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Masopust držíme,
nic se nevadíme,
pospolu...
Studna Barborka
Podmořský svět v Centrálním parku

www.praha19.cz
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Zprávy z Rady MČ Praha 19
Již minule jsme Vás informovali o naší pokračující iniciativě
zabránění překřížení kbelsko – letňanského lesoparku
silnicí. Po našem veřejném protestu na jednání Výboru

NOVÁ PRODEJNA
BARVY–LAKY
✔ Tónovací centrum
✔ Malířské nátěry pro interiéry
✔ Barvy na dřevo a kov
✔ Míchání průmyslových barev
✔ Fasádní barvy a omítky

OTEVÍRÁME
9. 4. 2018
ZDARMA

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

pro územní rozvoj na hl. m. Praze se uskutečnila další
jednání, jejichž výsledkem je závazek letňanské radnice
stáhnout podnět č. 66, který poslal silnici podél kbelského
katastru přes park směrem do Čakovic. Naopak „naše“
změna č. 2809 bude prozatím respektována v části,
kdy ulice Polaneckého pokračuje stávající Toužimskou
esovitým vyústěním u tzv. betonárky na Veselskou. Ostatní
plánované komunikace směr Čakovice budou řešeny v
rámci pořizování Metropolitního plánu a v souladu se
zadanými propočty dopravního zatížení a vazeb na budoucí
obchvat resp. stavbu č. 520 na území Středočeského kraje.
Vedení radnice děkuje všem, co nás v tomto podpořili a
i nadále budeme bedlivě sledovat zachování celistvosti
parku. V té souvislosti došlo také k posunu ve věci našeho
návrhu na rozšíření parku o další plochy a příslušné odbory
hl. m. Prahy již na tom pracují.
Finišují práce na komplexní dokumentaci ke stavebnímu
povolení a zadávací dokumentace k výběrovému řízení
na halu tělocvičny, neboť v březnu bude hl m. Praha
rozhodovat o dotacích, na jejíž přidělené výši závisí hladké
rozběhnutí stavby, resp. možnost vypsat výběrové řízení
na zhotovitele.
S ohledem na letošní „osmičková“ výročí se Rada rozhodla
o vybudování společného památníku k výročí vzniku
Československé republiky, Československých legií a
ukončení 1. světové války. Oslovili jsme ak. sochařku Janu
Bačovou Kroftovou, vinořskou občanku, jejíž symbolika a
dílo nás zaujala. Paní sochařka pracuje již od prosince na
prostorové vizualizaci a předložila již několik variant. Na
posledním únorovém jednání Rady jsme již konsensuálně
vybrali hlavní ideovou podobu, která bude následně
dopracována k předání k realizaci. Památník hodláme

umístit do parčíku za malé hřiště u rybníka směrem k
Vrchlabské ulici.
Obnova studně Barborka je prakticky dokončena, čekáme
pouze na lepší klimatické
podmínky
ohledně
elektroinstalace a doplnění
zábradlí.
Předpokládáme
slavnostní
otevření
a
zprovoznění v sobotu 24.
3. 2018, kdy pořádáme
tradiční Velikonoční jarmark
v Centrálním parku.
Obdobná situace je u repliky
kapličky ve Vrchlabské ulici,
kde čekáme na realizaci
výmalby
dle
originálu
a
pokud
povětrnostní
podmínky dovolí, můžeme
spolu s Barborkou vysvětit
ve stejném termínu i tuto
stavbu.
Rada opakovaně vyhlásila výběrové řízení na prostor
prodejny v Katusické ulici s tím, aby charakter budoucí
provozu doplňoval či byl blízký k daným prodejnám a
službám.
Rada souhlasila s poskytnutím příspěvku Poliklinice
Prosek, tak jako v loňském roce, neboť jsou zde ošetřeni
i naši obyvatelé a MČ Praha 9 provozuje polikliniku nad
rámec spádové Bulovky.
Úhrada poplatků či jiných plateb včetně nájemného
prostřednictvím platebního terminálu, tedy platební
kartou již na úřadě běží, a proto můžete bez problémů této
služby plně využívat.
Velitel letecké základny informoval vedení radnice o
chystaném leteckém dni, který hodlají uspořádat v sobotu
9. 6. 2018 u příležitosti 100 let výročí kbelského letiště.
S ohledem na význam a rozsah akce, která bude večer
spojená s Muzejní nocí, se uskutečnilo společné setkání
dotčených organizátorů, dopravních a bezpečnostních
složek k zajištění průběhu akce. Letecký den bude pod
záštitou Armády ČR a vstup na leteckou přehlídku bude
zdarma.
Rada obdržela od magistrátu plán kontrol na letošní rok,
kdy kromě měsíce května a prázdnin bude každý měsíc
na některém s úseků úřadu probíhat kontrola dané
problematiky.
Rada, tak jako každoročně odsouhlasila připojit se k akci
Vlajka pro Tibet a 10. 3. 2018 bude vyvěšena tibetská
vlajka.
Rada souhlasila s poskytnutím dvou bytů, jako
stabilizačního prvku pro učitele naší Základní školy.
Ivana Šestáková
zástupce starosty

5

4

Replika kapličky č. 19,
Kutnohorská - postavena

PODĚKOVÁNÍ RADNICE POCTIVÝM
NÁLEZCŮM

Vážení občané Kbel, ve Kbeláku č. 65 ze dne
8.6.2017 jsme slíbili, že postavíme repliku
původní kapličky ve Vrchlabské ulici, tam kde
kdysi stávala kaplička č. 19 Kutnohorská.
Informujeme vás, že kaplička je již podle
historických podkladů postavena. Nyní máme
zpracovanou barevnou předlohu původního
obrazu a čekáme na vhodné klimatické
podmínky, kdy bude malba provedena.
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

Je skvělé, že Kbeláci jsou slušní lidé, což potvrzují četné nálezy, resp. věci, vrácené na náš úřad.
To potvrzují i dva příklady, které níže uvádím.
Jen tak dál a všichni budeme mít veselejší a hezčí život.
Nálezcům samozřejmě i já za celé vedení radnice velice děkuji.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala poctivému nálezci.
Syn 24. 1. 2018 při dobíhání autobusu na zastávce
Letecké opravny vytrousil z kapsy svůj mobilní telefon.
Na ztrátu přišel až v sousedních Letňanech. Přes to měl
při vší smůle veliké štěstí. Po tom, co jsem se o všem
dověděla, na telefon jsem zkusila zavolat. S pánem,
který ho našel, jsme se domluvili a ještě na mě poměrně
dlouhou dobu čekal, aby mi synův telefon mohl vrátit.
Vážený neznámý nálezce, velice si vážím Vašeho
přístupu a moc Vám děkuji
Martina Lacinová

Pavel Žďárský
starosta MČ Praha 19

Informace Městské policie – okrskové
služebny Kbely ze dne 30. 1. 2018
16:31 - 17:00 hod. Na služebnu Městské policie se
dostavila žena s nalezenou kabelkou černé barvy. Jelikož
v ní byly léky, hlídka šla do lékárny zjistit, zda je tam
někdo v dočasné době nekoupil. Od lékárnice dostala
informaci, kde osoba může bydlet. Hlídka požádala
lékárnici, že pokud by někdo kabelku sháněl, tak je
vedle na služebně. Zde hlídka mezitím začala sepisovat
úřední záznam. V tom okamžiku se dostavila majitelka
kabelky a tato jí byla navrácena.

Zavedení nové dávky „ Otcovská „
s účinností od 1. února 2018

Upozorňujeme držitele
psů, že poplatek za psa
je splatný 31.3.2018.
Pokud si někdo z vás není jistý, v jaké výši má poplatek
uhradit nebo zda je nebo není pro letošní rok osvobozen
od poplatku, nechť se, prosím, obrátí na správce poplatku
– pí Krupičkovou,
tel. 284 080 828, mobil 734 681 681
nebo e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz.

Novelou zákona 148/2017 Sb., kterou se s účinností od
1. února 2018 mění zákon č. 187/2006 Sb., v § 38 a-d) se
zavádí nová dávka „ Otcovská“.
Jedná se o otcovskou poporodní péči, která náleží
pojištěnci:
který pečuje o dítě, jehož je otcem
který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči
rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud
dítě ke dni převzetí do této péče nepřesáhlo 7 let věku
„Otcovská“ náleží jen, nastal-li nástup na otcovskou
v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne
převzetí dítěte do péče.
Náleží jen jednou, a to i v případě, že pojištěnec pečuje o
více narozených dětí současně nebo o více dětí převzatých
současně do péče.
Podpůrčí doba u otcovské je maximálně 1 týden (7 dní)
bez možnosti přerušení a začíná dnem nástupu, který si
pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte
nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
„Otcovská“ je dávka nemocenského pojištění a vyplácí ji

ČSSZ (OSSZ) ve výši 70% denního vyměřovacího základu za
kalendářní den.
Dle přechodných ustanovení nárok na dávku vzniká, pokud
se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona (tj. 21.12.2017 nebo později).
Požádat o dávku a nastoupit na otcovskou, je však možné
nejdříve 1. února 2018.
Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je
zveřejněn na webových stránkách ČSSZ (OSSZ).
Aby na dávku měl otec nárok, musí mít nemocenské
pojištění - v řádném pracovním poměru je to automatické,
žadatel (otec) pošle nebo předá vyplněný formulář
zaměstnavateli, ten ho po vypršení otcovské dovolené
doručí ČSSZ (OSSZ). Živnostník si musí dobrovolně platit
nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před nástupem
na otcovskou dovolenou. Po uplynutí sedmi dní pošle
žádost své ČSSZ (OSSZ). Během pobírání dávky pak nesmí
podnikání vykonávat.
Jaroslava Kučerová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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Krajinný park Havraňák
– nový park
mezi Kbely, Letňany a Čakovicemi
V  roce 2017 se městské části spojily s magistrátem, aby připravily dokončení stávajícího
lesoparku. Navazují tak na dřívější projekty lesoparku z let 2001 a 2007. Po dokončení by
měl mít krajinný park rozlohu 140 hektarů, zahrnovat les, sportovní a rekreační plochy, ale i
stávající polnosti.
Historie místa
Na pomezí Kbel, Letňan a Čakovic, kterému místní říkají Havraňák, byla do poloviny 20. století jen pole. Z historických
map víme, že dříve se tomu místu říkalo „V Písku přes cestu“ (Havraňák), „Za Dolejší stodolou“ (nejstarší část Avie),
„Krkavčí“ nebo také „Kavčí vrch“ (křižovatka Semilské a Všetatské ulice), „Nad starou silnicí“ (u odbočky na Přezletice,
vztahuje se ke staré cestě do Staré Boleslavi), „U Zlámaného kříže“ (rozcestí zrušených polních cest za tratí) a „Za vsí“ (u
dnešní Hrušovické ulice).
Paměť místa i historické fotomapy z let 1938 a 1945 nás odkazují na barokní krajinu, která měla hustou síť cest. Všude
sice byla pole, ale byla rozdělena stromořadími, mezemi a remízky. Z těchto názvů taky zjistíme, že místo bylo oblíbeno
krkavcovitými ptáky, z nichž jsou nejčetnější havrani, kteří zde v zimě ve velkých hejnech hledají obživu a vnášejí místu
charakteristický zvuk.

V meziválečném období
vznikají
regulační
plány obcí kolem velké
Prahy, které vycházejí
z myšlenky zahradních
měst,
tedy
klidových
oblastí s rodinnými domy
a zahradami. V tomto
duchu byly v roce 1928
navrženy i Kbely (ale i
Satalice, Čakovice, Vinoř
a Letňany), a to jim dává
nezaměnitelný charakter.
Po první světové válce
zde vznikly první menší
továrny, které byly masivně
rozšířeny za druhé světové
války. Území nešetřili ani
komunističtí
plánovači,
kteří ho většinou chtěli
zastavět
průmyslovými
areály, ale i výstavbou bytů.
Projekt krajinného parku
Havraňák se vrací k původní
koncepci barokní krajiny a
navazuje na regulační plány
z meziválečného období.

Historie lesoparku
Zárodek
lesa
vznikl
v roce 1943 přeložkou
železniční trati mezi Kbely a
Čakovicemi a vybudováním
nové železniční vlečky do
továrny Letov. Mezi dvěma
zářezy
vzniklo
špatně
obhospodařovatelné území
s deponiemi zeminy, kde
časem vyrostly keře a
stromy.

