praha 
– Neratovice a přítomní se mohli 
dozvědět něco z historie a budouc-
nosti vlakového spojení přes kbely 
a občerstvili se kávou a domácím 
štrůdlem.
20. 9.  v sále lidového domu kbely se 
konalo veřejné zasedání zastupitelst-
va MČ Praha 19. Nejdůležitějším bo-
dem programu byla úprava rozpočtu 
Městské části na rok 2017 a záměr 
prodeje pozemků v lokalitě Nouzov 
na splátky s výhradou vlastnického 
práva.
21. 9.  Moje návštěva leteckého 
archivu tentokrát přinesla poznatky 
o slavnostní události na kbelském 
letišti dne 27. června 1991, kdy  po 
třiadvaceti letech okupace opustil 
území našeho státu poslední sovětský 
voják. Generál vorobjov ve kbelích 
nastoupil do letadla a odletěl. to byla 
tečka za temnou stránkou našich 
dějin.
23 .9.    v Centrálním parku kbely 
uspořádala Městská část Praha 19 ve 
spolupráci s místními organizacemi 
kbelské posvícení, tentokrát ve festi-
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né seniorce, připadala, že fotografuje 
okolí a ji osobně, když pozorovala 
dění venku z okna svého bytu. Na-
konec se zjistilo, že žena nic nefoto-
grafovala, ale aby měla lepší signál 
šla na volné prostranství protože 
měla domluvený s dcerou videohovor 
z holandska. takže žádné foto ani 
stalking ani jiná senzace se nekonala!                                                                                                                                        
17. 10.     v supermarketu billa ve 
kbelích se mezi regály se zbožím 
motal podivný muž, který se těchto 
regálů chvílemi přidržoval. vypadalo 
to, že si tipuje zboží k odcizení. Po 
chvíli si něco vložil pod jazyk a za 
chvíli se začal chovat normálně, 
dokonce si naplnil nákupní košík, u 
pokladny zboží zaplatil a odešel pryč. 
zřejmě to byl kardiak a je dobře, 
že tato příhoda měla dobrý konec.                                                                                                                                           
20 - 21. 10. také ve kbelích se 
uskutečnily  volby do  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky. ve kbelích byla účast 
voličů byla 72, 61% (3496 voličů).                                                                                                                                         
24. 10..   v jedné rodině v sídlišti ii. 
v jejich bytě vycházely z kuchyně 
podivné zvuky. vypadalo, že jim 

tam vlezly myši. Manžel má pan-
ický strach z myší a podobných 
zvířátek, že už se chystal odstěhovat 
k mamince. byla provedena de-
ratizace, ale nakonec se situace 
opakovala s tím, že za kuchyňskou 
linkou si  žije potkan. Následovala 
další deratizace a v době uzávěrky 
tohoto čísla kbeláku je byt čistý, tedy 
bez potkanů. tak snad to tak vydrží, 
aby se manžel přechodně nemusel 
stěhovat k mamince! Nějaký potkan 
přece slušnou rodinu nerozvrátí!                                                                                                                                      
26. 10.    Mladý muž šel vysypat balík 
papíru do odpadového kontejneru 
v sídlišti ii. Papír hodil do kontejneru 
modré barvy, ale současně s papírem 
mu do kontejneru vypadl z úst oharek 
z cigarety. Naštěstí se mu podařilo 
ohni zabránit. vážený pane, příště 
vyhazovat odpad bez cigarety!
27. 10.   z pozůstalosti po jednom 
kbelském občanovi se mi podařilo 
získat svázané noviny s názvem ro-
dina – časopis pro zábavu a poučení 
ročník 1915. z těchto novin si lze 
udělat představu, co se četlo nejen 
ve kbelích před více než sto lety!!

29. 10.   Pro tento rok se zavřely pro 
veřejnost brány vojenského historick-
ého muzea na letišti ve kbelích. Po 
zimní přestávce bude muzeum opět 
otevřeno od konce dubna 2018.

podzimní den
Podzim nám ťuká na dveře,
kdopak mu dveře otevře?
Projdem se travou žlutavou,
listí nám šustí nad hlavou.
Padají dolů kaštany, 
stromy se klenou nad námi.
radost si velkou uděláme,
do kapsy pár jich uschováme,
prý nám zdraví přinesou,
když v té kapse zůstanou.
Nebojíme se mlhy, deště,
vždyť včera léto bylo ještě.
snad slunce trochu zazáří,
vrátí nám červeň do tváří.
ať léto v duši zůstane
a prozáří i dny deštivé.

Václava Rambousková

kBelští doBrovolní haSiČi 

Na příkaz starosty jednotka sdh kbely držela pohotovost 
od nočních hodin 28. 10. 2017, kdy vítr začínal nabývat na 
síle a do následujícího dne pustošil po celé republice.
službu na zbrojnici jednotka držela od 7:30 hodin. První 

výjezd byl zaznamenán 8:07 hodin. Jednalo se o odstranění 
šesti spadlých stromů v ulici Poděbradská Praha – hloubětín 
a další strom byl v Náchodské Praha – horní Počernice. 
Naše práce na likvidaci stromů trvala 3 hodiny. 
další výjezd byl 11:21 hodin a opět se jednalo o spadlý 
strom. akce trvala necelé 2 hodiny.
v 13:31 hodin byla vyslána jednotka do ulice Pod 
pekárnami Praha – vysočany na odtržení střechy. Jednalo 
se o sedlovou střechu o rozměrech 4 x 2 metry, na objektu 
restaurace ve výšce 15 metrů. tato střecha,
 se odstranila pomocí trhacích háků a objekt byl pak předán 
majiteli. akce trvala 40 minut.
14:15 jednotka byla vyslána na adresu Jankovcova 
Praha – holešovice. Jednalo se o šesti patrovou budovu 
firmy Canon - uvolněný plech na střeše. Po příjezdu na 
místo se jednotka spojila se správcem této budovy, který 
zpřístupnil vlez na střechu budovy a posléze bylo zjištěno, 
že se odtrhly asfaltové čtverce. Po konzultaci se správcem, 
jednotka odstranila utržené čtverce a zajistila, aby nedošlo 
k dalšímu poškození střechy a ohrožení života v okolí. 
trvání akce bylo okolo 40 minut.
v hodině 15:11 tentokráte zamířila jednotka na adresu 
k Cihelně, Praha – satalice. k hrozícímu pádu větve ve 
výšce 6 až 10 metrů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že 
strom je špatně rostlý a tato větev nebyla poškozena. tudíž 
nehrozilo žádné nebezpečí. akce trvala 15 minut.
v 15:42 hodin byl jednotce vyhlášen poplach na 
uvolněnou střechu na hornátecká, Praha – kobylisy na 
budově zahradnictví vedle benzínky Mol. Po příjezdu na 
místo bylo zjištěno, že se střecha utrhla a opřela o sloup 
veřejného osvětlení a kamerového systému. vzhledem k 
nebezpečné situaci, kdy mohlo dojít k odnesení střechy 
větrným poryvem na hlavní silnici, se muselo rychle jednat. 
Jednotka vyhodnotila, že se musí dostat na soukromý 

pozemek zahradnictví a na tomto rozhodnutí byla přivolána 
městská policie, aby dohlídla na vstup tohoto pozemku. 
Po vniknutí na pozemek jednotka ukotvila lanem danou 
střechu a strhla ji k zemi. Poté byly zajištěny další předměty 
které hrozily ulétnutím. trvání této akce byla cca 1 hodina.
Posledním výjezd byl v 16:46 hodin a byl na adrese 
vašátková, Praha – Černý Most. Uvolnila se část střechy o 
rozměrech 5 x 6 metrů, hrozila odlétnutím a ohrožení na 
životech a majetku obyvatel. Jednalo se o sedmi patrový 
bytový dům a střecha byla poškozena na výtahové šachtě. 
Při likvidaci a zajištění této střechy byly použity slaňovací a 
horolezecké náčiní. Jednotka zajistila další poškození této 
střechy a předala ji správci budovy. akce trvala celkem 2 
hodiny.
Po návratu v hodině 19:00 na stanici proběhly opravy a 
údržba techniky. Jednotka ukončila svojí službu ve 20:00 
hodin a dále držela pohotovost na telefonu.

kbelští hasiči se následně dočkali zasloužené pochvaly ze 
strany starosty p. Ždárskéko a místostarostky pí šestákové. 
v této věci se starosta spojil i s brig. gen. ing. romanem 
hlinovským, ředitelem hzs hl. m. Praha, který reagoval 
tím, že odeslal pochvalný dopis na Magistrát hlavního 
města Prahy.

výJezdy Sdh kBely k SilnéMu větru (viChřiCe) 
dne  29.10.2017



afrika Chudá, ale vStříCná
dne 1. listopadu 2017 se kbelští senioři v rámci svých 
pravidelných setkání, seznámili s afrikou. klub seniorů 
navštívil pan Martin košťál, nezávislý cestovatel, který 
pobýval ve dvaceti afrických zemích a pro nás si připravil 
zajímavou přednášku na téma „afrika chudá, ale 
vstřícná“. ta byla zaměřena hlavně na Ugandu, Nanibii a 

Nairobi. zajímavé informace o životě obyvatel zejména 
na vesnicích, o tamním zemědělství, hygieně obyvatel, 
zábavě a podobně. své poutavé vyprávění doplnil 
mnoha autentickými fotografiemi. vyprávěl i o potížích a 
nemocech, se kterými se na svých cestách setkal.
 hodinové vystoupení si všichni vyslechli s velkým 
zájmem. Na dotazy odpovídal stejně poutavě jako při svém 
vyprávění. děkujeme za pěkný zážitek.  
 setkání s cestovatelem se zúčastnil pan tajemník 
JUdr. Nykles s paní ing. zámyslickou z Místního úřadu 

kbely. Poprvé jsme také z úst pana tajemníka slyšeli kolik 
zemí navštívil při svém původním zaměstnání.

