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na základě podnětu vedení letňan jednal náš pan staros-
ta s Výborem rozvoje hl. m. prahy, který spolurozhoduje 
o změnách územního plánu. jednalo se o tom, že letňa-
ny svým podnětem na změnu územního plánu vrátili zpět 
naše úsilí o nepřekřížení parku budoucí komunikací, pokra-

čující z polaneckého a toužimské. již několik let totiž trvá-
me na jiném trasování silnice, aby nedošlo k nesmyslnému 
rozkrojení letňansko-kbelského parku a tím k jeho zne-
hodnocení. již v minulosti jsme vás informovali, že jsme 
nechali vypracovat variantní řešení, které by trasu komu-
nikace vedlo v ose stávající toužimské a v prostoru parko-
viště a bývalé betonárky v letňanech by se trasa napojila 
na stávající komunikaci Veselskou. pražský institut pláno-
vání a rozvoje na základě naší studie a souhlasu letňan z 
roku 2014 vypracoval změnu trasy a zároveň pořídil další 
napojení směrem na Čakovice. Vedení letňanské radnice 
nyní s tímto nesouhlasí a vrací zpět variantu překřížení par-
ku, navíc ji trasuje do kbelské části a do prostoru blíže ke 
kbelské zástavbě. naše vedení radnice okamžitě vyslovilo 
nesouhlas a trvá na svém neměnném stanovisku, že tra-
sa komunikace musí vést tak, aby nedošlo ke zmíněnému 
nesmyslnému překřížení. Budeme muset opět vyvinout 
nemalé úsilí na zachování celistvosti parku, který je zejmé-
na pro letňanské občany velmi významným oddechovým a 
krajinářským prvkem v lese okolní zástavby.
rada byla informována, že hl. m. praha uvažuje o rozší-
ření železničního spojení napojením trati na Brandýs n. 
l. formou nové odbočky, která bude pokračovat směrem 
na ctěnice a přezletice v koridoru mezi ulicemi semilská a 
jilemnická. domníváme se, že by tato změna pomohla od-
lehčit automobilové dopravě směřující ze středočeského 
kraje, a proto hodláme tento podnět podpořit, avšak za 
podmínek celkové modernizace a elektrifikace veškerých 
úseků trati včetně zkapacitnění spojů, dále vybudování 
moderních zastávek, jak na mladoboleslavské, tak nové 

zastávky v jilemnické spolu s rekonstrukcí této komunika-
ce a vybudováním cyklostezky směrem na zámek ctěnice.   
rada souhlasila se zapojením se do preventivního dotační-
ho projektu forenzního označení jízdních kol, které nejen 
bude působit preventivně, ale také napomůže k vyhledání 
a navrácení mnohdy velmi cenných kol. o výsledcích vás 
budeme informovat.
rada na základě provedeného geologického průzkumu vy-
brala zpracovatele záchranného archeologického průzku-
mu v prostoru budoucí stavby tělocvičny. Bude provede-
no odfrézování povrchových pasů živice, její odtěžení do 
hloubky 70 cm a provedením sond. po dokončení budou 
pasy opět zasypány. cenová kalkulace průzkumu činí ne-
celých 440 tis. kč.
hl. m. praha vyhovělo naší letité žádosti a přidělilo dotaci 
na nástavbu zdravotního střediska. rada zadala po static-
kém posudku studii nástavby a způsobu její realizace, tak 
abychom v příštím roce mohli nástavbu realizovat.
rada ustanovila preventivně bezpečnostní skupinu s ná-
zvem senior, která se bude zabývat zejména problemati-
kou bezpečnosti a prevence patologických jevů a ochra-
nou života a majetku dané skupiny. Vedoucím skupiny je 
pan tajemník jUdr. j. nykles, kterému můžete předávat 
podněty týkající se této oblasti.
rada odsouhlasila možnost platby poplatků na úřadě pro-
střednictvím platebního terminálu resp. platební kartou. 
realizaci předpokládáme po novém roce.
rada rekapitulovala externí kontrolní činnost na úřadě. 
V letošním roce bylo provedeno 18 kontrol týkajících se 
těchto oblastí či odborů: přezkoumání hospodaření měst-
ské části, kontrola dotace pro sdh (hasiči kbely), povod-
ňových opatření, silniční správní úřad a speciální stavební 
úřad, sociálně právní ochrana dětí, živnostenský úřad, úsek 
zdravotnictví, matrika a státní občanství a celý úsek spada-
jící do bezpečnosti práce a požární bezpečnosti. U všech 
kontrolovaných nebyla zjištěna pochybení, pouze drobné  
nedostatky, které byly ve většině případů odstraněny ještě 
v termínu do ukončení kontroly.
rada rozhodla o obnově měřiče rychlosti u budovy základ-
ní školy, jelikož stávající rychloměr byl poškozený a jeho 
oprava nerentabilní. nový ukazatel má hodnotu necelých 
67 tis. kč.
rada s díky přijala dar od firmy knaUF, která vyfinancuje 
rozšiřující výuku německého jazyka a exkurzi žáků naší zá-
kladní školy.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

zpRávy z Rady mč pRaha 19 

mŠe sv. v kostele sv. alžběty ve kbelích
neděle 24. prosince
Štědrý den
mše sv. v 16:00 hod. (pro rodiče s dětmi) a ve 22:00 hod.
pondělí 25. 12.
slavnost narození páně - hod boží vánoční
mše sv. v 10:00 hod. spojená s vystoupením dětského 
divadla při kázání
Úterý 26. 12.
svátek sv. Štěpána
mše sv. v 9:15
neděle 31. prosince
silvestr
mše sv. v 9:15 hod. na poděkování za uplynulý rok 
pondělí 1. ledna 2018
nový rok – slavnost matky boží panny marie
mše sv. v 10:00 hod.

Vážení čtenáři,
od září 2017 jsem byl ustanoven, abych spravoval farnost ve Kbelích. Pocházím z Benátek nad Jizerou, kde mám 
svou nejbližší rodinu. Rád bych vás pozdravil a popřál krásné a pohodové vánoční svátky. Pokud potkáte začátkem 
roku 2018 v ulicích tři krále, kteří budou mít požehnanou křídu, nebojte se je požádat, aby vám napsali na dveře „K+ 
M+ B 2018“. Je to přání Boží ochrany a pomoci. Tu vám budu vyprošovat se svými spolubratry i při bohoslužbách, 
na které vás také tímto srdečně zvu. 

Váš P. Filip Jan Rathouský, františkán 

 Aktuální informace o bohoslužbách, děni ve farnosti 
a kontakty najdete na http://kbely.farnost.cz/
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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

vážení občané,
jelikož se nám množí dotazy zda je naše městská část stále 
jedna z nejbezpečnějších, rádi bychom vás ubezpečili, 
že je tomu stále tak. důvod, proč se nás občané ptají, je 
poměrně nový seriál na FtV prima s názvem policie v akci.
městská část je na jednu stranu ráda, že si televize pro svou 
produkci vybírá právě exteriéry kbel, na stranu druhou se 
však zrovna tak jako policie Čr domnívá, že formát seriálu 
nebyl zvolen příliš šťastně. s hlavním heslem seriálu 
„skutečné příběhy, skuteční policisté“ navozuje dojem, že 
se tak stalo právě ve kbelích. ale to není pravda. jedná 
se o hraný seriál, zrovna tak jako například oblíbená  
„ordinace v růžové zahradě“. je to pouze skutečný příběh, 
který se někde někdy stal, ale je zpracován do scénáře a 
hrají ho herci. skuteční policisté v příběhu sice být mohou, 
ale opět jen jako herci a dle sdělení policie Čr tak činí po 
pracovní době.
zatím jsme zaznamenali dva příběhy, které rozvířily kbelský 
klid. poprvé se jednalo o díl 39, kdy policie Čr odvádí ze 
zdravotního střediska ve kbelích opilou lékařku, a podruhé 
díl 43, kde pořezaná drogově závislá dívka z katusické ulice 
je navíc hledaná interpolem. musíme vás uklidnit, jak jsme 
psali výše, ve kbelích se opravdu nic takového nestalo a 
jednalo se jen a jen o hrané příběhy. níže přikládáme 
i vyjádření policie Čr, které vydala právě díky tomuto 
pořadu.

Tomáš Buršík
Informatik ÚMČ Praha 19

Reakce policie čR na seriál 
„policie v akci“
policie Čr na seriálu vysílaném FtV primou 
žádným způsobem nespolupracovala. 
s ohledem na celou řadu dotazů k nově vysílanému seriálu s 
názvem „policie v akci“, který se na obrazovkách FtV prima 
poprvé objevil v pondělí 9. října, uvádíme, že policie Čr se 
na tvorbě seriálu žádným způsobem nepodílela. zároveň 
bychom chtěli uvést, že kvitujeme záměr producentů 
seznámit veřejnost s každodenní a mnohdy nelehkou 
policejní prací, nicméně v tomto formátu „reality show“ 
jej nemůžeme akceptovat. stejně tak se neztotožňujeme 
s postupy herců - policistů, které nejsou v souladu s 
právními předpisy, ani s běžnou praxí, a často jsou uměle 
vyhrocené.
s ohledem na skutečnost, že podle tvůrců projektu v seriálu 
mají figurovat skuteční policisté, začal se celou záležitostí 
zabývat odbor vnitřní kontroly policejního prezidia Čr. 
podle prvotního zjištění policisty v seriálu ztvárňují jak 
skuteční policisté, tak i civilisté. kontrolní pracovníci 
zároveň zjistili, že policisté tuto „uměleckou činnost“ 
provozovali v době svého osobního volna. odbor vnitřní 
kontroly se celou záležitostí i nadále zabývá, prozatím bez 
konkrétních závěrů.

kpt. Mgr. Iveta Skupien
tisková mluvčí Policejního prezidia ČR

nesouhlasné vyjádření mč pRaha 19 
k seRiálu „policie v akci“ 

nový povRch na cyklostezce 
z čakovic do kbel     
V listopadu 2017 byla vybudována nová cyklostezka na 
cyklotrase a27. nový asfaltový povrch vede od ulice ke 
stadionu až na hranici čakovického katastru (Foto 1). nyní 
byl dokončen poslední úsek o délce půl kilometru a šířce 

tři metry. investorem akce je mČ praha-Čakovice, většinu 
nákladů na opravu cesty uhradilo hlavní město praha. snad 
na tuto investici v budoucnu navážou i letňany (Foto 2).

Převzato ze serveru Prahou na kole (zdroj MHMP).



dne 27. 11. 2017 zveřejnilo hlavní město praha poslední 
verzi zpracovávaného územního plánu, který je také 
nazýván metropolitní plán. zpracovatelem tohoto plánu je 
institut plánování a rozvoje hlavního města prahy, na jehož 
stránkách je možné se s návrhem seznámit: www.iprpraha.
cz → územní plánování → metropolitní plán. 
pořizování metropolitního plánu začalo v roce 2012, 
zadání bylo schváleno v roce 2013 a nyní se připravuje 
projednávání zveřejněného návrhu, které by podle 
harmonogramu schváleného zastupitelstvem hlavního 
města prahy, mělo být na jaře roku 2018 a to zhruba v březnu 
a dubnu po dobu 60ti dnů. proces projednávání bude 
mít dvě kola a to společné jednání a veřejné projednání, 
které umožní občanům, vlastníkům pozemků, různým 
úřadům a odborným institucím podávat připomínky, které 
budou následně vyhodnocovány. jednotlivé připomínky 
a námitky budou postupně vypořádávány a metropolitní 
plán bude revidován. protože v současné době nelze 
množství připomínek, které budou podány ve společném 
jednání nebo veřejném projednání ani odhadnout, není 
možné ani stanovit začátek platnosti metropolitního 
plánu, neboť vlastní schvalování a začátek platnosti 
je právě na množství připomínek a jejich následném 
vyhodnocení a případném zapracování, závislý. jisté je, že 
podle v současné době platného stavebního zákona, mělo 

by být nejpozdější datum platnosti metropolitního plánu, 
od 1. 1. 2023. předpokládá se, že nový územní plán by měl 
přinést pravidla pro výstavbu v hlavním městě na zhruba 
20 následujících let. 
jako zcela nový prvek přináší metropolitní plán, který je 
zpracován pro území o rozloze téměř 500 km², výškovou 
regulaci, která v praze doposud zcela chyběla. Výškové 
budovy bude následně možné stavět jen v několika 
lokalitách. jedním z dalších cílů metropolitního plánu je 
prosazování výstavby v transformačních územích, tedy na 
místech starých, nevyužívaných továren či nádraží. 
zveřejněný návrh je aktuální ke dni 29. 9. 2017 a je to verze, 
kterou předal zpracovatel (irp) ke kontrole pořizovateli 
(odbor územního rozvoje mhmp). jedná se tedy o pracovní 
verzi plánu a proces projednávání ve smyslu stavebního 
zákona tímto zveřejněním ještě nezačal. nyní je možné se 
s návrhem v dostatečném předstihu seznámit a na vlastní 
projednávání se připravit. na výše uvedených stránkách 
jsou k dispozici jednotlivé výkresy, pod kterými je možné si 
pro lepší orientaci zobrazit také fotomapu. zajímavé jsou 
také texty pod odkazy „témata“ a „Časté otázky“.     

    Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu

metRopolitní plán
76

GeopoRtál hl. m. pRahy 
institut plánování a rozvoje hlavního města prahy 
na svých webových stránkách www.geoportalpraha.
cz/mapy-online provozuje mapy on-line, ve kterých 
si každý z nás může vyhledat velké množství 
zajímavých informací. 
mapa je zpracovaná pro 
celou prahu, ale lze si ji 
přiblížit a zobrazit si také 
podrobnější informace o 
naší městské části, resp. i o 
konkrétní ulici. pokud Vás 
třeba zajímá, kde se v naší 
městské části nacházejí 
kryty nebo jaké je cena 
pozemků podle cenové 
mapy nebo kudy a kam 
vedou cyklostezky nebo 
také, kde budete při cestě 
autem do centra platit na 
parkovišti, pak stačí otevřít výše uvedený odkaz.

po spuštění stránky se Vám zobrazí mapa celé prahy. 
nad mapou po levé straně najdete řádek pro snadné 
vyhledání adresy, která Vás zajímá. Vedle něj uvidíte 
lištu s tematickými okruhy. když na některý z nich 
kliknete myší, ukáže se Vám seznam jednotlivých 
map, které si můžete prohlédnout. máte-li konkrétní 
mapu zapnutou, objeví se pod její ikonou v seznamu 
modrý proužek, jak můžete vidět u cyklistické mapy 
na obrázku. ke každé zapnuté mapě se po levé straně 
zobrazí legenda. V některých 
legendách si můžete všimnout 
odkazu na související aplikace, 
který Vám otevře podrobnější 
mapu zabývající se daným 
tématem. mapu zavřete buď 
kliknutím na křížek u legendy, 
nebo opětovným kliknutím 
na danou mapu v seznamu. 
samozřejmostí je možnost 
zobrazení více map najednou. 
nyní pro Vás již nebude problém 
zjistit, kudy ve vaší ulici vedou 
telefonní kabely, nebo zkusit 
v centru prahy najít vedení 
potrubní pošty. zde musím 
upozornit, že jednotlivé sítě 
technického vybavení se na 
mapě objeví v měřítku 1:3500 

nebo větším, což platí i pro některé další mapy, proto 
v případě, že se Vám daná mapa nezobrazila, zkuste 
mapu přiblížit. před cestou do centra prahy se můžete 
také podívat, kde jsou jaké zóny placeného parkování a 

kde najdete parkovací automaty. 
na stránkách Geoportálu hl.m. prahy může najít i 
další zajímavé mapy, jako je mapa náletů na prahu 
zobrazující ortofotomapu se zakreslením dopadů 
pum a informacemi o dopadech, archiv leteckých 
snímků prahy, kde můžete postupně sledovat vývoj a 
rozrůstání naší městské části i celé prahy, či mapová 
aplikace dvě prahy, která vám vedle sebe zobrazí plán 
prahy a její letecké snímky z různých let.

Bc. Michaela Nováková 
Odbor výstavby ÚMČ Praha 19

http://www.iprpraha.cz
http://www.iprpraha.cz
http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online
http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online
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poplatky ze psů
Víte, že pokud u vás dojde k nějaké změně, která je 
rozhodující pro stanovení poplatku, máte povinnost tuto 
změnu nahlásit do 15 dnů správci poplatku? jedná se 
hlavně o přihlášení psa, odhlášení psa a to jak 
z důvodu jeho úhynu, eutanazie, zaběhnutí se, 
předání psa jinému držiteli nebo i změny trvalého 
pobytu držitele psa. 
od 1. 1. 2018 dochází ke změně zákona o místních 
poplatcích, kde v § 14a, odst. 4) je uvedeno, že 
když poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj 
rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku 
ve stanovené lhůtě -  tj. do 15 dnů ode dne, kdy 
změna nastala, tak nárok na osvobození nebo 
úlevu od poplatku zaniká. toto se týká i ze zákona 
osvobozených držitelů psů, kteří jsou ztp/p, 
nevidomých držitelů psů, držitelů loveckých psů 
využívaných k honitbě, mají-li složenou příslušnou 
zkoušku z výkonu, členů záchranářských brigád 
atd. co to tedy v praxi znamená? pokud při splnění 
ohlašovací povinnosti (při přihlášení psa) uvede 
poplatník (držitel psa) něco, co později již není 
aktuální, či-li došlo k nějaké změně údajů, dle 
kterých byl původně stanoven poplatek, tak pokud tato 
změna nebude do 15 dnů (ode dne, kdy nastala) nahlášena 
správci poplatku, tak v tom rozhodném poplatkovém 
období (v tom kalendářním roce) nemůže poplatník 
osvobození nebo úlevu uplatnit. například když poplatník 
nenahlásí včas (nesplní tu uvedenou 15 denní lhůtu), že se 
stal uživatelem honitby nebo členem záchranářské brigády 
a jeho pes složil požadované zkoušky a je tedy využíván 
k honitbě nebo k záchranářským akcím, nemůže v tom 
daném roce být osvobozen od poplatku.  osvobození se 
ho bude týkat až od následujícího roku.
dále se splnění 15 denní lhůty k ohlášení změny týká 
těch držitelů psů, kteří mají nárok na snížení poplatku (na 
sazbu 200,-kč za rok) z důvodu, že jim byl přiznán invalidní, 
starobní, vdovský nebo vdovecký či sirotčí důchod, který 
je jejich jediným zdrojem příjmu. to znamená, že ti, kteří 
obdrží rozhodnutí o přiznání důchodu (a nemají již žádný 
jiný příjem) a nestihnou do 15 dnů od data, od kdy jim byl 
důchod přiznán, tuto skutečnost oznámit správci poplatku, 
nemohou slevu z poplatku v tom daném roce uplatnit. 
pokud tuto skutečnost nahlásí opožděně, budou mít nárok 
na úlevu z poplatku až od následujícího roku.
pracující důchodci nebo důchodci, kteří mají nějaký 
vedlejší příjem (např. z pronájmů), na snížení poplatku 
nárok nemají.
Víte také, že je možno sdělit správci poplatku vaši 
e-mailovou adresu, na kterou vám pak budou zasílány 
údaje k úhradě poplatku, takže nemusíte chodit platit 
poplatky v hotovosti na úřad, ani nemusíte platit poštovné 
za platbu složenkou?
opět připomínám, že poplatky ze psů je povinen platit 

držitel psa v místě svého trvalého pobytu. za držitele psa je 
považován ten, u něhož se pes nachází, který o psa pečuje. 
držitel a majitel psa nemusí být tatáž osoba. přihlášení 

psa je třeba provést osobně, neboť je držiteli předána 
evidenční známka pro psa. poplatek se platí od 3 měsíců 
věku psa. pokud tedy získáte psa a máte trvalý pobyt ve 
kbelích, dostavte se, prosím, k přihlášení na ekonomický 
odbor ÚmČ praha 19, semilská 43/1, praha 9 – kbely, 2. 
patro, č. dveří 211. pokud dáte psa označit čipem nebo 
získáte psa již označeného čipem nebo tetovacím číslem, je 
třeba ještě psa zaregistrovat do evidence psů na magistrát 
hl. m. prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, 
jungmannova 35/29, praha 1. pro přijetí do tohoto registru 
je potřeba vyplnit registrační kartu, kterou dostanete 
při přihlášení psa na úřadě od správce poplatku nebo si 
ji můžete stáhnout ze stránek mČ praha 19 na portálu 
www.praha19.cz – Úřad mČ – odbory – odbor ekonomický 
-  ke stažení – registrační karta chovatele psa. Vyplněnou 
a podepsanou kartu je třeba do registru doručit poštou, 
osobně nebo e-mailem (naskenovat jako přílohu do 
e-mailu: klara.novakova@praha.eu). registrace je zdarma.
držiteli, který dal psa očipovat a následně se do 30 dnů po 
očipování přihlásil do registru na magistrát hl. m. prahy, 
náleží úleva z poplatku ve dvou po sobě jdoucích letech 
následujících po roce, ve kterém byl zaregistrován. Úleva 
z poplatku činí až 350,-kč.
komu z vás ještě nechodí údaje k úhradě poplatku 
elektronicky (e-mailem) a měl by o tuto službu zájem, 
nechť zašle požadavek na e-mail správce poplatku: eva.
krupickova@kbely.mepnet.cz. tuto službu lze samozřejmě 
sjednat i osobně nebo telefonicky: tel. 284 080 828, mobil 
734 681 681.

 Eva Krupičková
správce poplatků

Farní charita neratovice byla oceněna národní cenou kvality České republiky v 
programu start plUs titulem  „úspěšná organizace“. slavnostní předání ceny 
se uskutečnilo dne 28. listopadu 2017 ve Španělském sále pražského hradu pod 
záštitou prezidenta republiky miloše zemana, předsedy senátu parlamentu Čr 
milana Štěcha a ministra průmyslu a obchodu Čr jiřího havlíčka. 
cenu převzala ředitelka organizace paní miloslava machovcová: „jsem velice 
potěšena, že naše organizace získala toto ocenění, které je výsledkem kvalitní, 
týmové spolupráce všech zaměstnanců naší organizace. tímto bych chtěla všem 
zaměstnancům velice poděkovat.”
Farní charita neratovice působí ve  středočeském kraji od roku 1991. V současné 
době provozuje 17 středisek  a jedním z nich jsou i kbely kde může klientům 
nabídnout zdravotní a sociální služby.
národní cena kvality Čr je prestižní ocenění udělované již od roku 1995. program 
start plUs využívají organizace, které chtějí získat komplexní popis v jakém stavu 
se organizace nachází a hodnocení tohoto stavu. Výstupem hodnocení je zpráva 
zahrnující silné stránky organizace, oblasti pro zlepšování  a bodové hodnocení. 
oceněná organizace může získat jeden z titulů: perspektivní či úspěšná organizace. 

náRodní cena kvality                      
pRo FaRní chaRitu neRatovice
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Generovány pouze přímé spoje.
Podbarvením zvýrazněné spoje obsahují omezující poznámky. Z prostorových důvodů není možné tyto
vysvětlivky umístit do tohoto jízdního řádu, sledujte, prosím, zastávkové jízdní řády nebo vygenerujte jiný
formát osobního jízdního řádu.

Informace: www.ropid.cz Generováno  10.12.2017 15:53 Data jsou platná ke dni generování. Změny jsou vyhrazeny. 

ropid každý rok zvyšuje počet spojů 
na naší železniční trati. od neděle 
10. prosince navyšování spojů opět 
pokračuje. při pohledu na nový železniční 
jízdní řád je patrné, že se prodloužila 
dvacetiminutová ranní špička až do devíti 
hodin: přibyl další ranní vlak v 8.34 na 
hlavní nádraží.

novinkou je rovněž takzvaný noční 
rozjezd vlaků: o víkendových nocích, tedy 
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli 
po vlaku v 0.16 z hlavního nádraží pojede 
ještě jeden v 2.33.