Lesopark Josefa Hlávky z roku 2001, zdroj MHMP
Na bývalých pozemcích Letova u Kbel vznikala od roku
1995 další deponie zeminy, dnes zvaná „kbelská“ nebo „letňanská prsa“, podle toho, ze které strany se díváte. I zde se
počítalo s výsadbou stromů.
V roce 2001 vznikl záměr na zřízení Lesoparku Josefa Hlávky, který zahrnoval rozšíření lesoparku od kopců až k zástavbě
Kbel a železniční trati. Projekt počítal s tím, že zřízení lesoparku bude z části financováno navezením další zeminy na
modelaci terénu: vytvoření drobných pahorků.
Když pozemky jižně od těchto kopců získala velká Praha, připravovalo se zde vysázení lesa, ale nedošlo k dohodě s MČ
Praha 18, která zde chtěla uložit výkopky z trasy metra budované mezi Ládvím a Letňany. Zlí jazykové tvrdí, že by
zavezení sníženiny mezi Letňany a Kbely umožnilo rozšířit letňanské letiště.
Po odchodu starosty Josefa Dobrého v roce 2006 se pokračovalo v myšlence Lesoparku Josefa Hlávky, avšak se stávajícím
krajinným reliéfem. Byla zpracována nová studie ve stejném rozsahu, na jejímž základě vznikl dnešní letňansko-kbelský
lesopark. Stal se součástí rozsáhlého plánu na vysázení zeleného pásu kolem Prahy.
Stabilní katastr z 19. století
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Krajinný park Havraňák
Po dlouhém hledání řešení v roce 2015 došlo k dohodě mezi městskými částmi na tom, že lesopark nebude přepůlen
silnicí. Městské části Praha-Čakovice a Praha 19 začaly na svém území připravovat rozšíření lesoparku. Zvolily novou
koncepci, která počítá se založením tří lesoparků:
1) Stávající lesopark v Letňanech
2) Čakovický lesopark podél jihovýchodního okraje zástavby Čakovic
Lesopark začíná u ulice K Sedlišti, zahrnuje remízek u železniční trati a pokračuje další výsadbou až k Semilské ulici.
3) Kbelský lesopark na severozápadním okraji Kbel
Lesopark začíná na ulici Polaneckého, pokračuje podél zástavby až k Zamašské ulici.
Celý záměr, na němž se podílí Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 19 a MČ Praha-Čakovice, byl nazván Krajinný park Havraňák.
Rozsah záměru je impozantní: na 140 hektarech má být obnovena krajina s menšími celky zeleně, polností a rekreačních
ploch, plně v souladu se stávajícím celoměstským záměrem na výsadbu zeleného pásu kolem Prahy i novou koncepcí tzv.
krajinného rozhraní mezi volnou krajinou a městskou zástavbou, se kterou počítá Metropolitní plán. Intenzivně využívaná
jižní část parku se postupně rozvolňuje severovýchodním směrem, kde je zakončena volnočasovým parkem v Miškovicích
a páteřní cyklotrasou A50. Záměr počítá i s obnovou mostu přes železniční trať strženého v roce 1943.
Z podkladů městské části Praha 19 zpracoval OŽPD ÚMČ Praha 19.

Detail plánovaného rozšíření lesoparku až k Ledečské ulici ve Kbelích s bruslařským okruhem

Projekt krajinného parku začíná budováním nových cest

31
11

10

Registr územní identifikace,
adres a nemovitostí

zTRACENÝ tOM
Milí čtenáři,
v dalších vydáních Kbeláku Vás čeká
překvapení, tedy hlavně Vaše děti.
Paní spisovatelka, Helena Beránková,
napsala pro naši městskou část sérii
motivačních příběhů. Hlavním hrdinou
je chlapec Tomáš, který se úspěšně
„pere“ s životem. Pozná, jaké to je být
závislým na počítačových hrách nebo
jak těžké může být, dostat se na víceleté
gymnázium. Prožijete spolu s ním operaci
krčních mandlí a zjistíte, že trémou z
veřejného vystupování trpíte možná i vy...
Věříme, že Vás i Vaše děti příběhy o Tomovi
zaujmou a doufáme, že u Vás doma otevřou
diskuzi o tom, co je a není správné.
Pavel Žďárský
starosta MČ Praha 19

Nový ukazatel okamžité rychlosti
V průběhu dostavby základní školy musel být odpojen
„radar“ na komunikaci Toužimská z důvodu napájení,
které bylo vedeno právě ze školy. Hledali jsme řešení,
neboť veřejné osvětlení, z kterého se dá napájet radar je
na protější straně komunikace a kabel by musel být veden
převěsem nad komunikací. Zároveň jsme nechali prověřit
technický stav stávajícího
radaru. Výrobce sdělil, že radar
je za zenitem své životnosti a
jeho repase je nerentabilní.
Z těchto důvodů jsme navrhli
zakoupení nového zařízení
pro měření okamžité rychlosti
se
solárním
napájením
a s přídavným nápisem
„ZPOMALTE“ při překročení
zadané rychlosti. Rada MČ
Praha 19 odsouhlasila nákup
nového radaru a v prosinci
loňského roku byl instalován
na sloup veřejného osvětlení
na komunikaci Toužimská
ve směru od Letňan. Místo

muselo být vybráno s ohledem na zástavbu a vrostlé stromy,
aby bylo zajištěno solární nabíjení baterií. Dodavatelem
zařízení byla na základě nabídkového řízení firma Gemos,
sídlící v Praze-Satalicích za konečnou cenu 66.489,- Kč.
Vladimír Bílek,
ved. odd. dopravy

Nadpis toho článku mnohé z nás asi zarazí, přestože se
jedná o jeden ze 4 základních registrů elektronizace veřejné
správy České republiky, fungujících již od 1.7.2012. Cílem
registrů je dodávání jednotných a ověřených informací
pro všechny složky veřejné správy. Propojení registrů
zjednodušuje běžnému občanovi situaci. Např. při změně
trvalého bydliště, tj. přihlášením na matrice dané obce,
se informace o této změně elektronicky promítne v jiné
oblasti státní správy. Je-li vlastníkem nějaké nemovitosti
dojde ke změně jeho adresy v evidenci vedené Českým
úřadem zeměměřičským a katastrálním. Občan tedy
nemusí Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu
oznamovat změnu adresy sám, jak to bývalo v minulosti.
Co je Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, zkráceně
RUIAN, je elektronická evidence budov, vytvořená
správcem tohoto registru Českým úřadem zeměměřičským
a katastrálním, zajišťujícím evidenci nemovitostí a věcných
práv k nim. RUIAN eviduje údaje o územních prvcích, údaje
o územně evidenčních jednotkách a adresy (údaje pro
doručování prostřednictvím poštovních služeb).
Jak se tedy dostanou data mé nemovitosti do systému
RUIAN?
K naplnění tohoto registru jsou čerpána data z českého
úřadu zeměměřičského a katastrálního a to z jeho
informačního systému katastru nemovitostí (IKSN),
z dat českého statistického úřadu – například členění na
základní sídelní jednotky, Ministerstva práce a sociálních
věcí, které vede adresní systém objektů určených k bydlení
a dále i Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Rovněž od
1. července 2012 zadávají do systému ISUI data k nově
dokončeným stavbám příslušné stavební úřady. Zápis
se v RUIAN provede pokud se zadaná data správně
spárují s daty evidovanými jinými složkami zadávající
data do toho registru. Vznikají však případy, kdy se data
nespárují, ale vytváří se duplicita označovaná systémem
jako reklamace. Např. stavebník donesl v minulosti na
Český úřad zeměměřický a katastrální zaevidovat listinu
k rozestavěnému domu na určitém pozemku. K tomuto
pozemku bylo před 1.7.2012 vydáno rozhodnutí o užívání
stavby a stavebník jej opět odnesl na Katastrální úřad a
v registru RUIAN se objevují na stejném pozemku 2 stavby.
Častější však jsou případy, kdy stavebník v minulosti
nesplnil nějakou svou oznamovací povinnost, nebo v roce
2011 při sčítání lidu, domů a bytů vyplnil listinu vztahující
se k jeho stavbě jinak, než když byla stavba dána do
užívání. Případně v zákonné lhůtě nepostoupil KÚ listiny o
dokončení stavby, zejména přístavby nebo stavby vedlejší
na pozemku stavby rodinného domu. Takto vznikají
rozpory, kdy se nejedná o jednoznačnou identifikaci
budovy, které katastrální úřad generuje jako reklamace
a postupně provádí revizi všech katastrálních území, za

účelem odstranění těchto nesrovnalostí.
V čem je tedy výhoda RUIAN pro běžného občana proti
evidenci vlastnických práv k nemovitosti vedené Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním?
Do registrů budov se mimo jiné zadávají např. adresní
body, což umožňuje po zadání adresy dané nemovitosti
tuto identifikovanou nemovitost najít zejména složkám
záchranného systému. Zejména u členitějšího území
je rozhodné, zda dorazí záchranná služba ke vchodu
správné nemovitosti a v jaké době. Jako problematické
může být oznamovat záchranné službě úraz v objektu,
který byl řádně před 1.7.2012 uveden do užívání a
přesto jeho vlastník nedoložil takovou listinu na příslušný
zeměměřičský a katastrální úřad. Taková stavba se
záchrannému systému neobjevuje a sanitka se musí
orientovat podle nějaké jiného identifikovaného bodu.
Dále jsou zejména průmyslové lokality, kdy vjezd do území
může být několika směry a v daném území je několik č.p.
budov a proto je identifikace budov v registru RUIAN pod
Hasičský záchranný sbor návodem k nalezení nejvhodnější
přístupové cesty pro požární techniku. U nových staveb se
do systému RUIAN dostávají informace o napojení stavby
na přípojky veřejné technické infrastruktury, což je opět
výhodou pro složky záchranného systému, pro případ,
kdyby bylo nutno provést evakuaci nějakého území.
Kde si ověřím, jaká data o mé nemovitosti vede státní
správa?
Prohlížení dat v RUIAN funguje obdobně, jako již funguje
dlouhodobě na ČÚZK provozované a veřejnosti známé
„Nahlížení do katastru nemovitostí“. K tomuto účelu
slouží aplikace VDP, „Veřejný dálkový přístup.“ Objevíteli u své nemovitosti nějakou závažnou chybu, můžete
se s příslušnými listinami obrátit na Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního pracoviště pro hlavní
město Prahu na adrese Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8.
Jitka Šlosárková
Odbor výstavby ÚMČ Praha 19
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Na ÚMČ Praha 19 byla zavedena
karetní pokladna
Vážení občané,
sdělujeme vám, že na pokladně Úřadu městské části Praha 19, již můžete
provádět úhrady platebními kartami. Pokud budete mít o tento způsob úhrady
zájem, je třeba nahlásit platbu kartou předem.
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

Výkopy po Kbelích

Jistě jste si všimli množství výkopů po Kbelích. Na konci minulého roku
správce sítě, Pražská plynárenská a.s. distribuce, provedl kontrolu
veškerého plynového potrubí v naší městské části s cílem zmapovat všechny
úniky a závady na armaturách. V průběhu měsíce února započala firma
s odstraňováním závad. Závady byly odstraněny, ale vzhledem nepříznivým
klimatickým podmínkám není možné dokončit definitivní úpravu povrchů
po výkopech. Povrchy jsou upraveny provizorně a po zlepšení počasí budou
povrchy upraveny do definitivní podoby.
Vladimír Bílek,
ved. odd. dopravy

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…
Pneumatiky
lze ekologicky
zlikvidovat či
recyklovat pro
další využití?

Zakoupením
pneumatiky
automaticky
zaplatíte
za její recyklaci?

Z recyklovaných
pneumatik lze
vyrobit dětská hřiště,
sportoviště a další
užitečné výrobky?

Sběrný dvůr či
dokonce černá skládka
nejsou ta pravá místa
pro odevzdání použitých
pneumatik!

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:
bez vazby na nákup zboží či služeb

bez ohledu na značku pneumatik

bezplatně

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných
rukou a je garantována její 100% likvidace.
Více informací na www.eltma.cz.
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Studna Barborka

Jistě si řada z vás povšimla terénních a stavebních prací
ve svahu u rybníka. Pamětníci vědí, že v tomto místě kdysi
stával kbelský pivovar. Ten v roce 1758 nechal ve Kbelích
nad rybníkem postavit hrabě Prokop Vojtěch Černín. A v
době největší slávy měl pivovar rekordní výstav 11 800 hl.
piva. Černínové provozovali pivovar do roku 1923 a jejich
posledním sládkem byl pan Josef Barborka. A odtud asi
pochází i samotný název studny.
V témže roce pak získává pivovar nový majitel a je
přejmenován na Družstevní pivovar Kbely u Prahy. Pivovar
byl v provozu do roku 1930. V roce 1931 byla v pivovaru
povolena stáčírna piva. V únoru roku 1941 koupila obec
od stavebního a pivovarského družstva v Praze pozemky
rybníka i s pivovarem a strojovnou. V roce 1944 sloužily
pivovarské sklepy jako protiletecký kryt. Ve dvoře pivovaru
fungovala také obecní úřadovna a to až do roku 1947, kdy
byla otevřena nová budova tehdejšího národního výboru,
dnešní radnice.
Vaření piva ani stáčírna se v pivovaru již nikdy neobnovilo,
ten postupně chátral a v roce 1965 došlo k jeho demolici.
A po mnoha letech přišla myšlenka a následně i návrh na
obnovu alespoň nepatrné části této historie.
Zde přinášíme časový průřez samotné renovace pivovarské
studny zvané „Barborka“, pojmenované tedy nejspíše po
posledním sládkovi pivovaru.