Lydie Kaňovská

kluB SeniorŮ opět na CeStáCh
dne 18. října 2017 se probouzíme do mlhavého rána. U 
lidového domu kbely již čeká autobus, kbelští senioři přeci 
jedou na výlet. v 7,30h startujeme.
Po půlhodinové jízdě libereckou ulicí najíždíme do tunelu 
blanka. za 8 minut vyjíždíme v břevnově a stejným tempem 
Patočkovou ulicí se blížíme na bílou horu, kde se napojíme 
na dálnici směr bečov nad teplou.
Mlha ustupuje v těsné blízkosti cíle naší cesty. Na skále 
vidíme hrad a zámek bečov. autobus zastavuje na parkovišti 
a po pěší lávce nad řekou teplou a mnoha schodech jsme 
na nádvoří zámku. dělíme se na dvě skupiny a po zaplacení 
vstupného postupujeme do prostoru zámku, jsme plni 
očekávání, co uvidíme uvnitř.
v úvodu průvodkyně nás seznámila s historií zámku, ale 
hlavně s osudy relikviáře sv.Maura, unikátní zlatnické 
památky pocházející ze 13. století. relikviář byl v držení 
církve až do roku 1838, kdy jej zakoupil alfred beaufort-

spontin, jehož rodina mimo jiných sídel vlastnila bečov 
a pak až do roku 1945, kdy přišel zámek do vlastnictví 
Československého státu. rodina opustila Československo 
a v této době došlo pravděpodobně také k uschování 
relikviáře sv. Maura pod podlahu kaple bečovského hradu. 
tento zlatý poklad byl objeven až v roce 1985 po více než 
rok trvajícím kriminálním pátrání. restaurování trvalo 
téměř 11 let. od roku 2002 je tato unikátní památka - svým 
významem srovnatelná s korunovačními klenoty českých 
králů – k vidění návštěvníkům v trezorové místnosti zámku.
Pokochali jsme se s přírodními krásami krajiny a městečka, 
nastoupili do autobusu a dojeli do nedaleké vesnice Chyše.
v malebném prostředí zámku Chyše – kráse jeho gotiky – 
jsou dva prohlídkové okruhy – klasické zámecké interiéry 
a tematická prohlídka připomínající pobyt karla Čapka na 
zámku. tyto prostory jsme již navštívili v minulém roce 
spolu s hradem loket nad teplou.
tentokráte jsme však nejprve nasytili naše žaludky v místní 

pivovarské restauraci a po odpočinku jsme zhlédli výstavu 
pod názvem „domácí štěstí za časů našich babiček“. 
Připomněli jsme si kouzlo poezie našich krásných starých 
časů a zavzpomínali na své mládí. Po prohlídce historických 
předmětů z domácnosti, textilií a kuriozit ze sbírek známé 
malířky a herečky ivy huttnerové jsme odjížděli za 
slunečného počasí do kbel, kde bylo překvapivě po celý 
den zamračeno a mlhavo.
výlet se velice vydařil.

Milan Šeliga, vedoucí Klubu seniorů

zámecKá romance
V 18.říjnový den ze Kbel byl autobus vypraven.
Klub seniorů se na cestu vydal
by krásu zámku uhlídal.
Mlha sice velká byla, ale radost nezkazila.
Nejdříve jsme Bečov nad Teplou navštívili,
abychom truhlici překrásnou uviděli.
Celá zlatem jen se třpytí, ve světě nelze stejnou zříti.
Mnoho lidí jí hledalo, nikdy se k ní nedostalo.
Až přišel ten šťastný den, kdy byl poklad nalezen.
Po prohlídce Bečova autobus na cestu se zas dá.
Všude kolem – jaká krása, příroda v slunci barvou jásá.
Dojeli jsme do Chyše na oběd a na číše.
Dobré pivo v pivovaře, chutný guláš – záře tváře..
Půjdem parkem do zámku, máme tam pozvánku
na výstavu obrázků.
Zámek Chyše pohodou dýše. Lze ho vidět zas a znova
- výstavu má Iva Huttnerová.
Zámek zpět si zakoupil rod Lažanských a neprohloupil.
Ozdobou je toho kraje, krásu kopců doplňuje.
Po prohlídce spěcháme, velikou radost my máme.
Všem nám dobře tady bylo, za to dáme velký dík.
Výbor náš je prvotřídní, způsobuje radost všem.
Komu se to nelíbilo, může sedět doma jen.

Václava Rambousková alias RAMBO
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kluB SeniorŮ kBely 

ivanKa deváTa v Klubu 
SeniorŮ kBely
Na říjnovém setkání  v klubu kbelských seniorů jsme 
přivítali nám všem dobře známou herečku a spisovatelku 
paní ivanku devátou. Uvítání této úžasné 81-leté dámy 
se s nezbytnou kytičkou zúčastnil starosta obce pan Pavel 
Žďárský  a tajemník pan Josef Nykles. Nejen oni byli potěšení 
z osobního setkání s herečkou, která svou divadelní kariéru 
absolvovala v realistickém divadle v Praze, kterou známe 
z řady filmových rolí a kterou známe i jako spisovatelku. 
Na divadelních prknech  představovala dívčí i ženské 
role s výrazným temperamentem a výřečností. Právě 
hlas propůjčovaný v dabingu zahraničním herečkám a 
zejména slečně Marplové v anglickém serálu ji dovedl 
k Ceně Františka Filipovského. Nezůstala jen u herectví, a 

ve svých 48 letech začala psát fejetony a úspěšné knížky. 
Na své kontě jich má 13, v nichž jsou náměty z vlastních 
životních zážitků i z divadelní praxe. Některé z nich si 

nechali účastníci besedy od autorky podepsat.
Po počátečních oficiálních přivítáních se ujala slova. 
hovořila o svém osobním životě, svých manželstvích a 
synech Markovi hlavicovi a adamovi vinklářovi. s určitým 
nadhledem se  zmínila i o své nemoci, kterou postoupila  a 
z níž se léčí. Posluchače upoutávala svou bezprostředností 
a veselým vyprávěním. hodina s paní devátou velmi rychle 
utekla a na závěr se účastnice besedy shromáždily kolem 
stolku s herečkou a další dotazy a fotografie se jen hrnuly. 
bylo to příjemné odpoledne,  

JUDr. Petr Želásko
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se oblékali. v muzeu byla maketa 
původního hradu „Mistějky“ – nyní 
jen trosky – model byl, tak jak vypadal 
ve 13. století (asi valdštejnové). 
dále v muzeu – keramické nálezy 
z první pol. 15. století (v tu dobu jej 
vlastnili páni z Jenštejna). hrad v 16. 
stol. vyhořel. v přízemí karikatury p. 
Neprakty – samé houby např. houby si 
povídají: “raději zůstanu na ocet, než 
bych šla do octa“.
když jsme procházeli vysokým obešli 
jsme divadlo krakonoš. kostel sv. 
kateřiny alexandrijské a kostel sboru 
církve čsl. husitské, hřbitov, kde jsou 
pohřbeni samí češi, žádný němec. za 