Odd. dopravy

v novém 
jízdním řádu 
přibyly dalŠí 
vlaky

pozn. vlak ve 20.53 jezdí 
pouze v pátek a v sobotu.

http://www.praha19.cz
mailto:klara.novakova@praha.eu
mailto:eva.krupickova@kbely.mepnet.cz
mailto:eva.krupickova@kbely.mepnet.cz
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24. právě tolik turistických plavidel, která pravidelně 
vozí pražany i návštěvníky prahy po obou březích Vltavy, 
zkontrolovala hygienická stanice hlavního města prahy 
(dále jen „hshmp“), jako věcně a místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví. pražští hygienici se zaměřili na 

poskytování stravovacích služeb na palubě těchto plavidel. 
i zde totiž musí být při poskytování stravy a nápojů 
cestujícím dodržovány příslušné právní předpisy, aby 
nemohlo dojít k ohrožení zdraví konzumentů. hygienici 
provedli cílený státní zdravotní dozor a to v souladu se 
zákonem č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně souvisejících zákonů. podle aktuálně dostupných 
informací je v hlavní městě praze celkem 32 plavidel 
provozujících osobní lodní dopravu, tj. dohled hygieniků 
byl v 75 % všech těchto plavidel. 
zhruba na polovině kontrolovaných plavidel zaznamenali 
zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného 
užívání hshmp nedostatky. „mezi nejčastější závady, které 
jsme během naší dozorové činnosti objevili, byla nevhodná 
provozní hygiena, prošlé potraviny nebo nedodržování 
skladovacích teplot daných výrobcem potravin,“ popisuje 
prohřešky jan jarolímek, ředitel hshmp s tím, že dále 
chybělo označování polotovarů a rozpracovaných výrobků, 
nedostatečná byla také ochrana potravin před kontaminací 
a zařízení nebo prostory pro přípravu potravin nebyla 
udržována v dobrém stavu. 
specifikem turistických plavidel je otázka zajištění 
dostatečného množství pitné vody. provozovatel má podle 
§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 sb., povinnost vypracovat 

provozní řád pro akumulační nádrž na pitnou vodu a 
dle tohoto provozního řádu provádět pravidelně odběr 
vzorků pitné vody a jejich laboratorní kontrolu, zda má 
voda jakost vody pitné. proto se zaměstnanci odboru 
hygieny obecné a komunální hshmp, v rámci cílené 

kontroly, zaměřili i na tuto 
důležitou problematiku. 
kontrola byla provedena 
v souvislosti s cíleným 
šetřením příčin výskytu 
zažívacích potíží 
zahraničních turistů na 
konci prázdnin. 
hygienici zkontrolovali 
akumulační nádrže na 
dvou plavidlech. odebrali 
z nich 14 vzorků pitné 
vody na laboratorní 
vyšetření za účelem 
zjištění, zda odpovídají 
ustanovením vyhlášky 
č. 252/2004 sb., kterou 
se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou 

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
Výsledky rozborů ukázaly, že 2 z odebraných vzorků 
nároky vyhlášky nesplňovaly. na základě nařízení hshmp 
proto provozovatel provedl okamžitě nápravná opatření a 
následně předložil pražským hygienikům také vyhovující 
rozbory pitné vody provedené akreditovanou laboratoří. 
Ukázalo se však, že zjištěné nedostatky s výskytem 
zažívacích potíží u zahraničních turistů nijak nesouvisely. 
hshmp bude přesto v dalších cílených kontrolách 
akumulačních nádrží na pitnou vodu na turistických 
plavidlech pokračovat i v roce 2018. 
za zjištěné nedostatky hygienici uložili pokuty za bezmála 
75 tisíc korun. drobnější prohřešky pak byly řešeny 
napomenutím. „nutno podotknout, že našim primárním 
cílem během naší kontrolní činnosti není represe a 
z toho plynoucí udělení sankcí a finančního postihu. 
právě naopak. naše snaha je během kontrolní činnosti 
provozovatelům prakticky vysvětlit důvody nutnosti 
hygienické předpisy dodržovat. Finanční sankce ukládáme 
ve skutečně odůvodněných případech,“ dodává šéf 
pražských hygieniků jarolímek. 
V praze 30. listopadu 2017 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA 
ředitel

pRažŠtí hyGienici kontRolovali 
ÚRoveň stRavovacích služeb     
na tuRistických lodích 

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 formátu 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  

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


Rozsvěcení vánočního stRomu 
ve kbelském paRku 
první adventní neděli jsme ve kbelích v parku opět po roce 
uspořádali vánočně laděnou kulturní akci pro veřejnost.
od mrazivého rána byl připraven program plný zpívání, 
scének, krásných vystoupení dětí z mŠ a zŠ kbely, Fittime 
kbely, přišla nám zazpívat majda Šumpíková a skupina 
holokrci. pobavili nás a provázeli celým dnem andílkové 
na chůdách svým příjezdem na obřích andělských sáních, 
kteří nám oprášili znalosti o staročeských zvycích včetně 
přivítání ambrože, lucek a Barborek, které se přišly 
podívat, zda-li si všichni plní své povinnosti. pro všechny 
děti měly naše Barborky připravené kouzelné oříšky, aby 
se večer nemusely bát čertů. pestrá nadílka od mikuláše 
překonala dětský strach z čertíků a děti zpívaly, přednášely 
a ukázaly, co se vše již naučily a pokud někdo z dětí někdy 
malilinko zazlobil a slíbil, že se polepší, tak rozhodně 
nelitoval. Veškeré sladké, ale i zdravější připravené odměny 
předávali kromě mikulášské party i zástupci radnice – paní 
místostarostka ivana Šestáková, tajemník jUdr. josef 
nykles a všichni ti se těšili z rozzářených dětských očiček.
po nadílce přivítal náš pan starosta 
pavel žďárský nového pana faráře 
Filipa a jeho kolegu pana faráře 
lukáše, kteří nás krom vřelého 
pozdravu seznámili s historií vánočních 
náboženských tradic a svátků, načež 
ke konci svého vyprávění slavnostně 
posvětili nově a překrásně vyzdobený 
vánoční strom.
Určitě bychom měli poděkovat všem 
vystupujícím dětem (a taktéž jejich 
učitelkám) ze zŠ i mŠ kbely, dětem 
z kroužků flétny + paní učitelce 
koutníkové a dětským pěveckým 
souborům kamarádi a Broučci za 
jejich překrásně zazpívané či zahrané 
koledy, při jejichž poslechu jsme 
rázem zapomněli na všechen ten 

vánoční spěch a naladili se do vánoční pohody. přes velmi 
mrazivé počasí, které nám organizátorům a účinkujícím 
(hlavně všem hudebníkům) trošinku stěžovalo podmínky, 
jsme vše zvládli. obrovský sněžící andělský ohňostroj byl 
tou nejhezčí tečkou za celým (nejen pro organizátory velmi 
náročným) adventním dnem.
Velmi bychom chtěli tímto poděkovat za pomoc všem 
20 zaměstnancům úřadu a jejich přátelům, zástupcům 
kbelské fary, hasičům, městským policistům ze kbelské 
služebny a kbelským skautům s.s.V.kbely, za sponzorství 
mgr.m. hrubčíkovi – resp. nízkoprahovému centru kbely za 
poskytnutí ladových perníčků coby odměn pro vystupující 
děti, dále panu janečkovi za zajištění živých zvířátek.  
přejeme vám všem pohodu a mnoho úžasných vánočních 
zážitků a těšíme se opět v novém roce na další zajímavá 
a příjemná setkání na kulturních a sportovních akcích 
pořádaných městskou částí praha 19.

Šárka Egrtová, public relations MČ Praha 19
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Finále pRažského mtb poháRu     
dne 24. 9. 2017 se opět po roce konal v letňansko-
kbelském lesoparku závod finále pražského mtB poháru 

na horských kolech. stejně jako vloni měl 5 částí.
i přes ranní přeháňky a chladno přilákala atraktivita finále 
celého poháru na start 182 dětí a téměř 100 dospělých.
V závodě hlavní kategorie si amatérští cyklisté mohli 
změřit síly i s olympionikem a vynikajícím reprezentantem 
janem Škarnitzlem, který se den před závodem stal otcem. 
soupeři tedy mohli doufat, že pokud honza pořádně 
oslavoval, nemuseli by být úplně bez šancí. honza je však 
profesionál a na závody jezdí vždy připraven. na stupních 

vítězů mu tak soupeři mohli pogratulovat k vítězství i k 
dceři josefínce.
o dobrou náladu se kromě moderátora starala také kapela 
holokrci, která hrála nejen závodníkům, ale i početným 
divákům, kteří si do lesoparku ten den našli cestu.
letos to bylo již pošesté, co se v lesoparku pořádají mtB 
závody a velké poděkování za podporu patří městské části 
prahy 19 a společnosti knauf. za přípravu trati musíme 
vyzdvihnout práci pořadatele kbely cycling team, jehož 
členové celou akci pravidelně připravují.

celkové vyhlášení pražského poháru a slavnostní 
předání cen pak proběhlo 10. listopadu 2017 v 
lidovém domě ve kbelích a vítězům ve všech 
kategoriích byly předány dresy a unikátní 
poháry - dlažební kostka vsazená do konstrukce 
z kovových prutů. 
již teď se těšíme na 7. ročník závodu, který 
po vybudování singltreků v lesoparku umožní 
zpestřit dosavadní tradiční trať a určitě připraví 

účastníkům nové bikerské 
zážitky.         
Kbely cycling team přeje 
krásné prožití Vánočních 

svátků a úspěšný nový 
rok. 

M. Svoboda       
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zdravotní cvičení ve kbelích
 „ Hýbejte se, abyste se cítili lépe“
klub seniorů kbely a svaz tělesně postižených kbely zve všechny své členy (ale i další - nové zájemce) na zdravotní 
cvičení do klubu aktivních balonků. scházíme se každé úterý od 14 hodin ve společenské místnosti domu seniorů 
ve kbelích. kurz je zaměřen na speciální zdravotně – rehabilitační cviky přímo úměrně každému členovi. pomůcky i 
kurzy jsou hrazeny kbelskou radnicí. z vaší strany očekáváme dobrou náladu, chuť si zacvičit v příjemném prostředí 
a moc se na všechny těšíme.
další zdravotní cvičení pro ženy všech věkových kategorií pořádá tj sokol kbely každé pondělí od 18 hodin v 
tělocvičně sokolovny ve kbelích. 
přejeme krásné vánoční svátky a brzo na shledanou.

Ivana Engelová, cvičitelka
Tel. pro případné nové zájemce: 737124066

víte, kam odložit oleje ze 
smažených řízků a kapRů?
málo kdo si dovede představit štědrovečerní večeři bez 
smaženého kapra nebo řízku. Víte kam správně odložit 
použité oleje z těchto smažených pokrmů?
na každém z 20-ti sběrných dvorů jsou umístěný nádoby 
na použité oleje a tuky z domácností. odložení je zcela 
zdarma, pouze je potřeba, oleje zbavit zbytků jídla a 
přinést na sběrný dvůr v uzavřené pet lahvi (nikoliv ve 
skleněné nádobě).  
je tomu rok co tato služba byla zavedena a výsledky 
předčily veškerá naše očekávání. lidé si na tuto službu 
rychle zvykli a hojně ji využívají. za období 12 měsíců 
se na sběrných dvorech vysbíralo celkem 4,6 tuny 
použitých potravinářských tuků a olejů, které by s velkou 
pravděpodobností končili v městské kanalizaci. zvláště 
v období Vánočních svátků dochází ve zvýšené míře k 
zanášení a znečišťování kanalizační sítě, což s sebou nese i 
zvýšené nároky na její následné čištění a údržbu.
pokud zrovna nemáte cestu na sběrný dvůr a nechce se 

Vám oleje doma 
skladovat, rozhodně 
je nevylívejte do 
kanalizace. lepší 
variantou je oleje 
slít do pet lahve a 
následně ji vyhodit 
do směsného 
k o m u n á l n í h o 
odpadu.
Budeme moc rádi, pokud zvolíte ekologičtější variantu a 
využijete k odložení olejů naše sběrné dvory. použité oleje 
nemusí být odpadem, ale cennou surovinou. pokud je 
odevzdáte na sběrném dvoře, putují dále ke zpracovateli, 
který je po vyčištění dále používá v široké škále produktů 
a služeb.

Všem přejeme krásné Vánoční svátky
OŽPD
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začnete zásobit dozlatova vyuzenými klobáskami nebo 
kusy pěkně prorostlého uzeného a panímámy začnou 
přemýšlet, zda začátkem února usmaží koblížky s mákem 
nebo s marmeládou.
masopust je přeci jedno z nejveselejších období roku a naše 
tradice nám přímo velí, abychom jej řádně oslavili. a vy při 
tom samozřejmě nesmíte chybět! Určitě nám pomůžete, 
aby letošní oslavy byly co nejveselejší, nejvtipnější a s co 
největší účastí masek. to víte, přespolní nám koukají přes 
plot, a tak se tentokrát musíme jaksepatří vytáhnout. 
Vytáhněte i vy z jarmary nějakou tu rozpustilou maškaru, 
z gauče partnery a děti od počítače a přijďte v sobotu 3. 
února 2018 od 13:00 hodin na naši náves ve kbelském 
parku. opasky si raději neberte, aby vám smíchy nebo 
přemírou dobrého jídla nepopraskaly. o dobrou zábavu a 

dobré jídlo a pití bude neméně dobře postaráno. ke zpěvu, 
tanci a poslechu bude hrát kapela rezavý kruh. dobroty 
mastné, slané i sladké a k tomu něco na zahřátí zajistí místní 
živnostníci v čele s radkem Černým a jeho vyhlášenou 
zabíjačkou. pro děti a mládež se budou provozovat 
žertovné hry a soutěže, jakož i masopustní pimprlové 
divadlo v podání říše loutek. Vyvrcholením celodenní 
taškařice bude volba krále a královny masopustu, soutěž 
o nejlepší buchtu, průvod maškar a nakonec pohřbívání 
kobyly.
tak tohle všechno a mnoho dalšího zažijete, když naše 
pozvání na masopustní veselici přijmete. V dobrém se 
sejdem, dobře se pomějem, při tom si trochu legrace 
užijem.