2. 8. 2017

3 . 5. 2016

5. 9. 2017

Slavnostní otevření proběhne o Velikonočním jarmarku
dne 24.3.2018
B. Pokorná, OŽPD

3 . 5. 2016

7. 4. 2017

20. 10. 2017

1. 3. 2018
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Preventivní skupina SENIOR
Bezpečnostní komise
Městské části Praha 19 v akci
Skupina Senior opět zaznamenala pokusy o podvodné
prodeje tzv. šmejdů – podvody se týkaly prodeje elektřiny,
plynu či různých předražených výrobků.
Děkujeme všem Kbelákům, kteří nám okamžitě tyto
nepravosti hlásí a tak můžeme neprodleně v takovýchto
případech zasáhnout.
Řešíme je ve spolupráci s Městskou policií či vlastními
kontrolami úředníků z Úřadu MČ Praha 19. Na základě
posledního podnětu seniorů jsme provedli důkladnou
kontrolu prodejní akce, na které byly prodávány „zaručeně
kvalitní, laciné a nejlepší výrobky, bez kterých se lidi
rozhodně neobejdou“. Jednalo se o manipulaci návštěvníků
této akce k zakoupení velmi drahých výrobků. Na šest
návštěvníků akce bylo připraveno pět manipulátorů, kteří
okamžitě k seniorům přisedli a individuálně jim vysvětlovali
nezbytnost koupě takovýchto výrobků.

Díky členům skupiny Senior a Městské policie, včetně
našich konkrétně cílených dotazů k ceně a využitelnosti
výrobků na této akci si všichni případní kupující nakonec
nic nekoupili.
Lze konstatovat, že naše přítomnost na akci měla
preventivní účinek. Taktéž lze předpokládat, že tito prodejci
na naši městskou část již nezavítají.
Závěrem ještě připomínám, že dle Nařízení, kterým se
vydává tržní řád č.9/2011 Sb. HMP, §8/odst. 2 „Podomní
prodej je na území hlavního města Prahy zakázán“ a dle
§8/odst. 6 „Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy
je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu
nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby.“

Podmořský svět
v Centrálním parku
Nově se můžete vypravit za krásami podmořského světa
do Centrálního parku.
Tunel, který vede pod železniční tratí nově nabízí k vidění
tajemné mořské hlubiny.
Prostřednictvím malby se zde můžete ponořit do osvěžující
slané vody moře či oceánu.
Je zde ztvárněn mořský a podmořský svět plný korálů, ryb
a jiných stvoření. Nechybí ani bájná a legendami opředená
Atlantida, o jejíž existenci, my suchozemci, můžeme pouze
přemítat.
B. Pokorná, OŽPD

JUDr. Josef Nykles, tajemník ÚMČ Praha 19
a předseda skupiny Senior
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Když zahradničit,
tak v Pralese
(Pražském lesním středisku)
Vypěstovat si vlastní zeleninu, ovoce či bylinky i přes
to, že bydlíte v panelovém domě uprostřed pražského
sídliště? Možná to zní jako zahrádkářské sci-fi, ale opak je
pravdou. Velkým trendem na poli zdravého životního stylu
je vlastní pěstování plodin v komunitních zahradách, díky
kterým se i lidé bez vlastní zahrádky dostanou k čerstvé a
vlastnoručně vypěstované mrkvi, ředkvičkám, salátům či
rajčatům nebo jahodám.
Historie komunitních zahrad spadá do dvacátých let 19.
století, kdy v západní Evropě důsledkem průmyslové
revoluce přišlo mnoho lidí o práci a potřebovali uživit své
rodiny. Jejich volba padla na společné pěstování plodin
uprostřed velkých měst, což je mnohdy zachránilo před
strádáním hlady. Komunitní pěstování pomohlo ochránit
i Američany před hladomorem i v době hospodářské krize
ve 30 letech dvacátém století.

velkých lidnatých městech, jsou skutečně obrovské.
Existují dva základní druhy komunitních zahrad, se kterými
se můžete setkat. Prvním z nich je sdílený záhon, o který
pečuje skupina lidí, kteří si pak plody své práce rozdělí podle
chuti a preferencí. Druhým typem komunitního pěstování
je pronajatý záhonek, na kterém si každý hospodaří po
svém a vše, co přes rok vypěstuje je pouze jeho. A právě
se druhým typem komunitní zahrady se můžete setkat v
pražských Kbelích v ekocentru Prales, která se může jako
jediná v Praze pochlubit i fóliovníkem.
Komunitní zahrada v ekocentru Prales, které provozují Lesy
hl. m. Prahy, letos začíná svou druhou pěstitelskou sezónu
a těší se na nové zájemce. Pro ty z vás, kteří uvažují o tom,
že by si oblékli pracovní rukavice, chopili se motyček a
vyzkoušeli svoje zahradnické schopnosti, otevírá komunitní
zahrada ekocentra Prales brány již 1. března.

Současný blahobyt nás však nenutí pěstovat zeleninu za
účelem prostého přežití. Co je tedy lákadlem komunitních “Pro zájemce máme přichystáno 270 m2 velký fóliovník,
zahrad pro moderní společnost? První věcí, která pěstitele ve kterém jsou momentálně 4 velké vyvýšené záhony
bezesporu láká je čerstvost a jasný původ plodin, které si se zeminou a kompostem, každý o velikosti 4 m2. Tyto
vypěstují. Vždyť taková mrkev ze zahrádky chutná úplně chráněné záhony ve fóliovníku prodlouží pěstitelskou
jinak než její sestřičky v supermarketech, mnohdy vyhnané sezónu až do listopadu. Pro venkovní pěstování může
do velikosti umělými hnojivy. A co teprve taková rajčata, každý využít i deset květináčů o celkové ploše 22,5 m2
která nejen že voní jako rajčata, ale jejich plná chuť je v nacházejících se podél foliovníku.K dispozici jsou i velké
porovnání s těmi, která byla utržena ještě jako zelená a plastové květináče, pěstební stůl či zahradnické pomůcky
jež dozrávají ve skladech, naprosto odlišná. Komunitní od konví po motyčky” líčí možnosti pěstování vedoucí
zahrádkář má také pod kontrolou i použití hnojiv na svém ekocentra Ing. Kateřina Dvořáková.
záhonku. Může se naprosto svobodně rozhodnout, zda
salátům k jejich růstu pomůže zcela
ekologicky kompostem nebo použije
jiná hnojiva. Ale důležité je, že stále ví,
co jí. Druhým faktorem, který může
člověka přimět opustit panelákový
byt a tradiční nákup v obchodě je i
sdružování se s lidmi s podobnými
cíli a zájmy, prosté sdílení radosti a
zkušeností se sousedy z vedlejšího
záhonku, vymanění se z uspěchané
a stresující moderní doby. Prostě
jen vypnout a odpočívat u milé
KOMUNITNÍ ZAHRADA EKOCENTRA PRALES OTEVÍRÁ NOVOU SEZONU
práce. Častými zájemci o komunitní
pěstování se stávají i rodiny s
V areálu ekocentra Prales opět otevíráme oblíbenou komunitní zahradu. Přihlášení pěstitelé
mohou za poplatek využívat vyhrazené květináče ve venkovních prostorech nebo ve vnitřním
malými dětmi, pro které se vlastní
foliovníku. Připraveno pro vás máme několik nízkých záhonů, plastové kontejnery různých
K DISPOZICI ...
pěstění plodin může stát i důležitým
velikostí a velkoobjemové vaky, tzv. bigbagy. Všechny nádoby a záhony jsou naplněny
zahradnické nářadí
zeminou s kompostem.
nástrojem k výchově dětí, vytváření
prostor pro kompostování
Pěstební sezóna od 1. 3. do 30. 11. Komunitní zahrada je přístupná pouze v otevírací době.
vlastních hodnot, úcty k přírodě i k
konve a hadice na zalévání
Kontakt: Ing. Kateřina Dvořáková, tel. 778 444 278, dvorakova@lesy-praha.cz
pěstební stůl
práci. Přednosti komunitních zahrad,
Adresa: Ekocentrum Prales, Mladoboleslavská 953, Praha 19 – Kbely (bývalé zahradnictví)
Více informací: www.lesypraha.cz
které se staly celosvětovým hitem ve

Ten, kdo nechce promeškat první jarní paprsky a chce využít maximálně pěstitelskou
sezonu, již teď plánuje, vybírá a připravuje semínka různých druhů zeleniny a
bylinek. “Koncem února můžeme začít vysévat rebarboru, semínka hlávkového
salátu, paprik, celeru a jahod, lilku, pórku, nebo chilli papriček. Z bylinek vysejeme
rozmarýn a majoránku. Během druhé poloviny března pak vyséváme rajčata,
okurky, melouny, petržel, špenát, hrášek, česnek, z bylinek heřmánek a tymián.”
vyjmenovává druhy rostlinek k pěstování Kateřina Dvořáková. “Je pro nás radost
poskytovat Pražanům místo pro aktivní a naplněný odpočinek, jakým je právě
společné pěstování v komunitní zahradě. V loňském roce se nám pěstitelská sezóna
velmi vydařila a letos doufáme v její zdárné pokračování.” uzavírá své vyprávění
vedoucí ekocentra.
Pokud vás tento způsob zahrádkaření nadchnul, není nic snazšího než si rezervovat
své místo na záhonku a vydat se do ekocentra Prales, kde můžete kromě pěstování
vlastních plodin navštívit výběh s ovcemi či nutriemi, nebo se zúčastnit mnoha
vzdělávacích a zábavných programů a akcí, které místní ekocentrum pořádá. K
dispozici jsou také herní prvky pro děti a ohniště s lavičkami. Veškeré informace o
otevírací době a podmínkách pro pěstění se dozvíte na stránkách Lesů hl. m. Prahy
(www.lhmp.cz), na dvorakova@lesy-praha.cz nebo zajděte přímo do Pralesa,
adresa je: Ekocentrum Prales, Mladoboleslavská 953, Praha 9 - Kbely (areál
bývalého zahradnictví na konci Kbel ve směru na Vinoř).

POJĎTE S NÁMI PĚSTOVAT V PRALESE

Obraz kbelského nádraží namaloval pan Jan Skřička ze Kbel pro paní Miladu Machovou, roz. Šlechtovou rovněž ze Kbel.
Paní Machová pracovala na nádraží ve Kbelích jako výpravčí a potom přešla na nádraží do Satalic. Obraz je z 80. let
minulého století. Paní Machová si jej vzala s sebou do Satalic a při odchodu do důchodu jej zanechala v nádražní čekárně
v Satalicích. Pan Skřička maloval rád i jiná nádraží, ale o tom, a dalších zajímavostech o panu Skřičkovi, až v některém
dalším čísle Kbeláku.
Ivana Engelová, kronikářka
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KRC CoByDup
KOUŽKY A KURZY V KRC COBYDUP

Podrobné informace o kroužkách, kurzech a aktivitách KRC CoByDup naleznete na našich webových stránkách www.
krc-cobydup.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/CoByDup..

Kurzy pro děti s rodiči
Po 9:00 – 11:45 Hudebka YAMAHA ROB, KKK I a KKK II, lektor: Marcela Tůmová
Út 9:00 – 11:00 Ježkův Montesrorri klubíček I a II, lektor Iveta Piková
St 16:00 – 17:45 Hudebka YAMAHA KKK II a KKK III, lektor: Gabriela Frolíková
St 9:00 – 10:30 Cvičení batolat + BATOLE klub (začátek lezení – 1,5 roku), lektor: Lenka Kadlecová
St 11:00 – 12:00 MIMI klub (4 měsíce – začátek lezení), lektor: Lenka Kadlecová
Čt 9:00 – 10:45 Cvičení děti I., III., lektor: Lenka Kadlecová
Kurzy pro děti bez rodičů
Po 15:30 – 16:30 Dětský atletický klub CoByDup, (3 – 4 roky), lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová
Po 16:30 – 17:15 Kouzelná keramika / Výtvarka (3 – 6 let), lektor: Iveta Piková
Út 14:30 – 15:30 Muzikálové herectví – lektor DHS Čmelda
Út 16:30 – 17:15 Pohádková angličtina (3 – 6 let), lektor: Lucie Illová
St 16:30 – 18:30 Taneční kurz Minindance a Dance Mix – lektor TAP Academy Prague
Čt 15:00 – 16:00 Dětský atletický klub CoByDup, (5 – 7 let), lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová
Čt 15:00 – 16:00 Přípravka Bojového umění pro předškoláky (5 – 7 let) – lektor J. Zvěřina
Pá 15:00 – 16:00 Dětský atletický klub CoByDup MIX, (3 – 7 let), lektor: Alice Karbulková
Kurzy pro dospělé
Po 19:00 – 20:00 Powerjóga s Markétou Kučerovou
Út 18:00 – 19:30 Jóga pro ženy – ženský kruh s Radhou Třešňákovou
Út 19:00 – 20:00 Kruhový trening ženy/muži se Zuzanou Dušánkovou
St 19:00 – 20:00 Cvičení po porodu se Sandrou Jandovou
Čt 10:00 – 11:00 Angličtina pro dospělé, Kateřina Pospíšilová – možnost hlídání dětí
Čt 17:00 – 18:00 Cvičení 50+ ,
lektor Dana Linkeová
Pá 8:30 – 9:30
Pilates se
Zuzanou Dušánkovou – možnost
hlídání dětí
JEŽKŮV KLUBÍK pondělí
pátek od 8:00 do 16:00 hodin přípravný kurz před nástupem
do MŠ
pro děti ve věku od 2,5 roku do
5let, bez doprovodu rodičů, lektor: Iveta Piková a Lenka Kadlecová
Dopolední JK 8:00 – 13:00 hodin
Celodenní JK 8:00 – 16:00 hodin
Těšíme se na Vás a děkujeme
za přízeň i ve druhém pololetí
školního roku 2017/2018