války byla v kramářově vile – hitlerová 
mládež - hitlerjugen. Po válce roh. 
Nyní v soukromém vlastnictví. altán 
na náměstí je kulturní památka z roku 
1852, nechal ji postavit p. starosta 
Josef kramář 
– původní 
čerpadlo vody 
ze studny.
dále procházka 
n o v o u 
v ý s t a v b o u 
poloroubenek. 
Pole vysockého 
zelí – červená 
točená hlavatka. 
k r k o n o š s k á 
pekárna – 
peče nonstop 
– 24 hodin 
denně, hodně 
druhů. dále 
navštěvujeme zdejší cukrárnu a 
chodíme do kramářovy vily na různá 
jídla – „zdravější“ jako bramborák, 
palačinky nebo guláš, řízky či hranolky 
– neb v penzionu nám vařili chutně, 
zdravě bio např. kuřecí maso se 
zeleninou, pohankovou rýží (velmi 
dobrá), burgur, maso s celerem a 
jablky, ryba se zeleninou, dýňová 
polévka, často byly těstoviny a rýže.
dále jsme vyjeli na výlet do starých 
hamrů do bývalé staré textilní 
továrny, kde byla expozice – výstava 
starých socialistických automobilů – 
všechny v současné době pojízdné a 
ještě k tomu staré různé vystavené 
věci používané v domácnostech. Např. 
stará radia – tranzistoráky – kabelky, 
telefony, televize, ale i odpadové koše. 
dále jsme popojeli do Železného 
brodu na nádhernou výstavu skla, 
možnost i nákupu různého tovaru. Na 
zpáteční cestě jsme shlédli soukromou 
rozhlednu U borovice a tam nám 
začalo pršet. Počasí bylo někdy trochu 
vrtkavé, ale když svítilo sluníčko třeba 
u restaurace U zdeničky byl překrásný 
výhled do krajiny. Někteří z nás chodili 
i na houby – a našli.
Ubytování bylo trochu chladnější 
a tak pan majitel vyhověl a večer 
trochu zatopil (asi 3x). Na závěr 
našeho pobytu, jak jinak než jsme 
se loučili všichni s tímto krajem 

muzikou, písničkou, zpěvem i tancem 
a i naší 90nátnici měli sólo s velkým 
potleskem – vestoje! do dalších let 
přejeme hodně a hodně zdraví všem. 
ať zase se všichni sejdeme ve zdraví.

děkujeme za zajištění a příspěvku na 
tento zájezd.

rekreaČní poByt 
kluBu SeniorŮ – 
Kbely ve vysoKém 
nad jizerou
v neděli 3. září 2017 v 9 hodin jsme 
vyjeli autobusem na týdenní rekreaci 
do penzionu aktiv ve vysokém nad 
Jizerou.
Město i s přilehlými vesnicemi má 
asi tisíc obyvatel a rozkládá se kolem 
náměstí na kopci ve výšece 700m nad 
mořem. Jedinečné vysocké panorama 
poskytuje výhled na krkonošské vr-
cholky, kterým dominuje kotel zvaný 
kokrháč, dále zlaté návrší, kozí hřbety, 
luční hora a na východě Žabí. Nád-

herný výhled se naskýtá při procházce 
takzvaným Parkem básníků, který byl 
vybudován již v r. 1885 z nadšení a 
obětavosti místních řemeslníků.
Městečko je turistickým výchozím 
bodem do krkonoš, Jizerských hor i 
Českého ráje.
v úterý jsme navštívili místní 
vlastivědné muzeum s různorodými 
expozicemi z historie městečka.
expozice muzea dokládají historii 
města i okolního kraje, život minulých 
generací, jejich kulturu, zemědělství, 

řemesla i hudební a divadelní tradici.
Nejvýznamnějším rodákem je JUdr. 
karel kramář (1860-1937) – význam-
ný politik, vlastenec a první předseda 
vlády Československé republiky.
dále spisovatel a básník ing. zdeněk 
rón (1889-1948).
z jeho tvorby: 
Z hor
Jsme srdce a kamení shluk.
Na stromě života jsme suk.
Čekal jsi růže?
Lilie hledat jdeš?
Nehledej.
Nenajdeš.

ve středu 6. září jsme podnikli výlet 
do velkých hamrů do Muzea sociali-

stických vozů a také do 
Železného brodu do 
Galerie dekoračního a 
technického skla – de-
tesk s.r.o.
v pátek jsme si zatančili 
na večírku s hudeb-
níkem, který nás potěšil 
staršími nezapome-
nutelnými melodiemi.
v okolních lesích našly 
naše členky množství 
hub, zvláště pod-
doubáky - hříbky.
svažitá políčka v okolí 

městečka jsou osázena typickým 
červeným vysockým zelím. Jeho 
pěstování pochází JiŽ od rokU 1645. 
výtečné zelí je pěstováno na stráních, 
kde fouká vítr, který způsobuje, že je 
křehké a špičaté. sklízí se na sv. havla.
v neděli po snídani za deštivého 
počasí jsme se vrátili domů do Prahy.
ze zdejšího pobytu odjíždíme osvěženi 
fyzicky i obohaceni o zajímavé kul-
turní zážitky a blíže seznámeni s tímto 
podhorským koutem České republiky.
ve kbelích 11. září 2017 

Irena Hantáková

variace na reKreaci 
SeniorŮ ve vySokéM 
nad jizerou

3. září moji drazí,
autobus do hor si cestu razí.
Není nás ani padesát,
láska k horám je na nás znát.

Penzion aktiv u náměstí,
dobré bydlo a krmi věstí.
kolem les, kopce, kapradí,
každý nám cestu poradí.

když půjdete na zříceninu
Nebo do temné jeskyně,
všude je dobře, to mi věřte,
všichni se sejdem v cukrárně.

betlémy, muzea, výlety do brodu,
Muzeum skla a auťáků,
vzpomínat budem na tu krásu
v Praze zase až do svátků.

zelený les nás k sobě láká,
snad houby rostou, nevíme..,
ta krása kolem za to stojí,
takže to aspoň zkusíme.

s hudbou se spolu rozloučíme,
i taneček si můžem dát.
sklenkou vína si připijeme,
bylo to krásné,
bude se nám o tom zdát.

týden utekl jako voda,
Je zbytečné si stěžovat.
Jedeme domů, Praha volá,
vždyť jsme tam doma
a doma je každý rád.

Na závěr ještě poděkuji 
Personálu aktivu.
vřelé díky vyslovíme také našemu 
výboru.

Ze srdce Vám to napsala
Rambousková Václava

„pro aniČku“
Z hor jsem se navrátila,
docela tam zima byla.
Ve Vysokém nad Jizerou,
kde se lesy s větrem perou.

V dálce pás hor v mracích tone,
zimu věští, jenom to ne!
Ještě podzim musí přijít,
bylo by zde krásné pobýt.

Listy stromů posbírat,
do sešitu si je dát,
Na památku ponechat.

Snad se za rok navrátíme
a místa ta navštívíme.

Muzeum, divadlo a park,
kam s očima se dívat.
Za náměstím kostelíček,
bude hořet spousta svíček.

V domcích Betlémy mají,
děti rády se dívají,
Jak děťátko kolébají.

Betlém kypí životem,
je krásná- pohádková zem.

Chtěla bych tam znova být,
Dykovu skálu navštívit,
na Nístějku lesem jít.

Snad se sejdem spolu zas,
v Kramářově zámku v letní čas.

Rambousková Václava

pobyTový Týden 
v penzionu aKTiv 
ve vysoKém nad 
jizerou ve dnech 
3.9. – 10.9.2017

Penzion aktiv se nachází ve výšce asi 
720 m nad mořem v krásné krajině. 
Nádherné vycházky do okolí – velmi 
často na skiareál větrov, odkud bylo 
vidět krásná hluboká údolí a pasoucí se 
skot. vpravo krkonoše, vlevo Jizerské 
hory. dále po cestě byla krásná 
„kramářova vila“ z i. republiky, kterou 

postavil první premiér Čsl. republiky 
JUdr. karel kramář. Jeho manželkou 
byla původem ruska. Navštívili jsme 
překrásné muzeum – krkonošské – 
jak zdejší lidé v tomto kraji žili, jak 
bydleli, pracovali, co vyráběli a jak 

podzim
den podzimní ve kbelích byl,
MÚ Praha 19 posvícení připravil
v našem parku u srubu.
Park ožil lidmi, plno stánků, muzika,
byla to sláva veliká…
všude plno jídla, pití,
parády, hraček a všeho, co  je třeba 
k žití,
aby člověk šťasten byl.
divadélko radost dětem dalo,
nebylo toho vůbec málo.
soutěže, hry a naděje, 
že park ohňostrojem ožije.
sice sprchlo navečer, nikdo ale 
nebrečel.
ohňostroj byl a po něm dobře bylo 
ve srubu,
MÚ měl velkou zásluhu,
že kbeláci opět spolu
mohli sedět u jednoho stolu a 
povídat si vespolek.
děkuji vám, milí páni, končím toto 
povídání
a s vděčností budu vzpomínat.

Poděkování MÚ kbely, Praha 19 za 
uspořádání posvícení

Václava Rambousková 



výleT na houby 
za sTarou boleslav
i kdyby pršelo, jen se lilo, to by nám radost nezkazilo.
vyrážíme na houby, dáme si je do trouby.
do trouby či usušíme, také něco zamrazíme.

v zimě budou radostí, o štědrém dnu nás uhostí.
Černý kuba bez hub nejde, to se pak houba sejde.

Čerstvá nebo sušená, bude dobrá smažená.

tmavý les za boleslaví, upevní nám naše zdraví.
Při svačině v cukrárně diplomy si rozdáme.
kdo má lépe vyzdobený košík proutěný.