 Váš pantáta

spousta dobRot, sRandy více – to je 
masopustní veselice 

kRc cobydup
vážení a milí příznivci mateřského a kultuRního 
centRa cobydup,
rok 2017 je téměř u svého konce. a jaký byl pro projekt 
„co dělat, když…?“ Velice mě těší Váš zájem o naše 
aktivity, ať už o odborné workshopy nebo individuální 
poradenství. letos jsme pro Vás připravili 16 workshopů 
a seminářů, kde nás navštívilo 129 klientů. V rámci 
individuálního poradenství jsme podali pomocnou ruku 
celkem 98 klientů. jako vedoucí a koordinátorka projektu 
mám již třetím rokem možnost zprostředkovávat pomoc 
především Vám, maminkám. V lednu se dozvíme, jak 
jsme byli úspěšní při podávání žádosti o grant mpsV a zda 

tento projekt rodinných, výchovných, pracovně-právních 
a finančních seminářů a poradenství bude pokračovat. 
pevně věřím, že ano a budeme se potkávat a vzdělávat 
v „oboru rodičovství“ i v roce příštím. 
dovolte mi, abych Vám popřála nádherné Vánoce plné 
radosti, smíchu a štěstí. Užijte si tento krásný čas se svou 
rodinou a svými blízkými. a v novém roce 2018 snad na 
viděnou!

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

13:00 - zahájení masopustu
14:30 - pohádka Dejte mi jitrnici - Říše Loutek
15:55 - volba nejlepší masky - krále a královny 
               masopustu v dospelé a dětské kategorii, 
               skupiny a masopustního povozu
16:00 - předání klíče a masopustní průvod
17:00 - ukončení masopustu

Kulturní a rodinné centrum CoByDup ve spolupráci s MČ Praha 19 
a za podpory hl. m. Prahy Vás srdečně zve na

sobota 3. 2. 2018 
v Centrálním parku Kbely 

od 13:00 do 17:00

soutěž o buchtu
masky vítány!

Staročeský jarmark se zabijačkou Radka Černého,
k poslechu a reji zahraje kapela Rezavý kruh.

aneb kRc cobydup vás zve:
milí sousedé a sousedky, vážení občané kbelští.
tak už je to zase tady! Čas rozverného veselí, tance, 

rozpustilých maškar a samozřejmě dobrého jídla – zkrátka 
masopust se nezadržitelně blíží! 
Vánoce se přehoupnou cobydup, ve spíži vám jistojistě 
vánoční svátky způsobí pěkný průvan a vy se v lednu 
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výprava do hradiště u nasavrk 
(16 - 19.listopadu 2017)
tentokrát jsme měli možnost ubytovat se v bývalé katolické 
škole v hradišti. zde naše dobrodružná výprava za poznáním 
začíná. Vydáváme se na prohlídku keltského oppida a také 
prozkoumáváme okolí místního hřbitova. objevujeme 
zde busty mistra jana husa a jeronýma pražského. naše 
kroky směřují k prohlídce hráze křižanovice. pokračujeme 
dále k sečské přehradě, kde si prohlížíme krásnou hráz 
a ostrov, který v roce 1945 věnoval e. Beneš - skautům. 
navštěvujeme i malebnou elektrárničku, kde je nám 
vysvětleno, jak vše funguje. po prohlídce, putujeme 

okolo sečské přehrady a pak se 
vracíme zpátky na základnu. 
navštěvuje nás paní korábková, 
jejíž tatínek ladislav korábek pomáhal výsadku platinum. 
Ukazuje nám zajímavé dokumenty, vyznamenání a poutavě 
vypráví o odboji.
na výpravě si samozřejmě sami vaříme a zdokonalujeme se 
ve skautské praxi. konkrétně se učíme používat skautskou 
hůl. při potulování po zdejší krásné krajině hrajeme i různé 
hry a tak nám cesta rychle ubíhá.
V nasavrkách navštěvujeme i repliku keltské vesnice, kde 
máme možnost vyzkoušet si, jak se pekl chléb, zacházelo 
s dřevařským náčiním atd. po čtyřech dnech se spokojení 
vracíme domů.

pomáháme dětem  (21 - 29.listopadu 2017)
letos jsme uspořádali sbírku pro onkologicky nemocné 
děti. sešlo se nám opravdu hodně dárků, a tak budou mít 
děti jistě radost. sbírku jsme uspořádali pro nadační fond 
Šance onkoláčkům , www.nfsanceonkolackum.cz.

Rozsvícení vánočního stromu  
(3. prosince 2017)
každoročně podporujeme tuto krásnou akci ÚmČ praha 
kbely, a tak jste letos měli možnost vyzkoušet si spolu s námi 

starou tradici - lití olova. děkujeme všem návštěvníkům za 
krásné pohodové chvíle v naší klubovně.

betlémské světlo
letos jsme  pozváni na pražský hrad, kde v katedrále sv. 
Víta převezmeme Betlémské světlo. již tradičně toto světlo 
přinášíme do kbel našim občanům. máme velkou radost, 
že se můžeme účastnit tohoto slavnostního aktu právě v 

katedrále sv. Víta.
občanům světlo předáme opět 22. prosince 2017 od 15:30 
- 17:00 hod. v recepci ÚmČ praha 19 kbely, která je na tuto 
událost vždy krásně vyzdobena.
moc se na vás těšíme.
Více informací o nás a naší činnosti na: www.skaut-ssv.cz

Se skautským pozdravem,
Kamil Podlaha

skaut - s.s.v.
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svaz tělesně postižených mo kbely
Vážení, v první řadě bych chtěla touto cestou poděkovat 
vedení kbelské radnice za to, že se o své občany příkladně 
stará a nezapomíná i na nás dříve narozené.  dne 30. 11. 
2017 jsem měla možnost zúčastnit se  vánoční tvořivé dílny 
v ekocentru prales kbely, která se konala právě pod záštitou 
naší radnice a s její výraznou finanční podporou. díky tomu 
jsme se mohli v příjemném prostředí přiučit dovednostem 
spojených s vazbou adventních věnců 
a jiných dekorací. zvláštní dík patří 
pracovnici  ekocentra, která nám byla k 
ruce a snažila se říci i něco o fungování 
tohoto zařízení. Byli jsme však tak zabraní 
naší tvůrčí činností, že jsme se nemohli 
příliš soustředit na její zajímavé povídání. 
Bylo proto dohodnuto, že si sem uděláme 
samostatnou návštěvu, spojenou s 
přednáškou a procházkou po areálu. 
další moje poděkování míří k  „našim 
milým děvčatům“ Šárce egrtové a aničce 
domnosilové,  které jsou vždy ochotné 
pomoci radou i  praktickou pomocí a do 
každé akce přinášejí elán, optimismus 
a dobrou náladu. tu jsme měli nakonec 
všichni - jak při tvůrčí činnosti, zvláště ale 
poté, když jsme se mohli potěšit svými 
výrobky. musím podotknout, že všem se 

jejich dílo povedlo a odcházeli jsme s báječným pocitem, že 
se o vánocích budeme moci těšit nejen pohledem na naše 
výtvory, ale i vzpomínkou na příjemně strávené odpoledne 
při jejich výrobě. takže ještě jednou vřelý dík. přeji Vám 
všem požehnaný advent, Vánoční svátky a nový rok 2018.    

J. Vrbová, členka STP Kbely

cestička, spolek
pečujeme o náš svět
adventní čas je dobou ztišení se a radosti z příchodu 
Vánoc. V tomto čase se také ohlížíme zpět 
a hodnotíme výsledky našeho úsilí a naší práce.
ráda bych se s Vámi podělila o tři oblasti, které jsou pro 
nás v cestičce důležité.

péče o sebe 
děti se svými rodiči 
navštěvují programy 
cestičky od 1,5 roku. jak 
venku v lese, tak v naší 
klubovně při montessori 
dílničkách zdokonalují své 
základní schopnosti v péči 
o sebe a svůj nejbližší svět. 
Ve 3 letech zvládnou být 
s námi už bez rodičů a dále 
jim pomáháme nabýt jistoty 
v péči o sebe. kolem 5 let 
jsou již těmi „velkými“, kteří 
už s přehledem pomáhají mladším kamarádům.  

péče o vztahy mezi námi
Čím jsou děti větší, jsou pro ně důležitější také vztahy 
se svými kamarády a vrstevníky. moc nás těší, že s námi 
zůstávají i děti ve školním věku. Během kroužků, výjezdních 
expedic a táborů děti podporujeme v pravdivé otevřené 
komunikaci, vzniklá témata diskutujeme v komunitním 
kruhu, podporujeme rozvoj jejich sociálních dovedností. 

péče o přírodu 
letošní školní rok jsme započali týdnem úklidu lesa. 
V průběhu roku s dětmi několikrát uklízíme přírodní 
lokality okolí kbel, které navštěvujeme. Všichni pak máme 
dobrý pocit, že jsme udělali něco prospěšného pro přírodu 
a naše okolí. děti to moc baví, jsou překvapené, co se 
v přírodě dá všechno najít a získávají pocit zodpovědnosti 
za svůj životní prostor. málokdo z nich pak v lese nějaký 

odpadek zahodí.
každý rok tvoříme mandalu hojnosti, jako 
poděkování za úrodu a dary přírody.
Během zimy obcházíme některé krmelce v okolí kbel, do 
kterých doplňujeme jídlo pro zvířata. 

ráda bych srdečně poděkovala kbelské radnici za 
dlouholetou podporu našeho spolku a Vám všem přeji 
krásné Vánoce. pokud se cítíte osloveni, rádi Vás přivítáme 
mezi nás. 

Za Cestičku, spolek
Jana Kulhánková

předsedkyně spolku

Cestička provází děti od 1,5 roku do školního 
věku. Umožňuje dětem bezprostřední kontakt
s přírodou, skrze který se mohou přirozeně
a všestranně harmonicky rozvíjet. Důležitý je pro 
nás citlivý, individuální a respektující přístup
k dětem. Vycházíme z lesní pedagogiky
a Montessori vzdělávacího systému. Pokud
se cítíte osloveni, přivítáme rádi Vás i Vaše
děti u některé z našich aktivit.

cesticka@spolekcesticka.cz
603 849 047 / www.spolekcesticka.cz

lesní klub pro děti 3-6 let
pidicestička pro rodiče s dětmi do 3 let

Montessori klub pro děti 3-6 let
Montessori dílny pro rodiče s dětmi do 3 let

přespávací dýchánky pro děti
víkendové expedice
rodičovské večerní čajovny na různá témata

lesní kroužek pro školáky
přírodní skupinka pro školáky

spolek nabízí ve školním roce 2017/2018:
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4. d v pRalese
prales - pražské lesní středisko - je místo ve kbelích, kde 
mohou školy navštěvovat  různé vzdělávací programy - a 
tohle je jeden z nich: od semínka po židli. naše třída se do 
pralesa vypravila ve čtvrtek 16. listopadu, aby se dozvěděla 
více o životě stromů. hned u vchodu nás ohromil velký 
nápis prales. Ujaly se nás dvě lektorky - petra a jitka, 

které nás postupně seznamovaly se životem stromů – jak 
se stromy rozmnožují pomocí semínek (vodou, větrem, 
pomocí zvířat). zkoušeli jsme poznávat stromy podle 

hmatu, zkoumali jsme podle letokruhů, co zažil 
160 let starý strom, viděli jsme, jak funguje 
přírůstkový vrt a k čemu slouží. také jsme si zahráli několik 

her pro zahřátí. V druhé části programu nás čekala velká 
zábava – každý z nás si mohl vyzkoušet, zda utáhne tolik, 
co uveze kůň, zkoušeli jsme řezat pilou, hoblovat, zkoumali 
jsme, jaké zvuky vydávají jednotlivé klády. na závěr jsme si 
vyrobili medaile ze dřeva. Bylo to super!