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
KRC COBYDUP

LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH
VŠECHNY TERMÍNY VČETNĚ OBĚDŮ S PRODLOUŽENOU
DOBOU KONÁNÍ (po předchozí domluvě lze vyzvednout
mladší děti hned po obědě)
16. 7. – 20. 7. 2018 Téma: „Oči, uši, pusa, nos – aneb
hravé smysly“
Předškoláci 3 – 5 let, cena 1980 Kč / 1 dítě
Pondělí – pátek 8:00 – 14:30 v KRC CoByDup a 2x výlet
(po domluvě možnost prodloužení do 16:00 – při účasti
alespoň 6 dětí – doplatek 170,- Kč / dítě)
23. 7. – 27. 7. 2018 Téma: „Léto v pohybu“ - věková
skupina 5 – 10 let
Cena 2550 Kč / dítě – pohybově zaměřený týden pro děti
5 – 10 let
Pondělí – pátek 8:00 – 16:30 sportovní týden (např. jumppark, koupaliště, laser game aréna…)
30. 7. – 3. 8. 2018 Téma: „České pověsti a pohádky“
Předškoláci 3 – 5 let, cena 1980 Kč / 1 dítě
Pondělí – pátek 8:00 – 14:30 v KRC CoByDup a 2x výlet
(po domluvě možnost prodloužení do 16:00 – při účasti
alespoň 6 dětí – doplatek 170,- Kč /dítě)
6. 8. – 10. 8. 2018 Téma: „Čtvero ročních
období“
Předškoláci 3 – 5 let, cena 1980 Kč / 1 dítě
Pondělí – pátek 8:00 – 14:30 v KRC CoByDup a
2x výlet
(po domluvě možnost prodloužení do 16:00 –
při účasti alespoň 6 dětí – doplatek 170,- Kč /
dítě)
13. 8. - 17. 8. 2018 Téma: „Léto v pohybu“ věková skupina 5 – 10 let
Cena 2550 Kč / dítě – pohybově zaměřený
Pondělí – pátek 8:00 – 16:30 sportovní týden
(např. jumppark, koupaliště, laser game aréna…)
V ceně všech turnusů je zajištěna celodenní
svačina, teplý oběd, pitný režim a vstupy či
jízdné. Všechny turnusy obsahují minimálně 2
výlety – týden „Léto v pohybu“ 4 výlety.
Jak se přihlásit: Pro přihlášení nám zašlete e-mail nejpozději do 30. 4. 2018 na adresu:
centrum@krc-cobydup.cz. Do předmětu zprávy
uveďte JK letní a jméno a příjmení dítěte (v
případě volné kapacity budou akceptovány a
individuálně řešeny i přihlášky zaslané po 30. 4.
2018)

Informace o kurzu:
Na děti bude čekat
prázdninový program a celotýdenní
„táborová hra“ na
dané téma. Díky
malé skupině je
možný individuální
přístup ke každému
dítěti. Dbáme na
rozvoj pohybových,
hudebních, výtvarných a herních
aktivit. Pro všechny
děti jsou připraveny
minimálně 2 výlety
do okolí. Na skupinku starších dětí čeká
každý den spoustu
sportovních aktivit,
mezi něž plánujeme zařadit výlet do
jumpparku, laser game areny, v případě hezkého počasí
i koupaliště. Program pro předškoláky bude přizpůsoben
pro děti ve věku od 3 let včetně odpoledního odpočinku.
Více informací: www.krc-cobydup.cz, Lenka Maršálková,
tel: 775 904 976, centrum@krc.cobydup.cz
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Masopust držíme, nic se nevadíme,
pospolu...
Již tradičně jsme v únoru uspořádali v Centrálním parku
Kbely masopust. Osmý ročník se vrátil k tradici a pantáta
s panímámou „vtáhli“ poutavou formou děti do období
masopustu a jeho zvyků. Kromě toho byl pro návštěvníky
připraven nejen bohatý program, ale také soutěže a
tvořivé dílny. Po celé odpoledne hrála k poslechu a reji
kapela Rezavý kruh. Nechyběla opět ani soutěž
o královnu a krále masopustu v dospělé a
dětské kategorii, která odstartovala další část
masopustu, a to masopustní průvod po Kbelích.
Před obchůzkou bylo ale ještě nutné vyprosit si
klíče od místostarostky Kbel Ivany Šestákové.
Tradiční průvod masek se za doprovodu muziky
vydal na svoji obchůzku po Kbelích. Její součástí
byla zastávka u Kulturního a rodinného centra
CoByDup, kde bylo připravené občerstvení
a za požehnání faráře došlo k setnutí kobyly.
Během dne mohli návštěvníci ochutnat na
staročeském jarmarku spousty dobrot včetně
vynikající zabijačky pana Černého. Jsme rádi, že
my, Kbeláci, masopust držíme, nic se nevadíme,
pospolu…
Masopust pořádalo Kulturní a rodinné centrum

CoByDup za podpory MČ Praha 19 a finanční podpory hl.
m. Praha. Na masopustu se podílela řada dobrovolníků.
Všem realizátorům akce a dobrovolníkům děkujeme! Dík
patří také fotografům – Petru Váňovi a Michalu Marelovi.
Těšíme se na Vás opět za rok
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup
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Klub seniorů Kbely

Zpráva o činnosti Klubu seniorů za rok 2017

Vánoční trhy Lysá nad Labem

Klub seniorů Kbely v prvém týdnu prosince uskutečnil poslední společný výlet roku 2017. Po
poznávacích a poučných návštěvách zámků a hradů, záchranné stanice pro zvířata, největšího vetešnictví, muzeí a výstav
v roce 2017, včetně týdenního
rekondičního,
ozdravného
a
poznávacího pobytu se Vysokém
nad Jizerou jsme volili nezbytnou
praktičnost.
Symbolicky se jím
stala návštěva vánočních trhů v
Lysé nad Labem. Vybaveni teplým
oblečením, nákupními taškami a
naditými peněženkami jsme se
ponořili mezi stánkaře před halami
Náladu výletu zpracovala
do veršů paní Václava
Rambousková:

výstaviště. Nabídka oblečení, cukrovinek, ale i výrobky zvláště voňavé – uzená
slanina, klobásy a salámy dráždily chuťové buňky snad každému z nás. To nebylo nic
pro vegetariány. Ti mohli najít své ukojení nad nepřeberným množstvím sušeného
ovoce, ořechů a jiných plodů přírody. Atmosféru dotvářel stánek jihoamerických
(alespoň podle vzhledu a reprodukované hudby) prodejců s různými tradičními
amulety, přívěsky a ozdobami. Vedle jejich stánku byl zvěřinec tvořený velbloudem,
oslíkem a kozičkami ve výběhu.
Každá hala nabízela množství stánků nabízejích různé služby, kosmetiku, domácí
výrobky a také něco do vánočního žaludku. Hala označovaná jako domácí dílna
nabízela inspiraci pro vlastní tvořivost nebo pro zábavu dětí doprovázející rodiče.
To se nás už tak nedotýkalo a tak jsme často zvolili možnost se na chvilku posadit
do bufetu nebo restaurace a objednat si něco pro zahřátí a zahnat hlad respektive
nabídnout něco chuťovým bunkám drážděným vůni jídel.
Cesta domů byla bez problémů a většina z nás byla s výletem spokojena. Počasí se
vydařilo. To co jsme si zhruba představovali, že bychom chtěli koupit, tak jsme koupili.
Řada zakoupeného zboží nebo dárky vyplynuly z momentální nabídky stánkařů.
Před ukončením cesty autobusem jsme řidiči autobusu a jeho prostřednictvím
všem řidičům, kteří s námi v letošním roce jezdili na výlety, poděkovali a popřáli jim
hodně zdraví, osobní a rodinné pohody a mnoho ujetých kilometrů v roce 2018, kdy
chceme opět jejich služeb využívat.
Se členy Klubu seniorů jsme jako poslední akci roku dne 13. 12. 2017 uskutečnili
setkání v naší klubovně. Na počátku vystoupil tajemník MÚ JUDr. Nykles, který
všem přítomným popřál do vánočních svátků i do nového roku hlavně pevné zdraví.
Současně předal dárky MÚ – Obecní kalendáře 2018. Na toto setkání jsme zvláště
zvali naše devádesátileté a starší členy klubu, kterým jsme chtěli společně popřát a
radostnou událost i zadokumentovat. Také mezi nás přijel jako již tradičně hudebník
pan Bureš. Popřáli jsme si navzájem pevné zdraví a pohodu do Vánočních svátků. Do
Nového roku 2018 jsme si přáli hlavně to zdraví, kterého si čím dál tím více vážíme.
A ke zdraví patří i optimismus a radost ze života. To také přejeme i všem čtenářům
Kbelského zpravodaje a kbelským seniorům.
JUDr. Želásko Petr

V Lysé nad Labem výstava byla,
nás seniory přivábila.
Vyjeli jsme v pátek,
byl to pro nás svátek.
Řidičem pan Černý byl,
v pořádku nás dopravil,
tam i zpátky s radostí,
je to dobrák od kosti.
Výstava ta krásná byla,
oči nás všech rozzářila.
Dárky jsme tam nakoupili,
chutně jedli, dobře pili.
Oslík a velbloud tam také byl,
ten vzpomínky probudil,
na betlémskou pohádku,
kterou známe pozpátku.
Všichni dárky obtíženi,
dosti značně unaveni,
do autobusu spěcháme,
domů zas se vydáme.
Cestou domů jsme si zajeli,
abychom zkázu viděli,
Motorestu U čtyř kamenů.
Byla to hrůza veliká,
hlas se při tom zajíká.
Ještě, že hasiči včas tu byli
a benzínku vedle ochránili.
My senioři děkujem,
že ve Kbelích šťastně žijem.
Místní úřad o nás pečuje,
naší činnost podporuje.
Též děkujeme i výboru,
že nás drží pospolu.
O nás všechny pečuje
a volný čas nám vyplňuje.

Dne 24.1.2017 v rámci pravidelných setkání se uskutečnila
hodnotící schůzka na které předseda Klubu seniorů Kbely
dr.Milan Šeliga přednesl hodnotící zprávu. Ve své zprávě
uvedl, že klub již vykazuje svou činnost po více jak 50 let a jde
o zájmovou organizaci a dobrovolné sdružení občanů Kbel
v důchodovém věku, finančně a organizačně podporovaný
místním úřadem. Mottem
činnosti klubu je „důchodci
důchodcům,
ať
nikdo
nezůstává sám“.
V
personální
oblasti
doznalo
vedení
klubu
změnu po 30.9.2016, kdy ze
zdravotních důvodů ukončila
svou angažovanou činnost
tehdejší předsedkyně klubu
paní Zdenka Ježková. Po
jednáních s tajemníkem MÚ
byl vedením klubu pověřen
dr. Šeliga, zastávající do
té doby funkci kulturního
referenta. Až do konce roku
se nepodařilo doplnit výbor o dalšího člena, protože
o práci ve výboru nikdo neprojevil zájem. Nakonec se
zapojením do výboru a pověřením funkcí kulturního
referenta souhlasil JUDr. Petr Želásko.
Činnost klubu se po celou dobu řídí plánem
práce rozpracovávaným na jednotlivá pololetí.
O své činnosti klub informuje na nástěnce
v klubu, vývěsních skřínkách (v Katusické ulici, u
vchodu do zdravotního střediska a u cukrárny
na Mladoboleslavské ulici) a samozřejmě
v časopisu Kbelák. K vlastní činnosti klubu uvedl,
že jen v roce 2017 bylo zorganizováno 10 besed
a přednášek, navštívilo se formou hromadného
výletu 9 zájmových objektů a uskutečnil se týdenní
rekondiční, rekreační a poznávací pobyt ve Vysokém
nad Jizerou pro 44 seniorů. Dále se mohli senioři
zúčastnit i dalších akcí organizovaných místním
úřadem, kbelskými ochotníky nebo kulturním
domem Gong.
Velkou péči věnuje klub svým nejstarším členům
a tak u příležitosti dožitých 80, 85 či 90 let je jim vždy
společně popřáno a předán dárek. V roce 2017 jsme měli
v evidenci a převážně také v přímé účasti na pravidelných
setkáních deset seniorů ve věku 90 let, šest ve věku 85
let a čtyři ve věku 80 let. Bohužel jsme museli přijmout i
smutnou zprávu o úmrtí osmi našich členů.
Téměř pravidelně jsou členové klubu informováni o akcích
pořádaných místním úřadem, o dění v obci a také jsou
informováni o preventivních opatřeních k zamezení
negativních jevů zejména ve vztahu k seniorům.
V ustanovené Preventivní skupině SENIOR - podsložce
Bezpečnostní komise MČ Praha 19 zaměřené právě na
oblast prevence kriminality páchané na seniorech jsou za

klub dr. Šeliga, JUDr. Lachnitt a JUDr. Želásko.
V závěru své hodnotící zprávy vysoce ocenil pomoc
a vynikající spolupráci s místním úřadem, zejména
s tajemníkem JUDr. Josefem Nyklesem, starostou Pavlem
Žďárským, místostarostkou Ivanou Šestákovou, ale i
dalšími pracovníky úřadu jako jsou Šárka Egrtová, Michal
Marel nebo Jan Spilka.
Hodnotící schůze pokračovala přednesením finanční zprávy
paní Ludmilou Francovou, v níž rozebrala jednotlivé příjmy
a výdaje klubu v průběhu roku. Na její zprávu navazovala
zpráva revizní komise přednesená panem Jaromírem
Ježkem, v níž bylo konstatováno, že komise neshledala
žádných závad ve vedení finančního hospodaření.
Poděkování za práci ve výboru patří i paní Lydii Kaňovské,
které zpracovává zápisy z jednání výboru a z pravidelných
setkání. Poděkování patří i manželům Rostovým za pečlivě
vedou kroniku klubu.
V rámci diskuse byli přítomni vyzváni, aby využili poslední
příležitost k podání návrhů na vytvoření nového vedení
klubu. Čas pro diskusi byl krátký, protože se nikdo
nepřihlásil a proto dostala slovo paní Marie Žďárková,
která za volební komisi přednesla návrh na složení nového
výboru. Z výboru v demisi dostali další důvěru L.Francová,
L.Kaňovská, dr. Šeliga a JUDr. Želásko. Z výboru byl na
vlastní žádost uvolněn pan Ludvík Kokeš (90 let) a na jeho
místo byla navržena paní Milada Klasová. Nové složení
výboru bylo jednomyslně zvoleno. Poděkování patřilo

panu L. Kokešovi za dlouholetou práci ve výboru a funkci
při poskytování občerstvení a nápojů při pravidelných
čtrnáctidenních setkáních. Jako ocenění s jistou nadsázkou
dostal od výboru „Řád zlaté vařečky“, kterou jmenovaný
s dojetím přijal. Po občerstvení, proběhla volná diskuse
mezi seniory. Po hezkém odpoledni a zhodnocení
roku 2017, který je zdokumentován i na filmové pásy
zpracované panem Aloisem Francem a JUDr. Želáskem, se
senioři rozešli do svých domovů
O aktivitách a činnosti Klubu seniorů Kbely se můžete
dočíst v každém vydání kbelského zpravodaje Kbeláku.
Za výbor Klubu seniorů JUDr. Petr Želásko
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Klub seniorů Kbely
„Četnické humoresky“ v Klubu
seniorů