Pak se pěkně usadíme, v autobuse teplo je, 
kdo nenašel houby v lese, alespoň se ohřeje.

Rambousková Václava
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tříkrálová SBírka 2018
ve dnech od 1. ledna do 15. ledna 2018 pořádá Charita 
České republiky akci tříkrálové sbírky. skupinky koledníků 
budou obcházet města, městyse a vesnice po celé Čr. 
Farní charita Neratovice je od roku 2001 každoročně 
zapojena do tohoto celorepublikového projektu. Naši 
koledníci se sbírky zúčastní ve dnech od 3. ledna do 10. 
ledna 2018. sbírka je určena, stejně jako v jiných lokali-

tách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí. 
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně 
přijme koledníky a přispěje do jejich pokladniček. 
získané prostředky budou použity pro přímou pomoc 
potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně 
zdravotních služeb v našem regionu.

Miloslava Machovcová, 
ředitelka Farní charity Neratovice 

MoBilní  oBChodní  kanCelář  
pražské plynárenské, a.s.    
termíny přistavení:
dne    24. 1. 18   od  14,30    do  17,00   hod.          
dne      5. 3. 18   od  10,30    do  13,30   hod.
dne      5. 4. 18   od  12,00    do  14,30   hod. 
dne    16. 5. 18   od  10,30    do  13,30   hod.  
dne    18. 6. 18   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 1  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 číslech  267175366  a  267175202, 
www.ppas.cz

http://www.ppas.cz
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z oddílů: výpravy do zoo a poradní skála
během září oba oddíly navštívily pražskou zoologickou zah-
radu. 15. rodinný oddíl Poljana se vydal podívat, jak se daří 
zvířeti, které děti adoptovaly za peníze vydělané v rámci 
táborové hry Pevnost boyard – maře slaništní.
děti ze 17. oddílu se pak do zoo vypravily na výstavu 
sklípkanů, kterou v Gočárových domech pořádal jeden 

bývalý, dnes již dávno dospělý člen oddílu. Pavouky si 
děti mohly zblízka prohlédnout, zajímaly se, zda jsou pro 
člověka nebezpeční, a mnozí mezi sklípkany našly svého 
favorita i pokud se barvy týká.  ze zoo se oddíl vydal na za-
hajovací akci celého roku – tzv. Poradní skálu. tak se u vlčat 
(tj. malých skautů) nazývá sněm oddílu. Probíraly se zde 
organizační změny, rozdělení vlčáckých schůzek na starší a 
mladší a také nové rozdělení do družin. od září tedy u vlčat 
máme čtyři mladší družiny: lelky, kamzíky, kobry a Ježky a 
jednu starší družinu - Pantery. Na následujících schůzkách 
si každá družina zvolila svého rádce a vymyslela pokřik.
kromě toho vlčata na 
schůzkách lezla po stromech, 
chodila po laně, střílela 
z luku, trénovala skautské 
pochodové značky, zkusila 
vyluštit jednoduché šifry 
nebo se seznamovala se 
základními druhy uzlů.

z oddílů: podzimák 
2017 – hvězdné nebe 
a útěk před orkánem
o podzimních prázdninách 
se koedukovaný oddíl vlčat 
vydal do krkonoš, na horskou 
základnu „Junák“ ve velké 
Úpě. výprava započala v Jan-
ských lázních, odkud jsme 
lanovkou vyjeli na Černou 

horu, abychom mohli prozkoumat její vr-
chol. rozhlednu, která vznikla ze sloupu 
staré lanové dráhy, jsme si nemohli nechat 
ujít. Poté jsme se vypravili přes horské rašeliniště do velké 

Úpy, cíl byl v chatě Junák, která patří hořickým skautům. 

večer v chatě děti poprvé navštívil „hvězdář“, který je 
zasvěcoval do tajů a kouzel souhvězdí, která mohou vidět 
na noční obloze. ke každému souhvězdí se děti dozvěděly 
legendu a zahrály si hru – pomocí velkého vozu musely do-
pravit jednoho člena družiny na druhý konec louky, střelec 
například prověřil, zda mají děti dobrou mušku, koruna 
zase ozdobila jejich hlavy. Na večerní sledování oprav-
dových hvězd ale bohužel nedošlo, počasí nám opravdu 
nepřálo. Už druhý den začalo pršet a pršelo s drobnými 
přestávkami nepřetržitě, a tak jsme si hvězdné nebe mohli 
jen představovat. výpravu jsme nakonec kvůli počasí 
ukončili o den dříve – po konzultaci s horskou službou, 
která nás varovala před blížícím se orkánem. těsně před 
odjezdem děti našly pět zelených kamenů – pro každou 
družinu jeden. zatím se mohou jen dohadovat, k čemu ka-
meny mají sloužit.
 
z oddílů: roveři a luštění šifer
Překonávání překážek, to je něco pro rovery. a tak si na 
celodenní šifrovací hře zkratka vyzkoušeli, jak se poperou 
se šiframi. a co to vlastně ta šifrovací hra je? „Šifrovačka“ 
je soutěž obvykle pětičlenných týmů, které postupují 
předem neznámou trasou, různými částmi města i jeho 
okolí, a teprve vyluštěním šifry na jednom stanovišti tým 
zjistí, kam pokračovat dál. Čekat je může cokoliv a do cíle 
dojdou jen ti nejlepší. No, a to je velká výzva pro příště 

zveme vás: výstava betlémů ve skautské 
klubovně – 5. ročník
Počínaje druhou adventní nedělí bude v naší klubovně v ba-
kovské probíhat výstava betlémů. i v tomto pátém ročníku 

rádi uvítáme i vaše betlémy, ať již koupené či vlastnoručně 
vyrobené, a věříme, že se nám tak podaří navázat na 
stovku betlémů vystavovanou v minulých letech. děti zajis-
té potěší připravovaná dílnička. Na výstavu, jejíž část bude 
i na skautské zahradě, zveme také okolní školy a školky. 
koordinátorkou výstavy je katka Škořepová – katerina.
skorepova@skaut.cz

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

https://kbely.athabaska.org

sKauTi Kbely- Junák Stř. athaBaSka

https://kbely.athabaska.org
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MateřSká škola letCŮMateřSká škola alBreChtiCká
podziM v MateřSké škole alBreChtiCké
vítáme všechny děti i rodiče v novém školním roce.
v září se opět pro všechny děti otevřely dveře naší školky. 
Některé z nich šly do ní poprvé a také poprvé tráví delší 
dobu bez svých rodičů. Postupně se zde učí společně 

s ostatními kamarády, jak si spolu hrát, že hračky se 
musí uklízet, učí se také vzájemné spolupráci. děti tráví 
čas nejen hraním si, ale i seznamováním se s průběhem 
denního programu. brzy se všem také podařilo zvládat 
odloučení od rodičů a zvykat si na nové prostředí.  
děti již znají třídní pravidla, učí se nové písničky a básničky. 
Jako každý rok i letos jsme se začátkem školního roku začali 
pořádat společné akce: divadelní představení, výlety do 
okolí a slavnosti na zahradě školky.
s největším ohlasem se setkaly výlety do Chvalského 
zámku v horních Počernicích, kde proběhla výstava malíře 
zdeňka Milera, a do arboreta v kostelci nad Černými lesy. 
Na výstavě ve Chvalském zámku si děti s paní průvodkyní 
prohlédly malířův stůl a obrázky s oblíbenými kreslenými 
postavičkami. Navštívily krtkovo kino a interaktivní 

část výstavy, kde plnily různé úkoly. 
odpoledne si děti pohrály ve svépravickém lese. stavěly 
z přírodnin domečky pro broučky, skákaly v pytlích, létaly 
s ptáčky do teplých krajin, přeskakovaly překážky a hledaly 
houbového skřítka. děti byly spokojené z hezky prožitého 
dne.
v rámci projektu „v lese “ se předškoláci ze tříd lvíčata a 
Žirafy vydali na výlet do arboreta v kostelci nad Černými 
lesy. zde si děti měly možnost prohlédnout sbírku šišek, 
hmatem určovaly jejich tvar i velikost. v lese kromě 
známých druhů dřevin poznávaly i u nás méně obvyklé 
dřeviny. Nejvíce děti zaujal obrovský sekvoj zvaný též 
mamutí strom. Je to nejmohutnější strom na zemi, dorůstá 
výšky až 80 m a má měkkou hnědočervenou kůru. všichni 
jsme obdivovali hříbky a jiné houbičky, které vykukovaly 
z mechu. Protože děti byly šikovné a v lese se chovaly tiše, 
tak se jim ukázal i místní trpaslík.  Přírodniny, které jsme 

sbírali po celou cestu arboretem, jsme využili k výzdobě 
školky a k výtvarnému tvoření. výlet se opravdu vydařil, užili 

jsme si krásné přírody a obohatili své znalosti.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                      
začátkem října jsme na zahradě Mš pro 
všechny děti uspořádali Michaelskou 
slavnost. ta je vždy první akcí ve školním roce 
konanou na zahradě naší mateřské školy. 
děti si na této slavnosti mohly na několika 
stanovištích vyzkoušet různé sportovní 
disciplíny a procvičit tak svou obratnost, 
odvahu a sílu. společně jsme si také zazpívali 
písně vztahující se k podzimu.
Podle ohlasů dětí i rodičů se dětem v naší 
mateřské škole líbí, jejich spokojenost je pro 
naše učitelky tou největší odměnou.