Vilém Srb, Magdalena Šédová, Natálie Vojtová – 4. D

adventní vystoupení při Rozsvěcení 
vánočního stRomu
žáci naší školy vystoupili ve kbelích v programu 
k rozsvěcení vánočního stromu. naše pásmo uváděla n. 
kosinová. nejdříve 7. a zazpívala málo známou koledu, 
na kytaru je doprovázela paní učitelka p. hazlbauerová. 
potom se už parkem linuly tóny tiché noci, na flétny hrály 
j. hartmanová a Š. Fischerová ze 4.d. diváci je odměnili 
potleskem, stejně jako přednes vánočních básniček dívek 
z 5. B e. Geislerové, m. sajfrtové a l. zemanové. Vystoupení 
zakončili opět žáci 7. a. připravili si pro sváteční adventní 

dopoledne pohádku o sněhurce. Vypravěčky příběhu m. 
husáková a s. dragonová vstupovaly do děje, přiváděly 

sněhurku j. pastrňákovou, zlou královnu n. sejkorovou, 
lovčího j. tůmu a prince F. F. dvořáka. pohádka se publiku 
líbila, zaujali i trpaslíci j. Beran, d. polcer, o. tomek, F. 
nekvasil, r. Ušelík a k. zaibert.

nesmím zapomenout na kouzelné zrcadlo n. Vaňkovou 
a dívky, které nám pomáhaly s rekvizitami a kulisami – k. 
Černou, e. Ušelíkovou a m. Vorlíčkovou.
pěkné a zdařilé vystoupení žáků naší školy přispělo 
k vytvoření vánoční atmosféry v začínajícím adventním 
období. Všem účinkujícím bych chtěla i touto cestou 
poděkovat.

Mgr. Marie Nováková

baRboRky ve Školce
děti z mateřské školy letců přivítaly první prosincový den 
neobvyklou návštěvu. tři bíle oděné postavy připomněly 
starou českou tradici, která se dodnes udržuje především 
na venkově. Bílá barva šatů má symbolizovat čistotu a 
nevinnost. kbelskými Barborkami byly ve skutečnosti 
tři žákyně místní základní školy – natálie zalužanská, 
eliška sedláková a nela Gabrielová, které letos navštěvují 
osmou třídu. první Barborka zkontrolovala, zda mají děti 
pěkně uklizené hračky. Vzhledem k vzornému pořádku ani 
nemusela použít své košťátko. další se potom zaměřila na 
čistotu a i od ní uslyšely děti pochvalu. poslední postava 
z milé trojice tak mohla splnit nejpříjemnější úkol – 
obdarovat všechny oříšky. netradiční dopoledne zakončily 
Barborky, děti i paní učitelky společným fotografováním.

Martin Korenčík

jak ten čas letí – vánoce už zase ťukají 
na dveře.
 
nedávno jsme po letních prázdninách opět nastoupili 
do školy. prvňáčkové mají první měsíce za sebou. 

jako každý rok se děti školní družiny opět daly do práce 
a vyráběly nejen dárky na školní jarmark, ale začaly 
pracovat i na výzdobě pro dětské onkologické oddělení 
v nemocnici motol. slepovaly barevné řetězy, malovaly 
obrázky a vyráběly krásné svícínky a vánoční stromky. 
jejich výrobky budou těšit malé pacienty, kteří se na 
Vánoce nedostanou domů.

 
za kolektiv vychovatelek eva jiskrová. 

přejeme vám krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví.    

pRojektový den v 6. b
17. 10. 2017 měla 6. B svůj první projektový den. kromě šesťáka 
mám doma ještě druháka, který je také ve třídě začít spolu, 
proto už mám s projektovými dny své zkušenosti. zajímá mě, 
jak se mé děti ve škole učí. jak spolupracují s ostatními, jak se 
zapojují a jak  hodnotí sebe a svou práci. jestli je to baví. V úterý 
jsem tedy s dalšími třemi maminkami dorazila do školy. třídní 
paní učitelka nám vysvětlila, jak to bude probíhat a my jsme 
si vybraly jednotlivá stanoviště. tématem byl pravěk a každé 
stanoviště bylo zaměřené na jednu oblast pravěkého života. na 
jednom se vyráběly pravěké šperky, na druhém se tkala látka, 
přírodními barvami se barvil textil, jinde si děti vyrobily hudební 
nástroj nebo figurku z hlíny. Vše bylo nachystané a promyšlené 
dopředu, paní učitelce to dalo jistě dost práce. na mém 
stanovišti se pohřbívalo a také se vyráběla keramika zdobená 
vypichovanou technikou. jelikož mám doma introverta, moc 
jsem toho dopředu nevěděla. proto mě mile překvapilo, 
co si všechno děti na projekt nachystaly. například děti, co 
připravovaly „moje“ stanoviště, si donesly maketu kostry a 
různé artefakty, které pak  ke skrčencovi v hrobě položily. 
potom do modelovací hmoty špejlemi zkoušely vypichovat 
vzory a nakonec vymyslely úkoly pro ostatní skupinky. Bylo znát, 
že téma měli všichni dopředu zpracované se svojí paní učitelkou 
na dějepis. Věděli, jakým způsobem se pohřbívalo, diskutovali 
jsme také o lovení mamutů. 
skupinky se zhruba po půl hodině střídaly na jednotlivých 
stanovištích a každý si pak zapsal, co se nového naučil a jak se 
jim to líbilo.
jsem vděčná, že se mohou naše děti učit prožitkem. Určitě si 
to lépe zapamatují a  více je to baví. každý může vyniknout a 
přispět svým způsobem. někoho baví teorie, někdo si raději 
něco vyrobí, jiný už se těší na pohyb a hudbu J. a to je podle 
mě moc důležité.
ráda jsem pomohla a nahlédla trochu do třídy. Umím si 
představit, že do budoucna už si děti v centrech vystačí samy bez 
pomoci dospělých, ale jsem přesvědčená, že každá pomocná 
ruka je nyní velmi vítána. 

Petra Kobrlová
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 nemocnice v Motole 

● V Úvalu 84 ● 150 06  Praha 5 ● tel.: +420 22443 6401, 6402 ● fax: +420 22443 6420 ●  

 
 
 
 
Děti ze školní družiny 
ZŠ Albrechtická 732 
197 00 Praha 9 - Kbely 
------------------------------ 

V Praze, dne 27.11. 2017 
 
 
Milé děti, 
 

rád bych Vám poděkoval za spoustu dárků pro malé i velké pacienty, 
kteří se léčí na naší Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. 

 
Dárečky rozdáme a ozdobíme vánoční stromky, abychom dětem, které 

zde musí trávit Vánoce, alespoň trochu zpříjemnili jejich dlouhodobý pobyt 
v nemocnici. 

 
Přejeme Vám krásný adventní čas! 
 
 
Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého v novém roce 2018 

        
 
 
        
 

 
 
 
 
prim. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. 

                  zástupce přednosty 

vánoční dílny
každý rok pořádá naše škola vánoční jarmark. žáci i 
učitelé 1. a i 1. B se letos rozhodli, že budou výrobky na 
jarmark tvořit v sobotu 4. 11. společně s rodiči. 
nejprve bylo potřeba nakoupit materiál, v přírodě 
posbírat a doma usušit přírodniny. 
V obou třídách se sešlo velké množství kreativních 
rodičů i dětí. Vyzbrojeni tavnými pistolemi začali všichni 
s velkou chutí a dobrou náladou vyrábět.  Vznikly 
nádherné svícny, adventní věnce, betlémy, sněhuláci, 
ozdobené šišky a mnoho dalších hezkých výrobků.
Část výtěžku bude použita na charitativní účely, část 
na náklady, zbývající prostředky využijeme pro potřeby 
dětí.
Všem patří velké poděkování. 

Mgr. Jana Pavlíčková, Mgr. Jana Břízová

pozemní hokejisté ve vídni
oddíl pozemního hokeje th sokol kbely má ve kbelích 
dlouholetou tradici spojenou s bohatými zahraničními 

styky, které byly na dlouhý čas z časových i organizačních 
důvodů přerušeny. V letošním roce 2017 se však obnovily 
halovým turnajem mládeže ve Vídni, kde pro kategorii 
U10 a U12 pořádal mládežnický turnaj místní oddíl Wiener 
neudorf.
V sobotu 4. listopadu vyjel na zahraniční konfrontaci tým 
přípravky (U10), který ve stejný den hrál i halový turnaj 
v praze. problém nám to nedělalo, základna a obliba 
pozemního hokeje stoupá a mohli jsme jeden tým vyslat 
do Vídně a druhý odehrál zápasy v praze. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo po dlouhé době o zahraniční 
zájezd mládeže, trenéři byli velice nervózní a jejich velké 
obavy, že dostaneme „nakládačku“, a že nás „roznesou 
na kopytech“ zůstaly liché. děti nastoupily do zápasů 
bez respektu k soupeři a postupně se prokousaly samým 
vítězstvím až do semifinále, kde po kontroverzním výroku 
rozhodčího prohrály 0:1 na nájezd a místo boje o zlato zbyl 
jen zápas o třetí místo. a pochopitelně spousta slz, vždyť je 
to zahraniční turnaj ve Vídni za účasti rakouska, slovinska, 
slovenska i maďarska a to už má svou váhu!
trenér petr Bárta marně hledal cestu jak děti motivovat 
k poslednímu zápasu, ale záhy po úvodním hvizdu zápasu 
zjistil, že vůbec není nikoho potřeba povzbuzovat. dravé 
kbelské mládí nasadilo vysoké otáčky motoru hned od 
začátku a každému muselo být jasné, že tenhle zápas 
se nemůže prohrát. jasné vítězství 3:0 nad moravskými 
toplicemi (slovinsko) přineslo bronzovou medaili a úsměvy 
na tvářích všech zúčastněných.
kbely U10:  post (rakousko) 5:0
moravské toplice (slovinsko) 1:1
Wr neudorf (rakousko) 1:0
rača Bratislava (slovensko) 0:1 – semifinále
druhý den 5. listopadu se vydali do Vídně zkusit zopakovat 

úspěch mladších kolegů mladší žáci (U12), kteří byli na 
své soupeře natěšení zrovna tak. první zápas ale nebyl 

přímo podle přestav, ostatně první kontakt 
s míčkem v hale po venkovní sezóně musí být 
znát, a s domácím Wr neurorf jsme se rozešli 
smírně 0:0, i když jonáš lupač málem vstřelil 
rozhodující branku. zmátla ho síť za bránou a 
z blízkosti branky střílel těsně vedle. druhý zápas 
proti nejtěžšímu soupeři ve skupině skončil 
prohrou 1:3 a svou roli o postup do horních 
bojů o zlato mělo v následujícím duelu proti 
ahtc skóre. trpělivou hrou jsme nepříznivý 
úvod zápasu z 0:1 otočili na konečných 3:1, ale 
my potřebovali dát ještě jednu branku. Čas byl 
proti a siréna nás poslala do bojů o páté místo. 
V dolní skupině jsme roznesli hG mödling 5:0 a 
s post Wien jsme bojovali v posledním zápase 
navýsost srdnatě. Už ve třetí minutě jsme po 
zbytečných chybách prohrávali 0:2, ale stejně 
jako přípravka jsme ukázali ohromnou sílu týmu 

a nakonec jsme vyrovnali na 2:2, čímž jsme při rovnosti 
bodů avšak s lepším skóre nakonec obsadili pátou příčku.
atmosféra v hale byla jedinečná, bouřlivá. hnala oba týmy 
vpřed a zážitek i zkušenosti přinesly oba turnaje obrovské. 
jako přípravu na letošní halovou sezónu jsme si nemohli 
přát lepší záúpasy.