Pro své členy připravilo vedení Klubu seniorů přednášku
orientovanou na historii četnictva, které působilo hned
po vzniku Československa při ochraně života a zdraví,
majetku a práv občanů. A jako přednášejícího si vybralo

nadšence, který se touto problematikou dlouhodobě
zabývá a tím je plk.JUDr. Michal Dlouhý PhD, současný
ředitel Pyrotechnické služby Policejního prezidia ČR. Pan
JUDr. Dlouhý přednášel ve vlastní četnické uniformě
odpovídající pozici vrchního strážmistra četnictva.
Své vystoupení rozdělil do tří částí. V
úvodní části seznámil členy klubu s
historií vzniku policejních a četnických
složek, u čehož stála sama Marie
Terezie. Vyprávění bylo po odborné
stránce perfektní s množstvím
historických dat a faktů. Pro mnohé
z nás to byly zcela nové poznatky o
kterých jsme slyšeli poprvé. Všichni
se nejvíce těšili na vyprávění o seriálu
„Četnické humoresky“ na nichž se
JUDr. Dlouhý autorsky spolupodílel.
Bylo to zajímavé povídání o skutečných
předobrazech účinkujících v seriálu
v rámci brněnské četnické pátračky.
Tak jsme se také dozvěděli, že autor
vycházel z četnické pátračky působící
v Hradci Králové a poznatky o systému
služby čerpal z dokumentů, které získal
od bývalého četníka působícího v Kutné

Hoře. A také vysvětlil, proč seriál
odvíjí v Brně a jeho okolí a ne
v Čechách. Důvod byl prostý a to v tom, že o natáčení
pražské studio nemělo zájem a nakonec se k provedení díla
přihlásila brněnská televize a proto autoři vše přesunuli na
jižní Moravu.
Režisér a producent rozehráli
skutečné případy rozšířené o životní
peripetie četníků a jejich rodin.
Dokončení seriálu se režisér pan
Moskalyk již nedožil a dílo končila
jeho dcera. Pokračování humoresek
již nebude, i když historická etapa
četnictva neskončila Mnichovem,
ale až po 2. světové válce.
Ve třetí části svého vystoupení
se autor mohl pochlubit i svou
spisovatelskou činností, protože
doposud vydal 17 knížek o četnické
historii a jejich řešených případech.
Nabídl řadu knížek k zakoupení,
čehož někteří využili a nechali si
do knížek jejich autorem napsat
i věnování doplněné četnickým
razítkem.
I přes počáteční vysokou odbornost
spojenou s historickým vývojem se
v dalším programu rozjela i diskuse
a na otázky pan JUDr. Dlouhý se znalostí problematiky
odpovídal. Tak jsme se také dozvěděli, že se autoři zamýšlejí
nad novým seriálem tentokrát z policejního prostředí. Tak
se máme na co těšit.
JUDr. Petr Želásko

Ochutnávka cejlonského čaje

Dne 7.2.2018 náš klub seniorů navštívila cestovatelka
paní Zlatuše Knollová. Těšili jsme se na její cestopisnou
přednášku „Srí-Lanka“. Již v minulém roce u nás byla a
obeznámila nás se životem v této krásné zemi přednáškou
„Za čajem na Srí-Lanku“. Nezklamala nás. Přednáška pod
názvem „Srí-Lanka – mystický sever“, byla doprovázena
pásmem videí a osobními zážitky.
Společně jsme prošli celým severem země až k majáku
Point Pedro. Zvlášť zajímavé byly ukázky historických a
kulturních míst a obdivuhodných staveb. Obdivovali jsme
neobvyklé tradiční rituály, hinduistické oslavy, kterých se

účastní tisíce občanů. Všech těchto obřadů se přednášející
zúčastnila osobně.
Měli jsme možnost vyslechnout si i o přípravě tradičních
jídel, zvláště mořských lahůdek. Povídání jsme zpříjemnili
pitím výborného cejlonského čaje s přílohou v rámci
masopustu tradičními koblihami. Po ukončení cestopisné
přednášky jsme měli možnost zakoupit si cejlonský čaj,
jehož výběr byl bohatý. Tak jsme měli možnost doma
pokračovat v ochutnávání čaje.
Děkujeme výboru KS za zabezpečení této akce a těšíme se
na další.
Lydie Kaňovská

POMOZTE NÁM
UKLIDIT KBELY
SOBOTA 7. 4. 2018
9–12 hodin
S SEBOU...
vhodné oblečení a obuv
ochranné rukavice

Sraz v 8:45 u ohniště v horním areálu Ekocentra Prales.
Účastníkům rozdáme pytle a instrukce k úklidu. V Martinické ul. (u garáží) bude přistaven kontejner.
Na závěr posezení u ohně :)
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SKAUT - S.S.V.
13. ledna - Po stopách výsadku Anthropoid

Stalo se již naší tradicí, že každý rok v polovině ledna vyrážíme do Nehvizd, do míst, kam
seskočil výsadek Anthropoid. Připomínáme si hrdinství a vlastenectví
našich vojáků, kteří v nelehké době neváhali obětovat svůj život za
svobodu své vlasti.
Tento den je pro naše oddíly významný i tím, že si zde naši nováčkové
plní svůj skautský slib.
Následně jsme se vydali do Jiren (cca 5 km) nevlídné počasí nám
nevadí, zážitek z cesty se nám alespoň vryje hluboko do paměti.
Promrzlí nasedáme do autobusu a plni dojmů se při rozchodu loučíme
před klubovnou.

19.-21. ledna - výprava Skautů na Klondajk

Od našeho kamaráda si zapůjčujeme na víkend malý srub Klondajk,
který je umístěn na krásném pozemku. Člověk by neřekl, že jsme jen
pár kilometrů od Kbel.
Zde se procvičujeme v zálesáckých dovednostech. Učíme se rozdělat
oheň v kamnech a zabydlujeme se.
Druhý den pro změnu zkoušíme rozdělat oheň v terénu. Odměnou
nám je chutné maso, které si na ohništi slavnostně opékáme.
Štípeme dříví a tak se procvičujeme v sekání a zároveň si vytváříme
zásobu topiva na večerní posezení u kamínek. Hrajeme si naše

oblíbené hry, při kterých zažíváme spoustu legrace.
Večer se ti nejodvážnější myjí v potoce. Musím říci, že je to
dost drsné :-D!
V neděli vše uklízíme a jdeme domů. Nikam nepospícháme
a tak cestou pozorujeme zvířata a opět hrajeme různé hry.

10. února - Stopování divoké zvěře

Vlakem jedeme do nedalekých Košátek. Skauti mají pro
Vlčata připravenu stopovací hru, která končí u kazatelny.
Odtud se společně vydáváme na naše tábořiště, kde se
dělíme na dvě skupiny. První skupina vaří špagety, druhá
vynikající neapolskou omáčku. Jak vypadáme po konzumaci
této lahodné krmě, zde nebudu popisovat... Učíme se
stavět i nouzové přístřešky. U dubu hrajeme naše oblíbené

hry, a potom již pomaloučku sestupujeme na vlakovou zastávku v Kojovicích. V teple vlaku spokojeně oddychujeme a
spřádáme další plány.

24.-26. února - Výstava
Winnetou náčelník Apačů

Po delší době připravujeme pro veřejnost výstavu Winnetou náčelník Apačů, protože i současné děti potřebují kladné
vzory/hrdiny.. O klubových pátcích vytváříme krajinku
divokého západu, kterou doplňujeme figurkami Indiánů a
kovbojů. Samozřejmě nechybí ani mašinka. K shlédnutí jsou i
knihy, pohlednice, aj. materiály týkající se slavného náčelníka
Winnetoua.
24. března bude mít náš spolek Skaut-S.S.V. 15. výročí svého
vzniku. K tomuto výročí pro vás připravujeme výstavu v
naší zálesácké klubovně. K dispozici bude i výroční katalog,
pamětní pohlednice s pamětním razítkem a mnoho jiných
zajímavostí. Více o nás a našich připravovaných akcích na:
www.skaut-ssv.cz
Se skautským pozdravem,
Kamil Podlaha
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Skauti Kbely- Junák stř. Athabaska
Poljana v Jizerkách

Rodinný oddíl Poljana využil jako už každý rok volno po Vánočních svátcích a vyrazil společně do hor za
sněhem a čerstvým vzduchem. Tento rok to bylo do Jizerských hor, kde si děti vyzkoušely radovánky na
sjezdovkách i na bobech, postavily s tatínky iglú a užily si tradičního novoročního rodinného karnevalu.

Z oddílu: celoroční hra

Zimní skautský
přechod Brd

Vlčata se poprvé vydala na tradiční skautskou akci - ponovoroční přechod Brd, kam vyráží
množství oddílů a tradičně kromě
jiného programu mění tzv. Brděnky - kartičky, které vyrábí děti
v jednotlivých oddílech speciálně
pro tuto akci. Tento rok to bohužel bylo bez sněhu a užili jsme si
především bláta, ale i to k zimní
přírodě a skautingu patří. Úsměvy a nadšení ze setkání se skauty
s jiných koutů republiky nám tak
ani počasí nezkazilo. A když jsme
si dali palačinku a čaj na zahřátí,
12 kilometrů v nohách pro nás
nebyl problém.

Naše vlčata se od podzimu sžívají v nových družinkách. Jsou
momentálně rozdělena na pět skupinek, a to na Pantery
(nejstarší holky i kluci), Ježky, Kobry (mladší kluci), Kamzíky
a Lelky (mladší holky), celkově tedy oddíl navštěvuje 30 dětí,
rovnoměrně rozdělených do družinek, jen v nejstarších Panterech máme celkově 8 dětí.
Ješně před Vánoci všechny družinky obdržely tajemné zelené kameny, které se zdají být srdcem bohyně Te Fiti, které,
jak se domníváme, jí je třeba vrátit. Na začátku nového roku
jsme dostali na microSD kartě namluvenou zprávu od našeho starého známého Široka, který prozradil další informace
o tom, co nás čeká. Naším úkolem je postavit katamaran, na
kterém bychom se mohli plavit po širém oceánu a najít tak
vše potřebné k tomu, abychom mohli zachránit Te Fiti a vrátit jí její ukradené srdce.
Družinky začaly boj o první části katamaranu již v lednu, a i když některé pokusy nebyly úspěšné, poctivě se snaží na
sobě pracovat tak, aby Širokovi dokázaly svou připravenost k vyplutí na oceán. Podle jeho zprávy nás čeká dlouhá cesta
na ostrov Motunui, která by měla skončit v červenci. A jak to tak vypadá, v červenci máme mít tábor, tak se zdá, že to
hlavní se bude odehrávat právě tam.
Jan Hazlbauer a Lucie Pytlová
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.
http://kbely.athabaska.org
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Základní škola Praha - Kbely
KROUŽEK FLORBALU

Na základní škole ve Kbelích organizuje již třetím rokem
florbalový klub BLACK ANGELS kroužek florbalu. Ten
se pravidelně účastní florbalového turnaje KFL (Kids
Floorball League) v Letňanech. Na prvním turnaji v
roce 2018 přišel velký úspěch. Kbelský kroužek totiž
poprvé zvítězil ve všech zápasech a z turnaje si odvezl
zlaté medaile. Děti se již moc těší na další turnaj a my
můžeme věřit, že bude stejně úspěšný.