Lada Leiblová
ředitelka MŠ Albrechtická

ve středu 17. 9. 2017 se třídy Motýlků, kočiček a broučků 
vydaly na výlet. Cesta nebyla daleká, jeli jsme se podívat 
k hlaveneckým lesům.děti v lese postavily domečky pro 
lesní skřítky a malá lesní zvířátka. trefovaly se šiškou do 
papírového divočáka. zkusily překonat poslepu lanovou 

dráhu. společně jsme nasbírali různé přírodniny – jedlé, 
nejedlé houby, žaludy, mech, větvičky jehličnatých i listna-
tých stromů, abychom si z nich ve školce udělali malý lesní 

koutek.Povídali jsme si o tom, kdo v lese žije, co do lesa 
patří i nepatří, co lesu škodí a co mu prospívá. Při odcho-
du jsme lesu pěkně poděkovali a kouzelnou říkankou ho 
uzamkli.„zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez…
…“Přes zimu si jeho obyvatelé a rostliny odpočinou a na 
jaře se znovu probudí ve vší parádě. společný výlet jsme 
si moc užili.

Michaela Malá

výleT do lesa
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HLEDÁME POSILY DO TÝMU 

Skladník/Fakturant Skladník - brigáda, VPP Co nabízíme:

Hledáme Vás, co máte:
Vzdělání SŠ
Praxi na obdobné pozici
Znalosti v oboru elektro výhodou
Znalost práce na PC
Pečlivost, zodpovědnost, samostatnost
Trestní bezúhonnost

Náplň práce:
Fakturace / Administrativa
Příprava objednávek
Expedice zásilek
Příjem a zaskladňování zboží
Vyrovnávání zboží na pozice
Pracovní smlouva na HPP

Přátelské stabilní prostředí
Mladý pracovní kolektiv
Zázemí ryze české firmy
Možnost kariérního růstu
Vzdělávání, firemní benefity
Dobré platové ohodnocení

Náplň práce:
Balení, manipulace se zbožím
Příjem a kontrola zboží
Vážení zboží
Pomocné práce ve skladu
Pracovní doba minimálně 
3x týdně 4 hodiny, dle dohody

Ozvěte se nám!

Pracoviště Praha 9 - Kbely : zastávka: Letecké opravny.
kariera@avacom.cz, telefon 777 751 377 (Marie Kubešová Vám ráda prozradí více)
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moKrá sprcha pro KbelsKé 
nízKoprahové cenTrum 
aKTiviT 
MěStSké ČáSti praha 19
v pátek 13. 10. 2017 došlo k technické závadě v jiné části 
lidového domu kbely, která měla za následek kompletní 
zátopu herny kbelského NCa. 

smutný pohled, který se pracovníkům NCa 
objevil před očima, když otevřeli dveře 
herny, však nevydržel dlouho.
rychlou akcí správce budovy a houževnatostí 
pracovníků NCa i dalších dobrovolných 
spolupracovníků z řad kbeláků je NCa dnes 
již opět zcela funkční a plné dětské radosti. 
děkujeme za pomoc všem, kdo přispěli k rychlému 
vrácení našeho kbelského komunitního centra pro děti 
zpět k plnění jeho účelu.

nízkoprahové centrum aktivit MČ praha 19 Letiště PŘÍBRAM
Ano, to je naše spoluobčanka z Prahy 19 – Kbel
pani Jitka Mrázová sportovec tělem i duší, která 30. července 
2017
pokořila i nebeské výšiny, tandemovým seskokem padákem 
z výšky 4 km. 
Pani Jitce Mrázové bylo v březnu 2017 požehnaných 85 let.

Spoluobčané, přátelé, kamarádi i rodina jí přejí 
dodatečně k jejímu životnímu jubileu 

do dalších let hodně pevného zdraví, štěstí, 
spokojenosti a dobrých přátel kolem sebe.
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kbely se rozkládají na rozlehlé náhorní planině při 
východním okraji Prahy. tvoří jí především ordovická 
břidlice stará více než 400 milionů let. kbelské území 
se nachází na spodní vodě. hladina podzemní vody je 4 
– 10 metrů pod terénem. Proto také název kbely. víme, 
že v historických knihách je napsáno, že význam slova 
„kbel“ je např. vykotlaný pařez, kterému byly odřezány 
kořeny a vkládal se do studánky proti sesouvání břehů. 
dále slovo „kbel“ nebo také „bel“ označuje studánku, či 
rybník. Později se tento výraz začal používat i pro škopek 
nebo nádobu na vodu. slovo „zbel“ 
znamená také nádobu na vodu nebo 
nádrž na vodu a slovo „Quelle“ značí 
pramen. První známky pravěkého 
osídlení jsou datovány mezi dobou 
kamennou a bronzovou, tedy v době 
staršího neolitu. dokladem života 
na území kbel jsou různé vykopávky 
a existence rozsáhlého pravěkého 
sídliště. o osídlení svědčí i to, že tudy 
vedla tzv. Žitavská stezka – z Prahy, přes 
brandýs nad labem do Žitavy.
ve kbelích nejsou žádné větší vodní 
toky nebo plochy. Přes kbely protéká 
potok zvaný Chobot, kbelský nebo 
vinořský, který vytéká z většího rybníka. 
Protéká Centrálním parkem do malé 
nádrže v parku a teče dál lesoparkem. 
za katastrem kbel teče v polích do 
vinoře a ústí do biologického rybníka 
ve vinořské oboře. v dřívějších dobách 
byly ve kbelích dva rybníky vedle sebe a oddělovala je 
jenom hráz. zatím se mi nepodařilo zjisti, ze které doby tu 
rybníky jsou. Menší rybník se začal v roce 1957 zasypávat 
zeminou ze stavby druhého sídliště za toužimskou ulicí. 
Prameny rybníku byly zabetonovány. rybník se v dřívějších 
dobách používal pro plavení koní, které vlastnili statkáři 
nebo drobní zemědělci. větší rybník se několikrát čistil. 
ve starých zápisech jsem se dočetla, že již v roce 1903 
žádalo zastupitelstvo Černíny ( v té době vlastnili kbely) o 
vyčištění a úpravu rybníka. rybník se také čistil v roce 1977 
a byl upraven na požární nádrž. ve zprávě z průzkumu při 
rekonstrukci rybníka, kterou provedla v roce 1977 stavební 
geologie n.p. je napsáno „ v rámci hydrogeologického 
průzkumu byl proveden vrt hJ 1 do hloubky 40,0 m. 
vrt zastihl příznivé hydrogeologické poměry křídového 
souvrství cenomanu a byl definitivně vystrojen jako jímací 
zdroj schopný dlouhodobého vodárenského využití. 
vydatnost založeného zdroje byla ověřena čerpací zkouškou 
1, 92 litrů za sekundu, při snížení hladiny podzemní vody  

na úrovni 8,30 m“.  kolem byly vysázeny dřeviny, které 
jsou u rybníka dodnes. k další úpravě došlo po roce 2000, 
kdy se rybník změnil do současné podoby. rybník je také 
součástí rybníkářského revíru vinořský potok i. Chovají 
se zde ryby a dělají se výlovy. kolem rybníka je i několik 
pramenů, které jej zásobují vodou.
v dřívějších dobách používali lidé vodu ze studní. byly zde 
studny veřejné a soukromé u rodinných domků. veřejná 
studně byla u rybníka ve spodní části vrchlabské ulice, 
studna je tam doposud. v horní části vrchlabské ulice 

poblíž křižovatky byla další studně, které se říkávalo líná 
pumpa. tam se scházeli za první republiky nezaměstnaní. 
dále byla studna podle pamětníků před nynějším 
obchodem krmiva pro zvířata na křižovatce. obě studny 
byly pravděpodobně zazděny, když se upravovaly silnice a 
chodníky. (nejprve kostky, později asfalt). to jsem se zatím 
nikde přesně nedočetla. Jedna studna byla také v bývalém 
dvoře, kde jsou nyní bytové domy za billoU. dvě studny 
najdeme také na kbelském hřbitově. Jedna studna je i v 
lesoparku blízko plotu, kde je tzv. Prales.
další, pro kbeláky asi nejznámější, je studna zvaná 
„barborka“, která zásobovala vodou bývalý pivovar. 
Památné místo se nyní upravuje.
Při stavbě letiště a domů kolem byla potřeba také voda. v 
roce 1928 byl dán do provozu maják, který byl zároveň i 
jako vodárenská věž. do věže se voda čerpala z vodárny v 
hloubětíně na nynější kbelské ulici v blízkosti příjezdu pod 
tratí před světelnou křižovatkou. odtud pak samospádem 
byla rozváděna potrubím nejprve na letiště a okolí, 