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
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z oddílů: rodinný víkend na Šumavě
V listopadu se rodinný oddíl poljana vypravil na Šumavu, 
na základnu Bílý orel patřící plzeňským skautům. Vydali 

jsme se na putování po naučné stezce okolo Brčálníku, 
prozkoumali rakouskou stezku v korunách stromů a 
nerozladilo nás ani to, že byla mlha a z rozhledny na jejím 
konci jsme neviděli zhola nic. Šumava nás také potěšila 
první sněhovou nadílkou, a tak si nejen děti, ale i dospělí 
užívali sněhuláků a koulovaček. a protože se nám na 

základně líbilo, určitě se sem ještě někdy 
vrátíme.

z oddílů: noční hra po praze k výročí 17. 
listopadu
Čakovičtí a letňanští skauti z athabasky mají pěknou 
tradici: každý rok v půlce listopadu se oddíly sejdou 
v praze na národní třídě u památníku 17. listopadu, zapálí 
zde svíčky a děti se o této, z jejich pohledu již historické, 

události něco dozvědí. pak následuje hra po noční praze. 
V letošním roce jsme se k nim připojili i my kbeláci. a 
obstáli jsme: obě skupiny, které jsme s dětmi utvořili, 
splnily všechny úkoly, vyluštily hádanku a v potemnělém 
parku na kampě našly strom ginkgo a pod ním sladký 
poklad.

z oddílů: mikulášské putování
na začátku prosince uspořádali rodiče dětí ze 17. oddílu pro 
všechna vlčata i jejich sourozence mikulášské putování po 
kbelích. děti musely samy najít cestu, následovaly blikající 
světlo, které jim ji ukazovalo, musely splnit tři úkoly a teprve 

potom mohly zakončit svou pouť u mikulášské trojice.  
nechybělo ani uhlí a mikulášské perníčky, putování jsme 
si moc užili. děkujeme za pomoc s organizací oddílovým 
rodičům i roverům a doufáme, že ani příští rok na nás 

mikuláš s čertem a andělem nezapomenou.
právě proběhlo: výstava betlémů ve skautské 
klubovně
dne 10. prosince, na druhou adventní neděli, přivítala naše 
skautská klubovna v suterénu lidového domu již popáté 
návštěvníky na Výstavě betlémů – perníkových, dřevěných, 
keramických, z vosku, nejrůznějších přírodních materiálů 
i tolik oblíbených netradičních betlémů skautských, 
nejstarším byl skautský papírový betlém z roku 1946. 
V rámci tvořivé dílničky si návštěvníci mohli vyrobit dva 
druhy vánočních ozdob, nechyběly ani tradiční betlémové 
omalovánky. sváteční atmosféra byla dotvářena koledami 
a vánočním cukrovím. 
stejně jako vloni byla výstava rozšířena i na skautskou 
zahradu, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet adventní kvíz 
s představením jednotlivých adventních postav. novinkou 
byla instalace venkovního betlému ze sena v životní 
velikosti.
tak jako vloni trvala výstava celý týden – ve všední dny 
dopoledne se kromě kbelských škol a školek na výstavě 

vystřídaly i děti ze satalic nebo letňan, v pátek odpoledne 
a sobotu 16. prosince si výstavu mohli přijít prohlédnout 
poslední zájemci z řad veřejnosti.
rádi bychom poděkovali všem, kteří se na výstavě 
podíleli – členům rodinného oddílu poljana, roverům, 

dobrovolníkům, kteří zajišťovali dozor a díky nimž tak mohly 
výstavu ve všední den dopoledne navštívit školy a školky, 
všem autorům a majitelům betlémů za jejich zapůjčení, 
kateřině Škořepové, která je hlavní organizátorkou a duší 

výstavy, a v neposlední řadě městské části praha 19 za 
podporu a pomoc.

zveme vás: Štědrý den pro zvířátka a 
betlémské světlo
stalo se již tradicí, že se každý rok na Štědrý den okolo 
desáté dopolední scházíme ve kbelském centrálním parku 
u tunelu, abychom si společně zazpívali koledy, ochutnali 
cukroví, donesli zvířátkům do lesoparku symbolickou 
vánoční nadílku a rozdali betlémské světlo. nejinak tomu 
bude i letos, všichni jste srdečně zváni. 

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

http://kbely.athabaska.org

http://kbely.athabaska.org
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1.11. V klubu seniorů kbely na 
mladoboleslavské  ulici měli kbelští 
senioři velice zajímavou přednášku o 
africe,  na které vystoupil nezávislý 
cestovatel martin košťál.                                                                                
3.11. invalidní důchodce ze kbel zašel 
na pivo a protože  neměl splněnou 
svoji ,,normu“ zašel ještě do další ho-
spody s prodlouženou otevírací do-
bou. V pozdních nočních hodinách 
se vydal na cestu domů, která 
připomínala spíše obří slalom. přitom 
narážel do sloupů veřejného osvětlení 
a dopravních značek a jedna z nich se 

mu stala osudnou. po nárazu měl roz-
bitou hlavu a musel vyhledat ošetření 
v nemocnici. na tržnou ránu v obličeji 
lékařům stačilo šest stehů. 
4.11. V centrálním parku kbely 
uspořádali mČ praha 19, krc coBy-
dup,  hl. m. praha a lesy hl. m. pra-
hy vyřezávání dýní  s   lampionovým 
průvodem. halloween si nejen děti 
tentokrát opravdu užily.  
6.11. přesně před dvaceti lety nas-
toupil na místo kbelského starosty 
pan pavel žďárský. za tuto dobu se 
stal bezpochyby nejúspěšnějším a nej-
déle sloužícím starostou ve kbelích. 
přestože ho mohla čekat úspěšná 
politická kariéra, tak jako správný pa-
triot veškeré svoje konání zaměřil ve 
prospěch kbel. na kbelské radnici se 
uskutečnilo další letopisecké setkání, 

tentokrát na téma zemědělství ve 
kbelích od historie až po současnost.                                                                                                                     
8.11.   osmdesátiletá seniorka ze kbel 
byla velice rozezlena, když umístila do 
mini knihovničky v Bakovské ulici asi 
padesát knih. odpoledne po knihách 
nebylo ani stopy. 
10.11. moje návštěva leteckého ar-
chivu v praze 10 tentokrát přinesla za-
jímavé a málo známé poznatky o dění 
na kbelském letišti v minulosti, např. 
dne 27 září 1999 přiletěl na návštěvu 
neobvyklý host – vrtulník německého 
námořnictva sea king mk. 81, který 

má základnu v kielu a je využíván ze-
jména pro úkoly letecké pátrací a zá-
chranné služby (sar). na kbelském 
letišti se zdržel do 29. září 1999 a 
odletěl zpět do německa.
11.11.  na kbelském hřbitově se za 
účasti starosty mČ praha 19 pavla 
žďárského, zástupců Úřadu mČ praha 
19  a skautů  s.s.V. kbely uskutečnilo 
položení věnců k památníku u 
příležitosti dne válečných veteránů.
13.11.  tečku za letošním halloween-
em ve kbelích byla událost, která se 
stala v noci v toužimské ulici ve kbelích. 
protože byl velký vítr, tak dýně z para-
petu okna jednoho bytu spadla na 
chodník a rozbila se. kdyby tam právě 
někdo šel, mohlo dojít ke zranění. 
naštěstí se dýňová narkóza nekonala!                                                                                                                                        

17. 11. Byla zahájena výstavba repliky 
kapličky tzv. svatováclavské cesty ve 
Vrchlabské ulici ve kbelích. V jedné 
kbelské hospodě se uskutečnil zajíma-
vý souboj. 2 pivní borci, jeden ve věku 
kolem padesátky a druhý o deset let 
mladší si to rozdali v konzumaci piva. 
pravidla byla jednoduchá. Byla to 
soutěž na 8 hodin s tím, že v případě 
žaludeční nevolnosti – je soutěž 
ukončena diskvalifikací soupeře. po 
první hodině byl stav nerozhodný 
3:3. po pěti hodinách začal mladší 
vyzyvatel ztrácet síly a nakonec po 8 
hodinách prohrál v poměru 11:14 piv. 
Vítěz si dal ještě jako bonus panáka ir-
ské whisky. poražený poslal jiného ka-
maráda domů pro alkohol tester, ale 
bohužel nedokázal pořádně  zafoukat,  
protože po nadměrné konzumaci piva 
do něj pouze slintal a hodnota alko-
holu nešla změřit!                                                                                                                                       
22.11.  staršímu muži ze kbel se 
udělalo špatně a byl s podezřením 
na infarkt odvezen do nemocnice. 
po několika dnech hospitalizace byl 
ve stabilizovaném stavu propuštěn 
domů. lékaři mu doporučili okamžitě 
skončit se kouřením a alkoholem, 
protože příště by to mohlo dopadnout 
podstatně hůř, možná i nejhůř!
25.11. sbor dobrovolných hasičů kbe-
ly uspořádal v lidovém domě tradiční 
hasičský bál, samozřejmě s bohatou 
tombolou. kbelští dobrovolní hasiči 
měli 2 kapely a přítomní si mohli vy-
chutnat všechny hudební žánry. sdh 
kbely je nejstarší existující kbelská or-
ganizace.
26.11.   V centrálním parku kbely na 
dřevěném mostě přes kbelský potok 
upadl mladý muž a jen bravurně zv-
ládnutá akrobatická kreace zabránila 
tomu, aby muž nespadl do potoka. 
namrzlé dřevo je stejně nebezpečné 
jako ledová plocha!  
30.11. Uplynul 1 rok od chvíle, kdy 
bylo otevřeno v jilemnické ulici ve 
kbelích veřejné parkoviště v lokalitě, 
novákova zahrada“ které obsahuje 26 
stání. opravdu velice prospěšná věc.   

 Josef Perlinger     (JPM)

listopad 2017
klub senioRů kbely 
i stáří je příjemné, pokud ho umíš trávít se 
stejně starými. 
prožít svůj život naplno, po tom touží každý z nás. ne 
všechno jsme byli schopni zvládnout, když jsme byli mladí 
a zdraví. kolik jsme měli plánů, kde všude jsme se chtěli 
zastavit, co si prohlédnout. skončily nám každodenní 
pracovní povinnosti, najednou je více času sama pro sebe 
a tak je čas své nenaplněné 
plány naplňovat. pro Vás, 
kteří nechcete jen sedět 
doma s rukama v klíně 
nabízíme možnost scházet 
se s vrstevníky a pořád 
aktivně žít.   
klub seniorů kbely již řadu 
let poskytuje kbelským 
seniorům možnost se 
scházet  při nabízených 
kulturních, zájmových i 
jiných společenských akcích. 
jde většinou o poutavá 
cestovatelská povídání, 
setkání s herci a zpěváky, 
poučné besedy, promítání 
filmů, informace o zdravotní 
problematice a z jiných 
zájmových oblastí. Vždy je 
zajištěno i drobné  pohoštění s prostorem pro besedování 
a také je i čas prostě si jen v poklidu posedět v klubovně v 
rámci domova pečovatelské služby na mladoboleslavské 
ul.č. 20 (rekontruovaný objekt po bývalé kbelské staré 
základní devítileté škole). Vedle klubových akcí, které se 
konají každých 14 dnů se v průběhu roku uskutečňuje 

několik výletů za poznáním 
krás naší vlasti, ať se již jedná o návštěvy hradů a  zámků, 
zoologických a botanických zahrad, muzeí i skanzenů 
či výlety za gurmánskými zážitky a jiné. každý rok je 
organizován rekondiční, rekreační a poznávací pobyt 
v rozsahu  jednoho týdne v různých rekreačních nebo 
hotelových zařízeních v rámci naší republiky.
jak se stát členem klubu seniorů kbely:

být občanem kbel, protože místní úřad ze svého rozpočtu 
poskytuje významnou dotaci,
přijít některou sudou středu v měsíci ve 14.oo hodin na 
zasedání klubu a zapsat se,
za přihlášení a následně každoročně zaplatit členský 
příspěvek 100,- kč,
Ve své podstatě nám jde o udržení a rozvoj duševních sil 

a schopností v nastupujícím 
stáří, zachování kvality 
života seniorů, podporu 
jejich soběstatečnosti, 
sebevědomí, ale i prevence 
jejich osamělosti v možném 
sociálním vyčlenění. 
o klubu seniorů kbely se 
můžete dočíst v každém 
vydání kbelského zpravodaje, 
v němž informujeme ostatní 
spoluobčany o naší činnosti.
neváhejte a přijďte mezi nás.                                

JUDr. Želásko Petr
  Výbor KLUBU 

SENIORŮ KBELY

Letopisecké setkání 4. prosince 2017
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prosinec bývá v naší mateřské škole měsícem plným klidu, 
pohody a děti se těší na mnohé plánované akce.
na začátku prosince nás svou návštěvou poctily „Barborky“, 
které zjišťovaly, zda děti mají čisté ruce a uklízejí po sobě 
hračky ve svých třídách. nebylo velkým překvapením, 

že „Barborky“ byly spokojené a všem dětem tak mohly 
darovat odměnu – zlatý oříšek, který je ochrání před 
strachem z čerta.

letos k nám do „školky“ přišel mikuláš v 
doprovodu čerta i čertice a samozřejmě nechyběl ani 
anděl. ten všem přinesl sladkou odměnu.
rodiče se mohou těšit na vánoční besídky organizované 
každou třídou. děti předvedou pásmo písniček, básniček a 

tanečků, které se v průběhu roku naučily. nebude chybět 
ani zpěv koled spolu s rodiči a dalšími hosty.
Určitě nezapomeneme na předvánoční návštěvu kbelských 
seniorů a půjdeme je potěšit zpěvem zimních písniček a 
koled.
vánoční přání
jménem všech zaměstnanců mŠ letců bych rád popřál 
všem čtenářům kbeláku pevné zdraví, krásné prožití 

vánočních svátků 
a mnoho úspěchů 
v novém roce.