Výstava ve Veletržním paláci

Ve středu 22. 11. 2017 jsem se třídou podnikla výlet do
Veletržního paláce. Po příchodu si nás vyzvedly paní
průvodkyně. Sedli jsme si do kroužku a společně s
průvodkyněmi jsme se proměnili na králíky a vymysleli si

králičí jména. Já jsem si vymyslela jméno Borůvka. Králík
Houba svolal všechny králíky, aby nám vyprávěl svůj sen.
Zdálo se mu, že plujeme na lodi a králík Smrček spadl do
moře. Také, že na paloučku je cedule a na ní je napsáno, že
tam chtějí postavit domy. Odhlasovali jsme, že půjdeme z
paloučku pryč. Nevěděli jsme, co nás čeká. Sbalili jsme si
potřebné věci a zásoby ve váze tří kil. Králík Houba nám
řekl, že si vybavuje hada, tak jsme se všichni chytli lana
a šli za hadem. Potkali jsme lišáka, který chtěl, abychom
mu něco dali, pokud chceme ukázat cestu dál. Dali jsme
mu kreditní kartu. Jenže on nás podvedl a společně s ním

Jiří Patočka
Sekretář klubu BLACK ANGELS

Noc s Andersenem

ZŠ Praha – Kbely se v pátek 23. 3. 2018 opět zúčastní
akce Noc s Andersenem. Březnový celoškolní
projektový den bude zaměřen na rozvoj čtenářské
gramotnosti žáků, dopoledne proběhne několik diskuzí
žáků s autory literatury pro děti a mládež. Pro vybrané
žáky 2. – 9. tříd bude navazovat program i v odpoledních a

večerních hodinách, spojený s přespáním ve škole. Celou
akci organizujeme ve spolupráci s Místní knihovnou Kbely
a MČ Praha 19. Věříme, že celá akce proběhne minimálně
tak úspěšně jako v minulých letech. O jejím průběhu Vás
budeme informovat v příštím čísle Kbeláku.
Realizační tým Noci s Andersenem ve Kbelích

HISTORICKÉ SEMINÁŘE

I v letošním školním roce se žáci – zájemci scházejí jednou
za čtrnáct dnů na společných akcích po stopách historie.
Hezký podzim jsme využili k výpravě do letohrádku
Hvězda. Připomněli jsme si nejdůležitější momenty
českých dějin podle reliéfů před vstupem. Potom už nás
ohromila krása štukové výzdoby, děti pátraly po antických
motivech námětů. V závěru jsme se pak věnovali bitvě,
která se odehrála roku 1620 nedaleko. Zasvěcený výklad
Vojty o průběhu střetnutí završil úspěšné odpoledne.
V dalších seminářích jsme se vydali po stopách českého
impresionismu v Jízdárně Pražského hradu. Obrazy, které
nejvíce zaujaly? Bibliofil od Františka Kubky, Chudý kraj
od Maxe Švabinského a Hynaisův Paridův soud. Jedna
z dalších výprav vedla do Anežského kláštera, kde se zájem
dětí soustředil především na Theodorikovy obrazy a dále
„líbezné Madony“. Ale asi nejvíce ze všech výprav nás

ohromila ta v domě U Zlatého prstenu. Expozice věnovaná
Lucemburkům předčila všechna očekávání. Moderní
audiotechnika, filmová projekce, simulace výstavby
Nového Města, tajemná symbolika spojení čtyř hlavních
náměstí do tvaru letícího dravce. Názor dětí zněl: „Nemělo
to chybu!“Zajímavá byla i návštěva letohrádku Kinských,
tam jsme obdivovali hlavně lidové kroje. Kam půjdeme
příště? Čeká nás návrat k osobě Ferdinanda Tyrolského,
se kterým jsme se seznámili už v letohrádku Hvězda.
Nyní zamíříme na výstavu do Valdštejnské jízdárny, která
láká ojedinělým souborem unikátů spojených s touto
osobností.
Děti si odnášejí z každé akce vyplněné pracovní listy
s fotografiemi, které mohou ukládat do svých portfolií.
Mgr. Marie Nováková

jsme došli ke stěně, kde končila cesta. Lišák zase něco
chtěl, pokud chceme poradit. Dali jsme mu ovoce a vodu.
Vždycky, když jsme mu něco dávali, tak se lstivě zasmál.
Nechali jsme to být a šli dál. Dovedl nás ke dveřím, otevřel
je a my viděli lidi, jak plují lodí na širém moři. Lišák řekl, že
když mu něco dáme, tak nám dá člun. Splnili jsme to a on
také. Když jsme dopluli ke břehu, tak lišák řekl, abychom šli
rovně a pak doprava. Najdeme tam luxusní králičí hotel a
v něm hodně mrkve. Našli jsme tam ale jen ošklivou králičí
noru, ve které nebylo žádné jídlo. Ráno jsme opustili rod
králíků a staly se z nás zase děti.
Potom jsme si šli prohlédnout fotografie a povídali si o
umělci Aj Wej-Wej. Výstava se mi moc líbila, mám z ní
ponaučení do života.
za 3. D Lucie Rejlová
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PROJEKTOVÝ DEN 7.A - CECHY

Naše třída jela do Ctěnic na výstavu Řemesla v pořádku,
kde jsme měli vyplnit pracovní list a vyhledat informace
o cechách. Získané informace jsme po návratu do školy
využili pro práci ve skupině. Ve Ctěnicích nám paní učitelka
vyprávěla o životě lidí ve středověkém městě, cechách, jejich
účelu, postavení žen v nich a o některých zajímavostech.
Poté jsme šli na výstavu. Dostali jsme návleky na boty a
odložili jsme si bundy a tašky. Museli jsme dávat pozor na
poplašné zařízení. Potom už jsme začali vyplňovat pracovní
listy a hledat informace. Už v první místnosti najednou

olympiáda z českého jazyka

to bude tak těžké, to mě ani ve snu nenapadlo. Opravdu
pochybuji o svém postupu do dalšího kola, protože to bylo
vážně obtížné. Ale nevadí, chybami se přece člověk učí,
nebo ne?
Alžběta Brožíková, 9.B

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

se i letos dostal do obvodního kola dějepisné olympiády,
tentokrát se probojoval až do krajského kola. Já jsem Vojtu
poznal na dějepisných výpravách historického semináře a
přeji mu za nás za všechny hodně úspěchů.
Za historický seminář Eliška Pospíšilová, Matěj Veselý,
7.B

V roce 2017 jsem měla možnost si zkusit napsat olympiádu
z českého jazyka. K mému štěstí jsem postoupila spolu
s Evou Krištoufkovou do okresního kola, které se konalo
30. ledna. V hlavě se mi míhalo všechno možné, ale že

Vojtěch Hřebík-člověk s ohromnými vědomostmi, kterými
nás často překvapí. Jeho paměť je obdivuhodná, odbornými
výklady vždy strhne posluchače. Svými znalostmi nás
uchvátil třeba na Vítkově, kde překvapil i pracovníky muzea.
Letos nám přiblížil bitvu na Bílé hoře do nejmenších detailů.
Jeho výklad jsme bez dechu poslouchali. Jako každý rok

Vánoční hvězdy pohledem moderátora

Jako letošní deváťák jsem měl tento rok společně s Natálkou
Riantovou z 9.A moderovat Vánoční hvězdy. Večer i přípravy
se vám pokusím přiblížit.
Vystoupení pro spolužáky začalo už v osm hodin ráno. Začátek
byl trošku hektický, ale když se našli všichni účinkující, vše
najednou šlapalo. Natálka a já jsme byli oba ještě klidní a nic
nás nestresovalo. Večer jsme se sešli hodinu před začátkem.
Hned na místě jsem zjistil, že jsem doma zapomněl desky
s papíry, na kterých byla řeč. Naštěstí mě paní učitelka
zachránila a půjčila mi své poznámky. Jak se zahájení blížilo,
Natálka začínala být nervózní. Já se ji snažil uklidnit. Nebyl
jsem jediný, dokonce i pan starosta, který nás potkal, Natálku
uklidňoval. Diváci jsou potichu, v publiku je zhasnuto, pan
spolužačce vypadl pracovní list z ruky, zaletěl za ochranný
rám, ale naštěstí to poplach nespustilo a Julča papír dostala
zpět . Co nás nejvíc zajímalo? Cechovní pokladny, jejich
řemeslné zpracování, bohatá výzdoba, cechovní znamení,
poháry a ferule – odznak cechu, který byl využíván při
slavnostních příležitostech, stejně jako krásné cechovní
poháry. Po prohlídce jsme se vrátili zpět do školy a začali

jsme ve skupinách pracovat na úkolech. Výstupem práce
skupiny byl plakát se základními informacemi o cechu a
prezentace. Všichni jsme se snažili o co nejlepší výsledek.
Každý přispěl podle svých schopností. Jeden zapisoval
získané poznatky, druhý maloval cechovní znamení, další
dva vytvářeli prezentaci skupinové práce.
Projektový den se mi moc líbil, užili jsme si zábavu, ale
hlavně jsme se hodně naučili.
Adéla Pilátová, 7.A

beseda s paní spisovatelkou Šárkou
Váchovou

19. a 20. prosince proběhla na naší škole ve Kbelích
beseda s paní spisovatelkou Šárkou Váchovou. Zúčastnili
se jí žáci prvních a druhých tříd. Paní spisovatelka si
připravila velmi zajímavé povídání o svých dvou knihách
- Tajemství srdce a Chaloupka na vršku. Děti zhlédly
filmové ukázky z těchto knih a zaujal je film o tom, jak
pracují animátoři, ilustrátoři i spisovatelé. Paní Šárka
Váchová nás upoutala svými dovednostmi ve všech
těchto oblastech. Je to bytost velmi milá, skromná, s
citlivým vztahem k dětem. Spisovatelka měla besedu
výborně připravenou, vzbudila velký zájem u dětí a
navodila tu správnou vánoční atmosféru. Obě knihy i

loutky z animovaného filmu se dětem líbily.
Mgr.Jana Pavlíčková a Mgr.Jana Březinová (tř. uč. 1.
tříd)

starosta končí svou řeč. Bylo to tady, náš první vstup. Měl
jsem jednu výhodu, a to takovou, že jsem měl na jevišti
Natálku. Všechny oči hleděly na ni a obdivovaly její krásu,
tím pádem se na mě nesoustředilo tolik pozornosti.
Možná i proto jsme první vstup zvládli, potom už to bylo jen
lepší. Nám to tak připadalo, protože nás to bavilo. Pomáhat
malým dětem s kostýmy, najít jejich flétničku, nebo jen
poznávat ratolesti našich oblíbených učitelů. V podstatě
jsme nebyli jen moderátoři a měli jsme večer hodně pestrý.
8.A, která měla vystoupení dobré už na zkouškách,
nezklamala. Jejich laserová show všechny ohromila. Paní
učitelka Anya Chalupová a její svěřenci udělali dobrý kus
práce. Natálce se líbily koledy a písničky prvňáčků, mně
zase některá taneční vystoupení. Všichni odměnili velikým
potleskem pohádku o Sněhurce, trpaslíci byli kouzelní.
Pohádka prostě k Vánocům patří. Zavítal i host - Betty Panzo.
Andělským zpěvem diváky dojala. Ke konci večera přišli na
řadu deváťáci.
9.A měla taneční vystoupení do sestříhaných písniček,
vystoupení se jim moc povedlo. 9.B si připravila taneční
vystoupení na známou píseň Letní láska z filmu Pomáda.
Skvělému rytmu neodolal ani pan ředitel, ke konci
vystoupení si přišel zatančit s námi.
Celkově jsme byli s Natálkou unaveni, ale zase hodně
spokojeni a nadšeni, že se nic nepokazilo a my si to užili.
Vítek Macek, 9.B
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Základní škola Praha - Kbely
VÁNOČNÍ TURNAJ

21. 12. 2017 se na naší škole konal turnaj v míčových hrách. 6. a 7. třídy soutěžily ve vybíjené, žáci a žákyně 8. A 9. tříd
se utkali v přehazované. Všichni šli do sportovních střetnutí s obrovským nasazením, v závěru se polepšili i spolužáci,
kteří zápasy sledovali. Mohutným fanděním vytvořili báječnou atmosféru. Kdo zvítězil nebylo až tak důležité. Bylo fajn,
že jsme si sportovní dopoledne užili.
František Rochl, 9.B

Kbely TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

www.kbely.tv

Tunel do podmořského světa
Tunel pod kolejemi v Centrálním parku už není tak šedý jak byl. Proměnil se totiž v
podmořský svět. Podívejte se na video, které ukazuje, jak byl tunel nově vymalován.
http://kbely.tv/video/1700-tunel-do-podmorskeho-sveta

Kbelský masopust
3. února se ve Kbelském centrálním parku slavil Masopust. A my byli samozřejmě při tom.
http://kbely.tv/video/1699-kbelsky-masopust

Překřížení letňanského lesoparku.
Může se stát, že bude Letňanský lesopark překřížen silnicí! A to nechceme. Kbelští
zastupitelé se proto vypravili na Magistrát vyjádřit svůj nesouhlas.
http://kbely.tv/video/1695-kbelsti-zastupitele-bojuji-proti-prekrizeni-let-anskeholesoparku

kbelska-10-se-blizi

Ztráty a nálezy na ÚMČ Praha 19

Připomínáme všech Kbelákům, že když ztratí klíče,
průkazy, mobilní telefony aj. mohou se díky čestným
nálezcům nacházet v úschově na našem úřadě.
Informace o nalezených předmětech zjistíte na www.
praha19.cz/ztraty_nalezy.php či na telefonní lince
sekretariátu starosty 284 08 0824. Zde jsou také k
vyzvednutí po předložení platného dokladu totožnosti
a popisem ztracené věci. V současnosti jsou zde 3x klíče
od automobilů, řada dalších klíčů od bytů aj.
JUDr. Josef Nykles,
Tajemník ÚMČ Praha 19

Kbelská desítka je za
dveřmi!
Upoutávka
na
silniční
běžecký závod Palestra
Kbelská 10.
http://kbely.tv/video/1693-

Jak šel čas v roce 2017
Sestřih z vybraných akcí,
které se uskutečnily v roce
2017.
http://kbely.tv/video/1692jak-sel-cas-v-roce-2017

Kbely 3. 3. 2018
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Albrechtická

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
ALBRECHTICKÉ

NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ

Začíná období karnevalů.
Jaká je jeho historie?