později i do i. sídliště. teprve v letech 1972 – 1988 byla 
do celých kbel zavedena novým potrubím městská voda. 
Přečerpávací stanice je na kraji kbel na Mladoboleslavské 
ulici před odbočením ke stanici metra letňany. kbely jsou 
zásobovány vodou ze Želivky.
Přesto že ve kbelích nejsou žádné lesy, považují se za 
zdravé místo k bydlení, protože tu máme hodně zeleně.
Místo zahrádek pod i. sídlištěm vznikl Centrální park 
a tunelem pod tratí se vejde do lesoparku. z bývalého 
zahradnictví na konci kbel směrem na vinoř je tzv. Prales. 
Je to zkratka Pražského lesního střediska, který vybudovaly 
lesy hl. města Prahy. Celý prostor je otevřen a upraven a 
dá se jím projít až na konec kbel k nechráněnému přejezdu 
na Jílemnické ulici směrem ke Ctěnicím. Mezi kbely a 
letňany vznikl letňansko-kbelský lesopark. Nachází se zde 
několik menších parčíků např. husův park nebo parčík u 
rybníka. hodně zeleně je také v prvním i druhém sídlišti 
a u nově postavených bytových domů,  u rybníka nebo 
Pod Nouzovem. zeleň je také kolem rodinných domů 
a v ulicích ve všech kbelských čtvrtích. vysazují se také 
nové stromy např. na konci kbel podél toužimské ulice 
směrem k letňanům byly vysázeny duby. další stromy jsou 
za pomníkem padlých při trati, v prvním sídlišti a podél 
silnice Mladoboleslavské od Polaneckého ulice směrem 
ke knaufu. za zmínku také stojí i alej na Mladoboleslavské 
ulici ze kbel směrem na vinoř. v roce 1785 dali Černínové 
vysázet podél silnice, v té době zvané Císařská, kaštany 
jako přístupovou cestu do jejich zámku. alej byla ještě 

dvakrát obnovena.
kbely mají také Památný strom – lípu srdčitou, která 
se nachází v krnské ulici u plotu zahrady domu seniorů. 
vysazena byla v roce 1918.
v současné době má MČ nově uzavřenou smlouvu na 
údržbu kbel s firmou tÚz s.r.o. Před touto firmou to byly 
firmy akroP, s.r.o,  ataliaN Cz s.r.o, a Pražské služby, a.s. 
Na údržbě se podílí i řada jiných subjektů – subdodávky. 
také všechny plochy nejsou v majetku MČ. o některé se 
stará tsk.
 a ještě něco mimo daného tématu. o kbelích se  mluví také 
v televizi. Např. 26. června se vysílal na Čt2 pořad k výročí 
letiště ruzyně „Příběh letiště Praha“ a začínal letištěm ve 
kbelích. byl to krásný a zajímavý pořad s pěknými záběry 
na kbelské letiště. také v pořadu „kde domov můj“ na 
Čt1 byla jedna z otázek, kdy bylo první vysílání rozhlasu v 
Československu. Pan háma, který pořad uvádí, četl kdy a 
kde to bylo, tudíž o kbelích. a do třetice na Čt1 to nebylo 
přímo o kbelích ,ale v toulavé kameře mluvil kbelský 
farář pan dohnal z poutního místa z hájku, které patří 
řádu františkánů jako kbelský kostel. Při jednom setkání s 
panem farářem jsem se dověděla, že právě v hájku by měl 
být i zvon z původní kbelské kapličky, která stála v místech 
dnešního  kostela. také velký dřevěný kříž z kapličky je zase 
v areálu františkánského kostela Panny Marie sněžné ve 
Praze. Musím dodat, že od října je ve kbelském kostele 
nový pan farář.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

4. září 2017 - tématem letopiseckého setkání bylo: příroda a zeleň ve 
kbelích a s tím související geologie a vodní plochy.

55. letopiSeCké Setkání 
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56. letopiSeCké   Setkání
Než jsme začali povídání o průmyslu, ptala jsem se 
přítomných, zda si nepamatují, jak se dříve ve kbelích slavilo 
posvícení. Našla jsem, že výraz „posvícení“ znamená jako 
„posvěcení“, a to posvěcení kostela. traduje se, že první 
posvícení slavil v Jeruzalémě král šalamoun. vzhledem k 
nejednotnosti oslav nařídil císař Josef ii. roku 1786 slavit 
je po celé zemi třetí říjnovou neděli po svátku sv. havla. 
ten den se v celém císařství nepracovalo. v roce 1918 
po vzniku Československé 
republiky silně ožila tradice 
svatováclavská. Jak je to ale 
ve kbelích? traduje se, že 
posvícení se slaví po svátku 
sv. ludmily. Nikde jsem ale 
nenašla, proč tomu tak je. 
Ptala jsem se i pana faráře 
z vinoře a ten mi slíbil, že se 
podívá do kronik. do vinoře 
proto, že kbely neměly 
kostel (jen od roku 1932 
kapli) a farností spadaly 
pod vinoř. z pozdější doby 
si pamětníci vzpomínali 
na kolotoče, které stály 
u rybníka a v místech 
dnešního zdravotního 
střediska. stánky byly 
podél současné vrchlabské 
ulice. doma se pekly 
posvícenské koláče. Po 
posvícení bývala v neděli v 
sokolovně tancovačka a v pondělí se tancovačka nazývala 
„Pěkná“. Pokud si někdo vzpomenete na historii kbelského 
posvícení, nebo máte staré fotografie, podělte se, prosím, 
o to s námi.
a nyní se již vrátíme k původnímu tématu. Jak jsme si 
již dříve říkali, kbely byly převážně zemědělské. Průmysl 
se začal rozvíjet po stavbě pivovaru v roce 1758, který 
postavili Černínové. Pivovar vlastnili do roku 1923. 
Pak bylo vlastníkem sociálně demokratické družstvo 
bednářské a pivovar měl název družstevní pivovar kbely 
u Prahy.  Pivo se v pivovaru vařilo do roku 1930, pak zde 
byla pouze stáčírna piva. další stáčírna piva byla v dnešní 
hornopočernické ulici v čp. 141. Na odboru výstavby jsou 
uloženy plány z roku 1944, jak přestevět budovu pivovaru 
a hlavně budovy statku na byty. k tomu však nedošlo a 
v roce 1965 začalo s jeho demolicí. kbely ale budou mít 
opět pivovar, který se buduje v horní části vrchlabské ulice 
a měl by být otevřen  v příštím roce.
v roce 1864 stála v místech dnešní pošty továrna na 
střešní lepenku, kterou postavil stavitel Nekvasil a v roce 

1898 jí odkoupila firma lukeš a hák. v roce 1867 vznikla 
„Firma václav Nekvasil, stavitel“, kterou po jeho smrti v 
roce 1906 převzal jeho syn ing. architekt  otakar Nekvasil. 
Firma postavila mnoho známých budov jako např. koruna 
na václavském náměstí v Praze nebo vodárnu v Praze – 
Podolí a také některé domy ve kbelích.
dále tady byly cihelny – kruhová hraběcí (patřila Černínům) 
cihelna z roku 1827 byla v místech dnešního knaufu  na kraji 

kbel na Mladoboleslavské ulici. další dvě cihelny postavil 
václav Nekvasil. Jednu v roce 1863 směrem k Miškovicím 
a druhou v roce 1869 v polích ke Ctěnicím. o této cihelně 
nám pan Martinec řekl, že cihelna byla v místech, kde má 
postavený dům. Pozemek odkoupili jeho předkové a na 
srovnání terénu po cihelně, se na pozemek vozila zem z 
kopce zvaný „Říhák“ na konci bakovské ulice. Cihelna byla 
v provozu do roku 1930. Pak zde ještě byla poblíž hřbitova 
Patrasova pískovna, kde se těžil písek.
velký rozvoj průmyslu nastal ve kbelích po skončení 1. 
světové války a vyhlášení samostatné republiky v roce 
1918. bylo to především letiště, které se budovalo na 
vykoupených pozemcích Černínů na okraji kbel. První 
plátěné hangáry stály na letišti již v prosinci roku 1918.
v blízkosti vznikla v roce 1921 továrna na letadla, která 
sem byla přestěhována z Pražského výstaviště. v roce 
1918 se na Pražském výstavišti začali shromažďovat bývalí 
příslušníci rakousko-uherských leteckých útvarů a ukládali 
zde i dostupnou leteckou techniku a byl tady vytvořen první 
letecký vojenský podnik s názvem letecký arsenál, kam 