Bc. Jaroslav 
Ptáčník, DiS.

mateřská Škola letcůmateřská Škola albRechtická
podzimní jaRmaRk                                                                                                                                          
v mateřské Škole albRechtické

předvánoční čas v mateřské Škole letců

Ve středu 15.11.2017 odpoledne se v naší mateřské škole 
uskutečnil podzimní jarmark. pro ty, kteří se v tuto dobu 
nemohli dostavit, jarmark pokračoval ještě druhý den 
ráno.
děti se už moc těšily. V každé třídě s učitelkami dlouho 
dopředu připravovaly výrobky. lepily obrázky z přírodnin, 
vytvářely skřítky ze šišek, skleničky proměnily v krásné 

svícínky na Vánoce nebo veselá zvířátka, ze dřevíček 
od zmrzliny krakelovací technikou vyrobily obrázek 
s příběhem, také připravily spoustu zajímavých výrobků 
z papíru, sádry… 
V den jarmarku se naše školní jídelna proměnila v místo, 
které dýchalo příjemnou atmosférou. na vyzdobených 
stolcích čekaly výrobky na první návštěvníky. přicházeli 
jak rodiče, tak prarodiče spolu s dětmi, které netrpělivě 
čekaly, jak jejich práce udělají radost jejich nejbližším. 
Bylo milé, když návštěvníci jarmarku děkovali a chválili tuto 

akci. dospělým udělala radost pestrá nabídka drobných 
dárečků a děti byly spokojené, že se jejich výrobky líbily.

celkem jsme za výrobky dětí utržili 24 100 kč. rodiče však 
stále dávají další příspěvky, takže je pravděpodobnost, že 
tato částka nebude konečná Výtěžek z této akce půjde na 

postupné dovybavení školní zahrady o nové hrací prvky, 
takže děti budou mít radost ještě jednou.
touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, 
ať již dospělým, kteří finančně přispěli, ale i dětem, jež se 
za pomoci svých učitelek podílely na přípravě jarmarku a 
s velkou radostí vyráběly nejrůznější předměty.
Byli bychom rádi, kdyby se u nás podzimní jarmark stal 
tradicí, těšíme se na další spolupráci s rodiči.

z této akce jsme za pomoci kbelského kameramana 
ing. spilky natočili video, které můžete shlédnout na 
webových stránkách mČ kbely a naší mateřské školy. 

Lenka Janů
učitelka MŠ Albrechtická
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www.kbely.tv

kbely tv
výběr nejzajímavějších reportáží

vánoční tvoření se seniory
ekologické centrum prales spolu s radnicí městské části praha 19 uspořádalo pro seniory 
vánoční tvořivou dílnu přímo v prostorách pralesa. senioři si tu mohli vyrobit různé 
vánoční dekorace.
http://kbely.tv/video/1677-vanocni-tvoreni-se-seniory

podzimní hasičský bál
25. listopadu se v lidovém domě uskutečnil další z řady hasičských plesů kbelských 
dobrovolných hasičů.
http://kbely.tv/video/1674-podzimni-hasicsky-bal

vánoční jarmark zŠ
30. listopadu 2017 uspořádala základní škola praha - kbely tradiční Vánoční jarmark. žáci 
se v tento den zhostili rolí prodejců a nabízeli návštěvníkům vlastní výrobky s vánoční 
tematikou.
http://kbely.tv/video/1678-vanocni-jarmark-z-

vyhlášení cen pražského mtb poháru
10. listopadu 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení celkových výsledků letošní sezóny 
pražského  mtB poháru, kterého se dlouhodobě účastní i kbely cycling team, a to nikde 
jinde než ve kbelském lidovém domě. 
http://kbely.tv/video/1668-vyhlaseni-cen-prazskeho-mtb-poharu

vyřezávání dýní a lampionový průvod
reportáž z tradiční akce krc coBydup. kdo přišel 4. listopadu do centrálního parku, mohl 
si vydlabat a vyřezat dýni a pak se po setmění za svitu lampiónů vydat do pohádkového 
lesa. 
http://kbely.tv/video/1667-vyrezavani-dyni-a-lampionovy-pr-vod

KOLEGYNĚ/ KOLEGY NA ÚKLID
Co od Vás očekáváme?
Pečlivost, smysl pro pořádek a chuť pracovat. Pokud si umíte práci 
zorganizovat, samostatně pracovat a dá se na Vás spolehnout, čtěte 
dál, možná hledáme právě Vás. 

Jaká bude náplň Vaší práce?
›› úklid›administrativních›prostor›(kanceláře,›zasedací›místnosti,›společné›

prostory›a›sociální›zázemí)
›› úklid›laboratoře›a›zázemí›(šatny,›sprchy›a›chodba)
›› úklid›školicího›centra

Jaké jsou naše požadavky?
›› základní,›SOU›nebo›SŠ›vzdělání
›› dobrý›zdravotní›stav,›fyzická›zdatnost,›dobrá›pracovní›morálka
›› trestní›bezúhonnost
›› organizační›dovednosti,›příjemné›vystupování,›důslednost››

a›zodpovědnost
›› pracovní›doba›od›pondělí›do›pátku›v›časech›05:00›–›09:00›hod.›

nebo›16:00›–›20:00›hod.›

Co Vám nabízíme?
›› zázemí›úspěšné›nadnárodní›společnosti
›› práci›na›zkrácený›pracovní›úvazek
›› pět›týdnů›dovolené
›› motivační›finanční›ohodnocení›(při›plném›úvazku›až›23.000,-/měsíc)
›› stravenky
›› důchodové›připojištění

Myslíte, že se náš popis hodí právě na Vás a taková práce by Vás 
bavila? Pokud je Vaší odpovědí jednoznačné ano, odpovězte nám, 
rádi Vás poznáme osobně.

Kontaktní osoba:  
Denisa Šustrová, tel. 733 100 544, sustrova.denisa@knauf.cz

Jsme významným producentem sádrokartonových systémů a stavebních 
hmot v České republice s mezinárodní působností. 

Pro naši centrálu v Praze – Kbelích  hledáme na částečný úvazek

172903_inzerce.indd   1 14.12.2017   9:17:06
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57. letopisecké setkání 
6. listopadu 2017
téma: zemědělství ve kbelích, 
kbely a zahrádkářství
V dřívějších dobách byly kbely od svého počátku převážně 
zemědělské. na půdě hospodařilo několik majitelů kbel, 
jak jsme si o nich říkali na letopiseckém setkání č. 17. 
V neposlední řadě to byli také Černínové. Ve kbelích bylo 
později i několik statkářů (soukup, suchý, nekvasil, kubeš, 
Vyhnálek, ryčl, Bendl, racek) a soukromě hospodařících 
rolníků, kteří vlastnili pole na kbelském katastru. pěstovalo 
se zde hlavně obilí a cukrová řepa. na statcích se rovněž 
choval dobytek, převážně koně, krávy, kozy, prasata                   
a slepice.
výpis z kroniky z roku 1941:
„podle soupisu ze srpna 1943 je v obci 120 chovných koz. 
podle zákona má býti na 40 koz chován 1 kozel. proto je 
nutné, aby obec zakoupila dva kozly v částce 5 820,- korun. 
náklady spojené s vydržováním kozlů rozvrhne obec na 
držitele plemenic. na 1 kozu 40,- korun. chovatel kozlů 
obdrží 3 000,- korun na krmivo a 3 000,- korun odměny“.
soukromé hospodářství trvalo do roku 1948, kdy se 
postupně utvářela jzd (jednotná zemědělská družstva) 
a státní statky. Ve kbelích bylo založeno jzd v roce 1950. 

sídlo bylo ve dvoře nad rybníkem, kde stály i velké stodoly. 
začalo se jednat s místními statkáři, zda by byli ochotni 
vstoupit do družstva. ani jeden neměl zájem, přesto se 
družstvo založilo. soukromníci museli odevzdávat povinné 
dávky. při kontrole se zjistilo, že někteří tuto povinnost 
neplní. někdy jim bylo i znemožněno dávky odvádět, 
protože byly nastaveny tak, aby je nemohli plnit. z tohoto 
důvodu jim pak mohly být polnosti i zvířata odebrány, 
jako např. panu Františku kubešovi. ten si potom zakoupil 
nové koně a splácela je ještě dlouho celá jeho rodina. 
pamětníci uvádějí, že se za doprovodu hudby vedly 
krávy do dvora, které se odebíraly statkářům. to byla 
pro statkáře smutná a krutá chvíle. odebrané polnosti 
byly na základě ústavního zákona č. 55/1947 odejmuty a 
předány do hospodaření mnV, který je předal založenému 
družstvu. ze zápisu v kronice víme, že např. pan suchý 
předal svojí usedlost státnímu statku v Ďáblicích. Byly 
předány budovy a polnosti. živý inventář byl ponechán 
panu suchému k prodeji. jzd ve kbelích začalo pracovat na 
64 ha. další polnosti získalo družstvo od města prahy. jzd 
bylo ve kbelích krátce, do roku 1955, a předalo všechen 
majetek (polnosti i živočišnou výrobu) státnímu statku 
v Ďáblicích. státní statek Ďáblice se pro malé výnosy a 
špatné hospodaření zmenšoval a asi od roku 1967 přešel 
pod státní statek miškovice, který si stačil obdělávat 

polnosti sám. Ve kbelích zůstala strojní traktorová stanice 
v bývalém statku u ryčlů zřízená v roce 1953 a slepičárna 
v bývalé Černínově cihelně ve čtvrti u letiště. Ve dvoře 
nad pivovarem byl sklenář a měla zde sklady mototechna, 
kde pracovala paní houžvičková jako vedoucí. Bydlelo zde 
i několik rodin. Ve statku byla chvíli 
i úřadovna místního úřadu, místní 
knihovna a byla zde také třída 
obecné školy. Ve dvoře se i mlátilo 
obilí. lidé z továren chodili na žně 
na brigády a také okopávat a jednotit 
cukrovku.
zahrádky - zahrádky byly nejdříve 
kolem rodinných domků. teprve 
v roce 1941 byla ve kbelích založena 
zahrádkářská kolonie ve středu 
obce, kde se dnes nachází centrální 
park. zahrádky tam byly do roku 
2007. další větší zahrádkářská 
kolonie byla za domy podél nynější 
mladoboleslavské ulice od ulice 
žacléřské k Vrchlabské. dnes tam 
stojí obytné domy. tyto zahrádky měl na starosti pan 
Čupec. V roce 1947 došlo k přejmenování kolonie „náš 
domov kbely“ na nový název „spolek zahrádkářů ve 
kbelích“. zahrádky ve kbelích jsou také v nymburské ulici 
podél trati, v semčické ulici u potoka, další zahrádky jsou 
podél ulice polaneckého, několik zahrádek je ještě za 
bytovými domy za BilloU. zahrádky 
jsou také na rozhraní kbel a satalic, 
které kdysi patřily  továrně pal. Byla 
tu ještě tzv. rackova zahrada poblíž 
železničního přejezdu u ctěnic, na 
které v současné době stojí bytové 
domy. také jsou ještě zahrádky ve 
čtvrti u letiště.
Včelařství - Ve kbelích byl také spolek 
včelařů. V roce 1955 měli kbelští 
včelaři zaregistrovaných 97 včelstev. 
Vysazovaly se keře pámelníku, aby 
měly včely dosti pylu pro tvorbu 
medu. důvěrníkem spolku včelařů 
byl pan František kujala. Včelařský 
kroužek byl i při základní škole, který 
vedl p. hádek.
myslivost – také členové myslivecké 
společnosti, která byla ve kbelích 
v 60. letech minulého století, se 
starali o své svěřence, o ptactvo, zvěř 
pernatou i o zajíce. předsedou svazu 
byl pan František janda, hospodář 
František Černý a jednatel Václav pomahač.
do kdy oba spolky pracovaly,  se mi nepodařilo zjistit. Ví to, 
prosím, někdo?
Výlov rybníka – první výlov kbelského rybníka se konal 
29. října 1983. Byly vyloveny ryby: kapr, bílá ryba, sumec, 