Největšímu křesťanskému svátku, Velikonocím, předcházel čtyřicetidenní půst. Ještě před tím ale bylo
potřeba se pobavit a potěšit. Až do Popeleční
středy byl čas pro radovánky a karnevaly. Historie
karnevalů sahá do dob dávno před křesťanstvím.
Hromadné taneční veselí bylo vždy spojováno s
nejrůznějšími rituály. Například se slavnostním
pohřbíváním zimy a vítáním jara. V dnešní době se
ale již každému, kdo řekne slovo karneval, vybaví
hlavně masky, škrabošky, karnevalové kostýmy a
jiné doplňky pro zábavu. Někdo by si mohl myslet,
že karnevalové období je jeden nebo dva měsíce
v roce, ale tomu tak není. V dnešní době již pod
pojem karneval patří také převleky pro čarodějnici, oslavu Halloweenu, plesy.
Karneval je tak zkrátka stále kolem nás a záleží na
každém, jaké spojení si se slovem karneval udělá.
Také v naší mateřské škole Albrechtické se již
tradičně se začátkem února uskutečnil karneval, na
který se každým rokem hodně těšíme. Samy děti
se s nadšením podílely na výzdobě tříd, vyráběly masky
zvířátek a klaunů. S karnevalovými kostýmy pro děti zase
pomohli rodiče. Ve středu 7. února přicházely do školky
rozmanité pohádkové postavy: princezny, rytíři, spidermani,
různá zvířátka, mohli jsme obdivovat i opravdu originální a
nápadité kostýmy. Fantazie a šikovnost rodičů byla úžasná.
Tímto jim moc děkujeme za spolupráci, za odměny pro
děti… jedna maminka dokonce upekla i zdravé sušenky.

tanečkem. Pak se nám jednotlivé masky
představily tanečním vystoupením.
Poté na děti čekal v jednotlivých třídách
bohatý program připravený učitelkami. Děti plnily různé
úkoly, lovily sovy v lese, trefovaly se na cíl, soutěžilo se ve
skákání s míčem… Celé dopoledne vyvrcholilo maškarním
rejem. Mnoho legrace si děti užily při tanci dvojic
s nafukovacím balónkem a při dalších tanečních hrách. Ve

Začátkem letošního roku navštívila třída Kočičky solnou jeskyni v Letňanech. Děti zde
mohly relaxovat, hrát si na andělíčky, dělat
bábovky nebo dokonce převážet v náklaďácích krystaly soli sem a tam. Mnohé děti navštívily solnou jeskyni poprvé v životě. Byla
to pro ně nová zkušenost, kterou si s nadšením užily a velmi se těší na další návštěvu.

NÁVŠTĚVA KBELSKÉHO KOSTELA

V pátek 12. ledna se všechny třídy mateřské školy vypravily do kbelského kostela.
Program pro děti připravila paní Anežka
Koutníková. Seznámila dětské posluchače
s příběhem a tradicí oslav Tří králů. Za umožnění návštěvy i program paní Koutníkové velice děkujeme.

ZDRAVÁ PĚTKA
finále celou školku propletl taneční had. Dopoledne plné
her, písniček a soutěží se všem moc líbilo a děti si karneval

Ve středu 17. ledna děti ve třídě Kočičky
přivítaly lektorku ze vzdělávacího programu
Zdravá pětka, která je zábavnou a interaktivní formou seznámila se zásadami zdravého
stravování. Cílem akce bylo děti motivovat
k automatickému přijetí zásad zdravé výživy
a jejich přirozené implementaci do životního
stylu.

Letošní zima v Praze zimu zatím bohužel moc
nepřipomíná, což je jistě pro mnohé škoda.
Na druhou stranu nám toto počasí umožňuje
s dětmi podnikat více aktivit mimo školku,
které by v případě sněhových plískanic
nebyly možné.
pořádně užily. Nechyběla ani návštěva fotografa, takže děti
budou mít na tento den památku i v podobě své fotografie.
Fotografie z této akce máme také na našich webových
stránkách www.msalbrechticka.cz

V nazdobených třídách jsme se nejprve přivítali společným

Zpracovaly:
Lenka Janů, učitelka MŠ
Lada Leiblová, ředitelka MŠ

V současné době jsou v plném proudu
přípravy na každoroční karneval a další akce,
které si jednotlivé třídy plánují samostatně.
Snad to dětem, alespoň z části, vynahradí
chybějící zimní radovánky.
Jana Falterová a Jiřina Tichá,
učitelky třídy Kočičky v MŠ Letců
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Dětský fotbalový pohár
Žáci druhých tříd ZŠ Albrechtická se dne
7.2.2018 zúčastnili 7.ročníku Dětského
fotbalového poháru. Tento turnaj
organizuje Pražský fotbalový svaz
(PFS) ve spolupráci s Asociací školních
sportovních klubů (AŠSK) a za podpory
Magistrátu hl. města Prahy (MHMP) .
Oblastní kolo proběhlo v tělocvičně
ZŠ Vinoř a naše škola postavila dvě
sedmičlená družstva.
Kluci bojovali a bylo na nich vidět jak
jsou do hry zapáleni. Jejich snaha
byla korunována úspěchy v podobě
vstřelených branek, které jim zajistili
umístění na 3. a 6. místě za což obdrželi
pohár, medaile a drobné ceny.
Z přiložených fotografií je zřejmé, že
se kluci sportem bavili a tím došlo k
naplnění základního motivu turnaje
přinést potěšení a zábavu ze sportu
kolektivu spolužáků a kamarádů.
Naše účast na tomto turnaji vzešla
ze spolupráce s fotbalovým oddílem
Spartak Kbely, jejímž byli všichni hráči
členi.
Obě strany se shodli, že budou ve
spolupráci pokračovat v podobě
organizace účastí studentů ZŠ na dalších
vybraných fotbalových turnajích.
Ing. Vít Mrkvička
vedoucí družstev mládeže
Spartak Kbely z.s.

ZÁPISNÍK JOSEFA PERLINGERA
12. – 13. 1. Se konalo 1. kolo volby
prezidenta. Ve Kbelích byla volební
účast 73, 39 %
15. 1. Muž ze Kbel odcestoval za
prací do ciziny a byt po dobu své
nepřítomnosti propůjčil známým. Ti
s sebou přivedli také psa. Bohužel,
pes byl po celý den v bytě zamčen
a štěkot se po domě ozýval po celý
den. Ve vedlejším bytě bydlící sousedka si to pěkně užila – po pár
dnech byla málem na prášky a asi by
brzy skončila v ,,bambulárně“ (tedy
psychiatrické léčebně). Nakonec
musel být vystresovaný pes odvezen
pryč a v domě zavládl opět klid.
16. 2. Starší muž ze Kbel si zkrátil
cestu před staveniště na Novákově
náměstí a zamotal se tam do drátu,
který vyčuhoval ze země. Následoval
pád na zem a ležícímu muži na nohy

pomohli dva občané. Událost se naštěstí obešla bez zranění.
20. 1. V dopoledních hodinách
ze supermarketu Billa ve Kbelích vyběhl předními dveřmi mladý muž,
který tam stačil odcizit jeden pomeranč (slovy jeden pomeranč), byl
vyrušen, tak utekl z místa takovou
rychlostí, za kterou by se nestyděl ani
slavný sprinter Usain Bolt. To se mu
teda vyplatilo - asi nutně potřeboval
vitaminy!
26. – 27 1. Se konalo 2. kolo volby
prezidenta. Ve Kbelích byla volební
účast 75,77%.
28. 1. Ve večerních hodinách na
Novákově náměstí ve Kbelích starší
muž s vozíkem si na staveništi bral
vybagrovanou hlínu. Jedna paní ho
sledovala a prohlásila: To je hrozný –
lidi už kradou i hlínu!!!

Únor 2018

2. 2. V Lidovém domě Kbely
uspořádali Sportovní klub Kbely a
Sokol Kbely za podpory MČ Praha 19
,,Ples sportovců“. Na plese vystoupily
známé osobnosti, např. zpěvačka
Petra Černocká a další. Nezbývá než
kbelským sportovcům popřát hodně
sportovních úspěchů v roce 2018!
3. 2. V Centrálním parku Kbely
se uskutečnil ,,Kbelský masopust“.
Přes proměnlivé počasí se tato akce

5. 2. Na kbelské radnici se opět konalo Letopisecké setkání, na kterém
se pamětníci zabývali komunálními
službami, domovní správou v Kbelích
a dalšími zajímavými tématy z historie Kbel.
8. 2. V minulém čísle Kbeláku jsem
psal, že byla zahájena výstavba
repliky kapličky tzv. Svatováclavské
cesty ve Vrchlabské ulici ve Kbelích.
Omlouvám se čtenářům za chybu,
správný název je Svatá cesta.

vydařila a v  bohatém programu
nechyběly soutěže, nejlepší masky
ani masopustní průvod.

12. 2. Opět jsem navštívil Letecký archiv v Praze 10 a doplnil údaje o dění
na kbelském letišti v roce 1999. Např.

v červenci tohoto roku přistálo na 6.
základně dopravního letectva v Praze
Kbelích hned několik zajímavých
strojů. Vedle C-138E Hercules texaské
národní gardy a Jetstreamu 31 Royal
Air Force , zde dne 15. července byla i
dvojice Bo 105M a PAH-1 německého
vojskového letectva. O den později
přistál na kbelské základně i typ
Agusta A-109BA belgické armády.
15 . 2. Velké štěstí měl senior ze
Kbel, kterého jeho manželka našla
v noci ležet v bezvědomí na podlaze
v kuchyni. Protože muž je těžký diabetik - dostal záchvat a kdoví jak by
to dopadlo, kdyby neměl manželku
doma. Ta mu podala hroznový cukr,
čaj a poté se muž vzpamatoval a začal
komunikovat. Takže to nakonec dopadlo dobře.
18. 2. V odpoledních hodinách kbelská seniorka u autobusové zastávky
MHD v Bakovské ulici našla mobilní
telefon, který někdo zřejmě ztratil
při nástupu do autobusu. Co s ním?
V těchto případech je nejlepší nalezenou věc odevzdat na recepci Úřadu
MČ Praha 19, kde si majitel může
ztracenou věc vyzvednout!
Josef Perlinger

Leden 2018
1. 1. První den nového roku byla ve
Kbelích po oslavách konce minulého
roku pěkná spoušt´. Vypálená zábavní
pyrotechnika, rozbitý automat na jízdenky MHD v Bakovské ulici, ohnutá
dopravní značka v Žacléřské ulici atd.
Vandalové se opět ve Kbelích vyřádili!
8. 1. Na kbelské radnici se uskutečnilo další Letopisecké setkání. Tentokrát pamětníky navštívili nejvyšší
představitelé MČ Praha 19 v čele se
starostou Pavlem Žďárským. Pamětníci probírali návrhy témat na rok
2018.
10. 2. Opět jsem navštívil Letecký
archiv v Praze 10 a získal údaje např.
o cestě generála Fajfra, který v červnu 1935 v čele čs. vojenské delegace
odletěl z kbelského letiště do SSSR.
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Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19
Kbelská základní škola vyhrála šachový
Přebor žáků základních škol Prahy 19
Nízkoprahové centrum aktivit Městské části Praha 19 ve
spolupráci s Chess Academy Club Praha a podpory ZŠ Kbely
uspořádalo v učebnách kbelské základky dne 23.01.2018
Přebor žáků základních škol Prahy 19, kterého se zúčastnila
téměř stovka dětských šachistů. Kbelští šachisté prokázali

svoji sílu, když turnaj přesvědčivě vyhráli a
otevřeli si tak nominaci k celopražskému
kolu. Držme jim palec!
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel

VÁNOČNÍ TURNAJ STOLNÍCH TENISTŮ
Po náročné a celkově úspěšné podzimní sezóně v pražských
soutěžích se sešli stolní tenisté v sobotu 2.12.2017 ke
svému tradičnímu Vánočnímu turnaji. Byl to již 26. ročník a
byla to nejen sportovní, ale i společenská událost, protože
na tuto akci jsou zváni i bývalí hráči našeho oddílu. Herní
části turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, kteří byli rozlosováni
do 2 základních skupin. Ze skupin postoupili první 2 hráči
do semifinálových bojů o pohár a medaile a ostatní hráči
sehráli zápasy o konečné pořadí. Ze semifinálových duelů
se vykrystalizovalo finále Vladimír Svoboda – Dušan Kučera.
Vítězem se nakonec stal Svoboda, když v pohledném
finálovém duelu porazil Kučeru 3:0 a obhájil vítězství
z předešlého roku. Paralelně se v klubovně odehrál 2.
ročník šipkového turnaje, v němž zvítězil také
Svoboda.
Stolní tenisté si tak do sytosti užili turnajovou
sobotu, zavzpomínali na staré časy i spoluhráče,
kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Pro čtenáře, kteří se chtějí dozvědět více o dění
a výsledcích kbelského klubu uvádíme odkaz na
naše internetové stránky a web pražského svazu
stolního tenisu :
http://kbelskypinec.wz.cz/
http://www.prazskypinec.cz/
Hrdý Jiří
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59. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ (8. 1. 2018)

Tématem lednového setkání byly nové
skutečnosti z kbelské historie, zajímavé
události za rok 2017 ve Kbelích a návrhy
témat pro rok 2018.