nastoupil i později velmi známý inženýr alois šmolík, tvůrce 
prvního vojenského letounu československé konstrukce 
„šmolík šM – 1“. Podnik letecký arsenál se v roce 1921 
přestěhoval do kbel a změnil svůj název na „Československá 
vojenská továrna na letadla Praha – kbely“. roku 1924 se 
výroba přestěhovala do nových prostor do letňan, kde se 
vyráběly a opravovaly letadla.v roce 1942 byly ve kbelích 
vystavěny nové haly známé pod názvem aero. k tomu 
přibyly v roce 1943 další haly budoucích leteckých opraven 
ve kbelích.  v roce 1952, kdy vyčleněním z rudého letova, 
vznikly letecké opravny kbely a přestěhovaly se do nové 
továrny, která byla postavena na konci kbel na dnešní 
toužimské ulici.  v té době patřily pod letecké opravny 
kbely (lok) i letecké opravny Malešice (loM). ty se v 
roce 1954 osamostatnily. dne 12. 1. 2004 došlo k výmazu 
lok z obchodního rejstříku a došlo k transformaci tří 
podobných subjektů a vznikla nová organizace loM Praha 
s. p., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo obrany. Novým 
programem nezůstaly jenom opravy letadel, ale sortiment 
se rozšířil o leteckou zabezpečovací techniku a přestavbu 
letadel. dnes sídlí v části celého objektu také různé firmy.
další velkou továrnou ve kbelích postavenou v roce 1926 
na nynější Mladoboleslavské ulici (naproti je nyní čerpací 
stanice oMv) byly „hlavní vojenské telegrafní dílny“, které 
vyráběly především vojenskou radiotechniku, telefonní 
ústředny nebo radiovysílače. Původní továrna s názvem 
hlavní vojenské telegrafní dílny vznikla v roce 1922 na 
Pohořelci. odtud se v roce 1926 továrna přestěhovala 
právě do kbel. Po okupaci byly vojenské dílny začleněny 
do německého koncernu ostmarkwerke jako zbrojní 
podnik německé armády. Po válce se výroba zaměřila 
hlavně na automobilový průmysl. začaly se vyrábět 
svíčky do zapalování, stěrače a jiné. k 1. lednu 1946 se 
zřizuje z vojenských telegrafních dílen a několika dalších 

přidružených závodů podnik s názvem Pal (spojené závody 
Pomocného automobilového a leteckého průmyslu) s 
hlavním závodem ve kbelích. důležitými dílnami byla 
lisovna, slévárna a nástrojárna. vyráběly se palubní 
přístroje  pro automobilový podnik škoda Mladá boleslav. 
Pal jako n.p. byl z rozhodnutí ministerstva v prosinci roku 
1990 zrušen. Měl několik majitelů a výroba se snižovala 
až se podnik zavřel úplně. Postupně se rušily i ostatní 
podniky po republice, které pod koncern spadaly. dnes 
je v místech bývalého podniku areál zvaný Park kbely a 
pronajímá se pro komerční účely. Částečná výroby zůstala 
ještě v klecanech s názvem PMP Pal international a vyrábí 
se tam stěrače pro zahraniční automobilové závody. další 
je společnost Continental  v brandýse nad labem, kde se 
vyrábí autorádia a palubní přístroje.
Menší dílnu za 1. republiky s čp. 475 na nynější 
Mladoboleslavské ulici vlastnil pan tlustoš. vyráběly se 
tam rybářské navijáky a tlumiče. vyučilo se tam i několik 
kbelských občanů. zajímavostí je výroba dvou motorek 
taP. další výroba motorek již nepokračovala.
Mezi novější závody ve kbelích patřila Maltárna, otevřená 
v roce 1982 na okraji kbel na Mladoboleslavské ulici. 
továrna na výrobu suchých maltových směsí byla prvním 
zařízením svého druhu v Československu.
v roce 1992 převzal a rozšířil výrobu podnik kNaUF, což je 
poslední organizace – továrna zřízená na území kbel.
Chtěla bych poděkovat všem účastníkům letopiseckých 
setkání za vzpomínky a doplňování daných témat, 
ale také všem, kteří čtou zápisy ve kbeláku a posílají 
mi prostřednictvím e-mailu informace, vzpomínky i 
připomínky.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel
e-mail : kbely.kronika@kbely.mepnet.cz

téma: průmysl ve kbelích z historie do současnosti.
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kbelská knihovna srdečně zve všechny zájemce na fotografickou výstavu členů sdružení 1. ČkFa Nekázanka . 
Na vernisáži v pondělí 11. 12. 2017 od 18.00 hodin uvedou autoři - vladislav vrba, Jaroslav Joch a emil Münzberg svoji 
novou tvorbu pod názvem „ Fotohrátky“. 

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.  Zp
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pro dospělé:
kim hooper – lidé, kteří mě znali (dobrovský)
Jakuba katalpa – doupě (host)
Michelle adams – ta druhá (baronet)
Markéta hejkalová – Měj mě rád/a (hejkal)
dita táborská – Malinka (host)
Jan Cimický – kamarádi (baronet)
Marta davouze – Celej Franz! (MF)
Jiří brabenec – Řeka osudu (Moba)
elizabeth Mckenzieová – dáma  s veverkou (Jota)
James Patterson – Jen pro zvané (alpress)

pro děti a mládež:
velká darebácká kniha barta simpsona (Crew)
Gill lewisová – špekáčkova psí akademie: švestka a zloděj 
klobásek (MF)
liz kesslerová – emily vichrná a rybí ocas (albatros)  
Carl-Johan F. ehrlin – o králíčkovi, který nechtěl usnout 
(kniha zlín)
Jenny hanová – všem klukům, které jsem milovala 
(Cooboo)

nejzajímavější knižní přírůstky: 
září – říjen 2017

vernisáž výstavy autorky aleny nezbedové
ve středu 4. 10. 2017 byla vernisáží zahájena v prostorách knihovny nová výstava. tentokrát máme možnost spatřit 
tvorbu mladé nadějné výtvarnice, ale i básnířky a fotografky aleny Nezbedové, pro mnohé známou pod uměleckým 
jménem alanée. snové obrazy plné barev a fantazie, mnohdy čerpající z osobních prožitků můžete zhlédnout v Místní 
knihovně kbely až do 1. 12. 2017. 

Beseda pro žáky zš
v úterý 24. 10. 2017 se v knihovně uskutečnil literární program pro žáky 3. tříd zš na téma: knihovna v současnosti a 
Co víme o kbelské historii? 
akci připravily za knihovnu iveta Novotná a kronikářka ivana engelová

pozvánka na vernisáž

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


inzeruJte ve kBeláku za Skvělé Ceny
levněJší Jinde nenaJdete!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
plošná inzerce

1 strana    a4      3.920,- kč s dPh
1/2 strany a4      2.210,- kč s dPh
1/4 strany a4       1190,- kč s dPh
1/8 strany a4         790,- kč s dPh

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

řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16  ze 
strany a4 za 390,- kč včetně dPh.

- Čištění koMínŮ
- revize koMínŮ
- opravy
kontakt: Martin němec 
775 132 921

koMiniCtví něMeC

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

plyn - voda - topení,

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

žaluzie, rolety, Sítě, Markýzy,

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

poptávám zdravotní sestřičku na poloviční úvazek, možno 
i v penzi, ke své čtyřleté dceři, která je ve čtvrtém stupni 
postižení, je plně ležící. podmínkou je uzavření smlouvy z 
důvodu zodpovědnosti pracovníka, bez které nelze hlídání 
realizovat.
karel polcar 776 090 624, 
polcar.pk@gmail.com

poptáváM dětSkou zdravotní SeStřiČku 
ke Své Čtyřleté dCeři

výměna bytu - letňany za kbely vyměním obecní byt v 
letňanech 2/1 se dvěma zasklenými lodžiemi, 9. nadzemní 
podlaží, celková plocha 64, 93 m2, započtená plocha 59,37 
m2,za menší ve kbelích.informace na telefonu: 728 043 622

výMěna Bytu - letňany za kBely

5554

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

NOVÉ FITNESS V ČAKOVICÍCH
Chcete vědět víc? Sledujte nás na www.panthergym.cz 
a na Facebooku www.facebook.com/panthergymcakovice

Najdete nás na adrese Oderská 843/9, Praha - Čakovice.

Otevíráme již brzy a těšíme se na vás.
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www.vinohruska.cz   www.vinokterechutna.cz

Těšíme se na Vás.