štika i úhoř. rybník obhospodařoval Český rybářský svaz 
Čakovice, později rybářský svaz Vinoř. Výlovy v rybníce se 
konají každoročně až dosud.
od pamětníků jsme se také dozvěděli, že zde pěstoval pan 
hajn bourec morušový a pánové ježek a havel chovali 

nutrie.
prosím čtenáře, pokud budou mít historické fotografie, jak 
k danému tématu, tak i jiné, prosíme o jejich zapůjčení. 
rovněž pokud budete mít k danému tématu ještě další 
informace a upřesnění, prosím o sdělení na e-mail 

kronika@kbely.mepnet.cz, na telefon 737 124 066 nebo 
můžete přijít na úřad, kde jsem každou středu od 8,00 do 
11,00 hodin a odpoledne od 15, 00 do 18,00 hodin. Všem 
předem moc děkuji.

ivana Engelová, kronikářka
Fotografie včelařského kroužku při základní škole z roku 1960

Zahrádkářská kolonie podél Polaneckého ulice z roku 1976

Zahrádkářská kolonie z roku 1960 v místech dnešního Centrálního parku

mailto:kronika@kbely.mepnet.cz
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58. letopisecké   setkání
4. prosince 2017
téma: předvánoční povídání o 
zajímavých kbelácích a různých 
událostech.
Ve vánočně vyzdobené zasedací místnosti se sešlo mnoho 
příznivců letopisů, kteří byli svátečně naladěni.
na předvánoční setkání přišla pozdravit účastníky letopisů 
a popřát jim vše nejlepší do nového roku místostarostka 
ivana Šestáková, která všem předala blahopřání – pF 2018. 
také pan tajemník jUdr. josef nykles přítomné obda-
roval kytičkou jmelí pro štěstí. další povídání bylo trochu 
netradiční. přítomní se rozhovořili o problémech nebo 
nedostatcích, které se jim ve kbelích nelíbí a mohly by se 
zlepšit. např. osvětlení nové cesty kolem rybníka u pramene 
Barborky a nebezpečí uklouznutí, přidat odpadkové koše 
na toužimské ulici u školy a další věci. představitelé rad-
nice byli rádi, že si přítomní všímají věcí kolem sebe a slíbi-
li, že se na vše podívají, aby byli lidé ve kbelích spokojeni.
V zasedací místnosti byl na monitorech promítnut 
připravovaný nástěnný kalendář na rok 2018, který byl ses-
taven z kbelských výročí.
poté se sami účastníci setkání rozhovořili o různé historii 
kbel. o přejmenování ulic, o letišti, o tom, jaká měla být 
výstavba na místě po pivovaru a celém statku před rokem 
1989, jaké měl pivovar sklepy.
naše letopisecké setkání bylo 4. prosince na svátek sv. 
Barbory. k tomuto svátku se váže tato pověst. Barbora 
se narodila počátkem 3. století v maloasijské nikomedii. 
její otec byl velký nepřítel křesťanů a i svojí dceru chtěl 

před křesťanstvím uchránit. nechal jí zavřít do věže. ale 
nepodařilo se mu to. na jeho dvoře byl jeden sloužící 
křesťan, který Barboru obrátil na křesťanskou víru. jed-
nou otec našel u Barbory křížek a ta se přiznala, že je 
křesťankou. otec jí chtěl na místě zabít, ale ta mu utek-
la. když jí vypátral, předal jí soudci a ten jí nechal mučit 
a nakonec sám otec sťal Barboře hlavu mečem. na její 
památku chodívaly v předvečer svátku po venkovských 
domech „Barbory“, ženy a děvčata zahalené do bílých 
prostěradel. V jedné ruce měly košíky s ovocem a sladkost-
mi a podělovaly děti a v druhé ruce měly metlu a tou hro-
zily zlobivým dětem. V řadě zemí střední evropy řezali lidé 
4. prosince třešňové větvičky, které se dávaly do nádoby s 
vodou. někdy děvčata pojmenovala každou větvičku jmé-
nem některého chlapce a věřila, že která rozkvete nejdříve, 
toho chlapce si vezme. jindy se počítalo, kolikátý den po 
sv. Barboře větvička vykvete, bude ten měsíc v příštím roce 
nejlepší. trhání větviček se udrželo dodnes, ale spíše jen 
na ozdobu.
zajímavé události:
dne 21. listopadu 2017 jsem se zúčastnila setkání pražských 
kronikářů s paní primátorkou v její rezidenci v prvním 
patře městské knihovny na mariánském náměstí. Bylo to 
historicky první setkání pražských kronikářů s primátorem. 
setkání bylo velmi příjemné a seznámila jsem se s dalšími 
kronikáři. záběry ze setkání byly i v televizi.
také jsem navštívila oblastní archiv v jindřichově hradci, 
kdy po pátrání v několika archivech jsem se dozvěděla, že 
mají historické spisy k našemu pivovaru. spisů bylo málo 
a psané německy, tak jsem vše ofotila. historický materiál 
je uchován v jindřichově hradci proto, že Černínové z 

Členové kbelského Červeného kříže z roku 1950

Letopisecké setkání 4. prosince 2017

chudenic, kteří byli ve Vinoři, vlastnili také zámek právě v 
jindřichově hradci.
a nyní již ke kbelské historii. ze zajímavostí jsem vybrala 
následující:

první spořitelní a záložní spolek pro kbely byl založen 
roku 1910 v hostinci pana karla soukupa a valná hroma-
da zvolila za starostu spolku pana karla nekvasila, rolníka 
ve kbelích. spolková místnost se nacházela na tehdejším 
obecním úřadě ve statku pana soukupa adolfa až do roku 
1919, kdy byla přestěhována k panu Františku Vyhnálko-
vi. při založení měl spolek 41 členů a vklad činil celkem 

1 725,69 korun. V roce 1923 to bylo již 60 členů a vklad 
byl 314 435,27 korun. z internetu se mi podařilo zjistit, že 
spořitelní a záložní spolky byly kolem roku 1934 změněny 
na kampeličky, jedna z nich byla i ve kbelích. později byly 
kampeličky přejmenovány na spořitelny.
koncem roku 1936 měli být exekučně vystěhováni oby-
vatelé bývalého dvora. Šlo o 80 lidí. exekuce byla odložena 
na březen roku 1937, ale ani ta se neuskutečnila. V únoru 
roku 1941 odkoupila obec od pivovarského družstva, které 
bylo majitelem pivovaru, pozemky, rybník i pivovar za 
trhovou cenu 100 000,- korun. na odboru výstavby kbel-
ského úřadu jsou plány z roku 1942, jak přestavět dvůr i 
část pivovaru na byty. k tomu však již nedošlo. objekt začal 
chátrat. někteří lidé bydleli ve dvoře až do jeho počátku 
demolice v roce 1972.
V roce 1927 byla v září dostavěna a otevřena sokolovna. s 
její stavbou bylo započato v březnu téhož roku.
počátkem roku 1938 byl ve kbelích založen Červený kříž.
V únoru roku 1999 udělil předseda poslanecké sněmovny 
Václav klaus kbelům znak a prapor.
Bylo stále o čem povídat a nikomu se nechtělo domů. 
nestačili jsme probrat celé téma a tak budeme pokračovat 
v příštím roce. musíme také upřesnit některé údaje z mi-
nulých setkání, které se nám podařilo zjistit.
rozcházeli jsme se s přáním hezkých vánoc, pohody a 
hodně zdraví v novém roce. a to vše přejeme také všem 
čtenářům kbeláku.

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

na základě rozhodnutí p. starosty a předsedy Bezpečnostní 
komise (Bk) pavla žďárského, projednaného a schváleného 
na zasedání Bk městské části praha 19 dne 27. 10. 
2017, informujeme kbelské občany o zřízení preventivní 
bezpečnostní skupiny senior, jejíž aktivity jsou zaměřeny 
na prevenci kriminality páchané na seniorech. předsedou 
této skupiny je tajemník jUdr. josef nykles, členové: 
Bezpečnostní ředitel mgr. martin hrubčík mBa, člen 
výboru klubu seniorů kbely jUdr. petr želásko, předseda 
klubu seniorů kbely dr. milan Šeliga, člen výboru klubu 
seniorů kbely jUdr. julius lachnitt, předsedkyně stp kbely 
anna zborníková, pracovník prevence kriminality ondřej 
Šťastný, pracovnice úřadu Šárka egrtová. 
V současné době se jeví nezbytné vyvíjet jakoukoli 
preventivní činnost proti protizákonnému jednání 
podvodníků (tzv. šmejdů) či dalších nebezpečných individuí 
a právě z tohoto důvodu byla stvořena tato skupina. Bude 

otevřena i dalším bezpečnostním námětům a připomínkám 
v souvislosti k bezpečnosti seniorů zde ve kbelích. V příštím 
roce se zaměříme na odborné přednášky seniorům v rámci 
stávajících klubů seniorů a stp, kdy budou připomínána 
zástupci bezp. skupiny či formou letáků různá aktuální 
bezpečnostní rizika.
Budete-li mít jakékoli poznatky či náměty k řešení této 
problematiky, obraťte se na své předsedy či zmíněné členy 
klubů na pravidelných jednáních ev. přímo na pracovníka 
prevence kriminality ondřeje Šťastného – telefon:             
739 269 794 , mail: stastny.ondrej@kbely.mepnet.cz 
nebo na tajemníka jUdr. josefa nyklese. další informace, 
důležité kontakty budou zveřejňovány na www.praha19.
cz/skupina_senior.html

JUDr. Josef Nykles, Tajemník ÚMČ Praha 19, Semilská 
43/1, Praha 9 – Kbely,197 00

Tel: 284 08 08 51 email: josef.nykles@kbely.mepnet.cz

pReventivní skupina senioR 
bezpečnostní komise 
městské části pRaha 19
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místní knihovna kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – iveta novotná
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
provozní doba: 
po, st   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.
Čt, pá  9.00-11.45 hod.  Zp
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pro dospělé:
a.j.Finn – žena v okně (motto)
helen Fitzgeraldová – pláč (kniha zlín)
katarína Gillerová – zvláštní příběh (motto)
irena obermannová – dobré duše (motto)
danielle steel – modrooký chlapec (ikar)
táňa keleová-Vasilková – přítelkyně (noxi)
michel Bussi - Černé lekníny (motto) 
dot hutchisonová – sběratel motýlů (XYz)

pro děti a mládež:
zuzana pospíšilová - záchranářské pohádky (Grada)
jeff  kinney - deník malého poseroutky. Výprava za teplem 
(cooBoo)
r.r.russellová - deník mimoňky. příběhy nesnášený 
spolužačky (mF)
oldřich růžička – příběh letadla (albatros)
jo nesbo – zachrání doktor proktor Vánoce? (kniha zlín)
marie kubátová – jak krakonoš s trautenberkem vedli 
válku (artur)
pete johnson – mí praštění rodiče (mF)

nejzajímavější knižní přírůstky: 
listopad - prosinec 2017

vernisáž fotografické výstavy
V pondělí 11. prosince proběhla ve kbelské knihovně vernisáž fotografické výstavy členů 1. ČkFa nekázanka. 
tento spolek se u nás již několikrát představil v různých autorských uskupeních, tentokrát se zde vystavují 
svoje díla tři amatéršří fotografové - Vladislav Vrba, jaroslav joch a emil münzberg. netradiční pojetí různých 
zajímavých abstraktních objektů a scenérií, ale i tradičních pohledů z běžného života  pod společným 
názvem „Fotohrátky“,  si můžete přijít prohlédnou v provozních hodinách knihovny až do 28. 2. 2018.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                        

V průběhu vánočních svátků bude knihovna uzavřena v termínu:
23. 12. 2017 – 3. 1. 2018. Naše čtenáře znovu přivítáme od 4. 1. 2018.

Přejeme krásné a pokojné prožití Vánoc a především hodně zdraví a optimismu do nového roku 2018.
Za kbelskou knihovnu Iveta Novotná

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

4342

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

Počítačové kurzy MČ Praha 19
již třetím rokem mČ praha 19 organizuje a financuje 
kurzy práce s počítačem pro kbelské seniory. jde 
především o práci s internetem, jak se v něm orientovat 
a vyhledávat informace, založení a používání emailu, 
jak bezpečně nakupovat, atd. je samozřejmě také 
možné zabývat se psaním textu nebo Vašim konkrétním 
problémem s počítačem.
nebojte se přijít a začít.  
kurzy probíhají každou středu od 9 hodin do 11 
hodin v budově domu s pečovatelskou službou, 
mladoboleslavská 20. přihlásit se můžete přímo 
vyučující, phdr. lucii illové, na telefonním čísle: 
724 330 418.
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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
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