„Nejsme obyčejná vinotéka, 
  jsme rodinné vinařství.“

+420 234 221 440Tauferova 2, Praha 9 - Kbely (naproti prodejně BILLA)

Vinotéka VÍNO HRUŠKA 
Praha - Kbely

Po - Út      13.00 - 20.00 
 St - So       10.00 - 20.00

                Ne 15.00 - 20.00

čep ovaná mor av ská v ína
mor av ská a  zahr aniční  v ína
od 11.11.  Svatomar t inská  v ína
20 dr uhů s ýr ů
dár ková balení
pískování  lahví
s ommelier ské  potřeby

o oBČanSkéM prŮkazu 
za několik měsíců oslaví občanský průkaz stoleté výročí. 
vládním nařízením č. 481/1919 sb. ze dne 8. srpna 1919 
byla vládou tehdejší mladé Československé republiky 
zavedena všeobecná občanská legitimace. Její zřízení však 
nebylo povinné. První paragraf nařízení stanovil, že: „každý 
občan Československé republiky má právo žádati, by mu 
byla vydána všeobecná občanská legitimace, jež slouží mu 
ve státě za průkaz totožnosti ve všech případech, pokud 
nejsou pro tento průkaz předepsány podmínky přísnější.“ 
ve druhém paragrafu se dočteme, jak má legitimace 
vypadat a co obsahuje: „legitimace zhotovená z tuhého 
papíru v kapesním formátě obsahuje kromě fotografie a 
vlastnoručně úředně ověřeného podpisu osoby, pro kterou 
legitimace jest vydána, potřebná úřední data o osobě této, 
jakož i označení a razítko úřadu, jenž ji vydal.“ zbývající 
čtyři paragrafy obsahující pouhých sedm vět určují, kdo 
a za jakých podmínek legitimaci vydává, přičemž platnost 
není omezena, varují před paděláním a zneužitím, které 
se trestá a radí, co dělat při ztrátě. Jen pro srovnání – 
současná právní úprava, která řeší tuto problematiku – 
zákon č. 328/1999 sb., o občanských průkazech, je sepsána 
ve dvaceti osmi paragrafech naditých mnoha odstavci a 
písmeny.
temná doba protektorátu právo občana na občanskou 
legitimaci přetavila po vzoru nacistické říše na povinnost. 
Říšský protektor konstantin von Neurath si pospíšil a dva 
dny po obsazení zbytku Československa vydal 17. března 
1939 nařízení o povinnosti vlastnit průkaz totožnosti. 
legitimaci se lidově říkalo kennkarta, podle německého 
slovesa kennen – znát. Po květnovém osvobození v roce 
1945 se vrátilo v platnost původní vládní nařízení č. 481 z 
devatenáctého roku. k jeho zrušení došlo v roce 1948, kdy 
byl vydán nový zákon o občanských průkazech (198/1948 
sb.), který definitivně pro občana zakotvil povinnost 
vlastnit občanský průkaz. 
Při studiu podkladů k tomuto článku, mě zaujalo 
následující. občanská legitimace od roku 1919 do roku 
1948 obsahovala mimo jiné Poučení, které vycházelo 
z textu vládního nařízení. První větu poučení jsem uvedl 
na začátku tohoto článku: „každý občan Československé 
republiky má právo žádati… a tak dále. Jak se tato věta v 
Poučení změnila po okupaci v roce 1939? takto: „každý 
státní příslušník Protektorátu Čechy a Morava má právo 
žádati…“ o povinnosti ani slovo. i v německé verzi. Jak je 
vidět, německá důkladnost měla v českých podmínkách 
také své slabiny. Ještě zajímavější je podoba první věty 
Poučení po konci války v roce 1945: „„každý státní občan v 
Čechách a na Moravě má právo žádati…“ stále je tam cítit 
hořká příchuť zaniklého protektorátu. Jinak se text Poučení 
za celých bezmála třicet let, kromě názvosloví policejních a 
státních institucí, nezměnil.
Co je dobré vědět o občanském průkazu v dnešní době? 
zde je několik faktů a praktických rad: občanský průkaz 

je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 
15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. získat 
občanský průkaz však může i mladší občánek. vydávají se 
průkazy se strojově čitelnými údaji a je na úvaze každého 
žadatele, zda s kontaktním elektronickým čipem nebo 
bez něj. občanské průkazy bez strojově čitelných údajů 
se vydávají jen ve výjimečných případech. Na občanský 
průkaz lze bez problému cestovat po státech eU. Požádat 
o vydání průkazu lze u kteréhokoli obecního úřadu 
s rozšířenou působností, konkrétně v Praze u „číslovaných“ 
úřadů (Praha1 – 22). Při žádosti o první občanský průkaz 
je třeba mít s sebou rodný list v originále nebo v ověřené 
kopii. Žádáte-li o nový, stačí váš dosavadní, nejlépe ještě 
platný, jinak musíte mít opět rodný list, případně další 
potřebné doklady. Nenoste fotografii, vyfotí vás přímo u 
přepážky. Není třeba vyplňovat žádný formulář, potvrdíte 
jen podpisem správnost a úplnost údajů. Připravte si 
peníze, chcete-li průkaz s čipem. bez ohledu na věk 
zaplatíte pětistovku. Úřad má třicet dnů na to, aby vám 
průkaz vyhotovil. Pokud budete chtít, necháte si do 
průkazu zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, 
akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa 
vysoké školy, označení «docent» nebo «profesor» nebo 
vědeckou hodnost. Naopak můžete odmítnout zapsání 
rodinného stavu. rozšiřující informace najdete na 
internetové adrese: https://portal.gov.cz/portal/obcan/
situace/152/160/4279.html#obsah
Pokud se příliš s internetem nekamarádíte a nebojíte se 
volat, telefonní číslo 284 080 833 je zejména pro občany 
kbel to správné. ozve se vám paní Nataša semecká, 
referentka kbelské radnice odboru občansko správního na 
úseku osobních dokladů a ochotně vám poradí.

 Bohumil Sobotka, vedoucí Odboru občansko správního  

do dalšího čísla

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/160/4279.html#obsah
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/160/4279.html#obsah


v září letošního roku bylo dokončeno nové obchodní 
centrum při Mladoboleslavské ulici v městské části 
Praha-vinoř. stavba zahrnuje vlastní budovu o rozloze 
přibližně 2 400 m2, dále parkoviště, ostatní zpevněné 
plochy a samozřejmě související technickou a dopravní 

infrastrukturu. stejně jako ostatní stavebníci, i zde musel 
investor řešit, jakým způsobem vyřešit tzv. hospodaření se 
srážkovými vodami. Podle příslušných ustanovení vodního 
zákona a pražských stavebních předpisů je hospodaření se 
srážkovými vodami nutné vyřešit přednostně na vlastním 
pozemku, tzn. přednostně jejich vsakováním. Cílem tohoto 
opatření je tzv. decentralizace odvodnění a omezení 
odvádění vody z krajiny.
Přestože hydrogeologické poměry v našem správním 
obvodu nejsou pro vsakování většího množství srážkové 
vody ideální, investor navrhl kombinaci více opatření, 
při kterých se srážková voda vsakuje na několika místech 
v rámci jedné stavby. Největší množství vody je odvedeno 
do podzemního vsakovacího objektu, který investor 
vhodně umístil přímo pod parkovací stání, díky čemuž 
bylo ušetřeno místo. voda z parkoviště, odváděná do 
podzemního vsakovacího objektu je preventivně vedena 
přes odlučovač ropných látek. v případě naplnění 
podzemního vsakovacího objektu může voda odtékat 
do povrchového poldru (viz obr. 2), kde se dále může 
vsakovat. Jak dokládá fotodokumentace, investor navíc 
využil celou řadu jednoduchých a finančně nenáročných 

opatření, díky kterým může povrchová voda volně odtékat 
do okolní zeleně (viz obr. 1 – 3).   

další informace, vč. příkladů šetrného hospodaření se 
srážkovými vodami, lze najít například na webových 
stránkách www.pocitamesvodou.cz.  

T. MAREK 
vodoprávní úřad OŽPD

nové oBChodní CentruM vinoř 
- příklad doBrého hoSpodaření 
Se SrážkovýMi vodaMi

Obr. 1 Investor vsadil na jednoduché opatření, které 
nezvyšuje cenu díla – obrubníky jsou netradičně zcela 
zapuštěny, jejich horní hrana je v úrovni komunikace a 
voda může volně přetékat do okolního terénu (v tomto 
případě do úzkého pruhu, vyplněného štěrkem), kde se 
přirozeně vsakuje a neodtéká přímo do kanalizace.

Obr. 2 Zatravněný poldr, do kterého je odváděna voda 
z podzemního vsakovacího objektu při jeho naplnění. I 
zde investor zcela zapustil obrubníky, díky čemuž může 
voda volně přetékat do okolní zeleně, kterou není 
následně nutné tolik zavlažovat.

Obr. 3 Společně s výstavbou nového obchodního centra 
byla vybudována také nová autobusová zastávka 
„Vinoř“ na Mladoboleslavské ulici. I zde bylo použito 
poměrně netradiční řešení – chodník na zastávce je 
nezvykle ukloněn místo do vozovky do přilehlé zeleně. 
Podél chodníku byl vyhlouben mělký příkop, kde se může 
voda vsakovat a neodtéká zbytečně do kanalizace.

do dalšího čísla
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