První Letopisecké setkání v novém roce navštívil pan
starosta Pavel Žďárský a místostarosta pan Ing. Vladimír
Olmr, kteří rozdali všem přítomným PF 2018 a nástěnný
kalendář věnovaný kbelským výročím připadajícím na
rok 2018. Setkání se zúčastnili i místostarostka paní Ivana
Šestáková a tajemník JUDr. Josef Nykles. Pan starosta
seznámil přítomné s některými záměry radnice. Hovořil o
rozšíření současného zdravotního střediska o další patro a
tím o nové ordinace a lékaře. Také potvrdil předání projektu
stavby nové knihovny na odbor investic hl. m. Prahy,
který si její realizaci převzal. Na výstavbu haly tělocvičny
vedle nové budovy základní školy v Toužimské ulici získala
městská část v loňském roce 45 mil. korun. I v letošním
roce bude pan starosta intenzivně jednat o získání peněz
na dofinancování tohoto potřebného sportoviště. Mimo
tyto stavby připravuje městská část společný pomník k
výročí legií, ukončení 1. světové války a 100. výročí vzniku
Československé republiky.
Účastníci Letopiseckého setkání si se zájmem prohlédli
obraz zvoničky, který přinesl pan tajemník. Bývalá kbelská
zvonička pocházela z roku 1887, jednalo se o dřevěnou
stavbu. V archivu v Přemyšlení jsem našla následující
zápisy. V Protokolu sepsaném na schůzi zastupitelstva
místní obce Kbelské ve Kbelích dne 13. března 1887 se
píše: „Dále usneseno by se v obci pořídila zvonička, a
sice ve středu obce za sv. Křížem mezi čís. 32 a 29 a pan
starosta jest splnomocněn na ředitelství velkostatku
Vinořského žádost podat. (pozn. v té době spadaly Kbely
pod Vinoř). K provedení této zvoničky byl splnomocněn p.
Ant. Dobeš s p. Adol. Soukupem.“ V protokolu ze dne 5. 3.
1911 se uvádí: „bídný stav zvoničky vyžaduje opravu, bylo
usneseno, aby byly zhotoveny nákresy pro novou zvonici.“
Tři různé nákresy na novou zvonici byly vyhotoveny v roce
1911. Na nákresech je razítko „Technická kancelář a
podnikatelství staveb Václav Čelikovský stavitel Vysočany“.
Podle návrhů se stavba nové zvoničky nikdy neuskutečnila.
Byla opravena stará, která byla přestěhována z rohu ulic
Vrchlabské a Huntířovské a stála z pravé strany brány do
hraběcího dvora. Dnes by to bylo při vjezdu do Vágnerovy
ulice z ulice Vrchlabské. Zvonička se stala sdělovacím
prostředkem. Ohlašovalo se ráno, poledne i večer. Při
úmrtí zněl umíráček a při vypuknutí požáru se zvonilo na
poplach. Naposledy ještě kolem roku 1950 zvonil umíráček
pan Mikšovský. Zvonička u brány stála ještě v 60. letech,
kdy byla již ve velmi špatném stavu. Další osud zvoničky
není znám.

Dále jsme měli na programu upřesnění některých
historických skutečností. Ve Kbelích stávaly kdysi tři
cihelny. Kruhová hraběcí cihelna Černínů v místech
dnešního podniku Knauf na Mladoboleslavské ulici z roku
1827. Další cihelnu zřídil Václav Nekvasil v roce 1863
směrem k Miškovicím. Třetí cihelna z roku 1896 v místech
nynější ulice Olešnická patřila Janu Nekvasilovi. Ta byla v
provozu do roku 1929, jak nám sdělil pan Martinec, který
tam bydlí. Po cihelně zůstala v místech, kde stojí dům č. 14,
pec a studna. Studna je na pozemku dosud. Protože se na
výrobu cihel spotřebovalo hodně země, začala se dovážet
z tzv. Říháku (kopec na konci ulice Bakovské), aby se terén
vyrovnal a mohly se tam stavět nové rodinné domy.
Také zde byly v 19. století dvě pískovny. Jedna byla za
kbelským hřbitovem na současné Semilské ulici a druhá
v poli mezi ulicemi Ctěnická a Semilská. Tam později
v padesátých letech svážel pan Čeněk z celých Kbel do
prohlubně popel, aby se terén srovnal.
Mylně jsme se domnívali, že Památný strom, který stojí v
Krnské ulici, byl vysazen k prvnímu výročí vzniku republiky
v roce 1919. Je to však omyl, se kterým přišel pan Zelenka.
Tento strom, lípa srdčitá, jak jsem zjistila, byl vyhlášen
Památným stromem v roce 2001. Jeho stáří se k letošnímu
roku 2018 odhaduje na 182 let. V roce 2013 měl strom
při měření obvod kmene 360 cm. Památné stromy patří
do kompetence obcí, které se vyjadřují k vyhlašování
nebo zrušení památných stromů. K prvnímu výročí vzniku
republiky byl vysazen strom na náměstíčku u světelné
křižovatky na Mladoboleslavské ulici před prodejnou s
chovatelskými potřebami.
Lípu při slavnostním vysazení v roce 1919 nesli na ramenou
chlapci v bílých košilích a kolem šla děvčata v krojích.
Zajímavostí je, že byla zároveň vysazena ještě jedna lípa v
současné Krnské ulici, kdyby náhodou ta první zašla.
Mezi zajímavé události ve Kbelích v roce 2017 patří
odkrytí pramenu Barborka u rybníka a stavební úprava
kolem. Pošta má ze strany budovy bezbariérový přístup.
Na druhém sídlišti v Katusické ulici byla znovu otevřena
prodejna potravin. Provozovatelem je pan Tomáš Haniak.
Na kbelském letišti stál letoun IL – 18 (zvaný iljušin) s
registrací OK-NAA, který byl přestěhován z letiště do
prostoru Leteckého muzea Kbely. Na konci Kbel na
Mladoboleslavské ulici směrem na Vinoř, v prostoru
bývalého zahradnictví a lesní školky, byl otevřen PRALES
(Pražské lesní středisko). Kbely budou mít opět pivovar.
Staví se na křižovatce ulic Mladoboleslavská a Vrchlabská
na bývalém pozemku statkáře Vyhnálka a měl by být v
provozu v letošním roce.
Jistě si každý všiml stavby repliky kapličky, která se nachází

v dolní části Vrchlabské ulice, kudy procházela tzv. Svatá
cesta. První pouť po Svaté cestě se uskutečnila v září roku
1638 při navrácení „Palladia“ do Staré Boleslavi. Palladium
je obrázek Panny Marie s děťátkem a je uchován v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. V letech 1674
– 1680 nechali jezuité postavit na Svaté cestě, také zvané
Via Sancta, celkem 44 stejných kapliček. Svatou cestu s
kapličkami popsal jako první spisovatel Jan Bartoloměj
Tanner, který žil v letech 1623 – 1694. Byl významným
členem jezuitského řádu. Jeho kniha „Swatá Cesta Z Prahy
do Staré Boleslawě“ má český text psaný gotickým písmem
(je to etapa ve vývoji latinky, ostře lomené a z dnešního
pohledu špatně čitelné písmo) a antikvou (antikva je
nejběžnější typ latinkového tiskacího písma s proměnlivou
sílou tahů). Dobová vazba je z hnědé hověziny. Je velmi
vzácná a v současnosti se na trhu nevyskytuje žádné
její vydání. Jsou známé pouze tři exempláře ve státních
knihovnách a jeden v knihovně soukromé. Kniha je jako
dokument digitalizovaná. Všechna vydání Tannerova spisu
jsou provázena rytinami pražského rytce Samuela Dvořáka.
V každé kapli byly vyobrazeny scény ze svatováclavských

legend.
Pro letošní rok jsem připravila následující návrhy témat:
- Komunální služby a domovní správa
- Kbely od roku 1918 až do roku 2018
- Historie naší republiky
- Zajímavosti z archivů
- Ukázka starých fotografií ze Kbel
- Doplňování historických skutečností a zajímavostí
- Letiště Kbely v roce 1918, Letecké muzeum Kbely od roku
1968 a let plk. Vladimíra Remka do vesmíru roku 1978
- Lidový dům postavený v roce 1928
- Připomínka prvního vysílání rozhlasu ze Kbel v roce 1923
- Vánoční povídání
Jak vidíte, máme si stále o čem povídat a nacházíme stále
nové zajímavosti. Nikomu se nechce odcházet domů
a všichni se již těší na další setkání. Všem moc děkuji za
vzpomínky, ale i připomínky, aby doplňování kbelské
historie bylo co nejpřesnější.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel

60. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ (5. 2. 2018

)

Na únorovém setkání jsme měli téma:
Komunální služby a Domovní správa ve
Kbelích a různé další zajímavosti.

Je to k neuvěření, ale již jsme se sešli po šedesáté. První
setkání se konalo 2. března 2012 v knihovně. Pamětníky,
a nejen ty, zaujalo povídání o Kbelích. Sami přispívali v
jednotlivých setkáních svými vzpomínkami, zajímavým
vyprávěním a fotografiemi k doplnění kbelské historie.
Začalo se nás scházet stále více a již jsme se do knihovny
nevešli. Tak nám pan starosta umožnil scházet se v zasedací
místnosti úřadu. Vejdeme se tam všichni a můžeme si na
monitorech prohlížet fotografie. Děkuji vedení Úřadu
MČ Praha 19 za podporu při setkáních a samozřejmě
všem účastníkům Letopiseckých setkání za jejich zatím
nevyčerpatelné vzpomínky.
V letošním roce 2018 budeme slavit 100. výročí vzniku
Československé republiky a tak vybírám i další zajímavosti
týkající se našeho území, která končí také na číslo osm:
− v lednu roku 1888 začal vycházet Ottův slovník
naučný (130 let);
− také v lednu, ale v roce 1898 zakoupil Josef Jan Frič,
majitel továrny na optické a mechanické přístroje,
pozemek na vrchu Manda nad Ondřejovem a
vybudoval zde hvězdárnu (120 let), kterou daroval
v roce 1928 státu;
− v únoru roku 1078 byl založen klášter Hradisko
v Olomouci, zakládací listina patří k nejstarším
listinám u nás vydaným (940 let);
− rovněž v únoru, ale roku 1868 vznikla v Praze první

česká bruslařská organizace. Lední klub, kterému
se také říkalo „klouzačský spolek“, měl první
kluziště na Žofíně (150 let).
A také něco z kbelských zajímavostí.
Ještě se jednou vrátíme k lípě – k Památnému stromu v
Krnské ulici. Ve Kbelích máme ještě jednu starou lípu, která
je v zahradě bývalého zahradnictví na Mladoboleslavské
ulici, kde dnes bydlí Holečkovi. Lípa je prý na obecním
pozemku, místo je označeno značkami z geodezie. Při
rozhodování, která lípa bude prohlášena za památný strom,
se rozhodlo pro lípu v Krnské ulici, protože je přístupná,
přestože možná ta druhá lípa je starší a krásnější.
Když naše vnučka přišla s úkolem ze střední školy, že má
sestavit rodokmen do pátého kolene, což se nám podařilo,
přišli jsme na zajímavé věci, např. jak se dříve Kbely dělily
a kam spadaly. Z oddacího listu rodičů pana Engela z roku
1935 čteme, že Kbely měly:
okres politický Praha – venkov
okres soudní Praha – východ
arcidiecéze
Pražská
vikariát
Líbeznický
fara
Vinoř
Na toto sdělení reagovali někteří účastníci, že rovněž mají
doma podobné listiny a přinesou je ukázat.
Od roku 1963 vydávala Rada Místního národního ve Kbelích
časopis „Zpravodaj“. Bohužel se mi zatím nepodařilo
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sehnat žádné číslo tohoto časopisu. Dne 20. února 1973
vyšlo první číslo nového časopisu „Kbelský zpravodaj“,
který vycházel do roku 1989. Díky panu Perlingerovi se
mám podařilo jednotlivá vydání časopisu shromáždit. Od
prosince roku 1989 do roku 2005 vyšlo 116 čísel Kbeláku.
V září roku 2005 vyšlo první číslo „Kbeláku“ v současné
podobě. Všechna tato čísla se nechala svázat a je možné
do nich nahlédnout v knihovně.
A dostáváme se k hlavnímu tématu setkání a to jsou
Komunální
služby
a
Domovní správa. Právě ze
starých vydání Kbelského
zpravodaje a z kroniky
se mi podařilo najít
následující údaje.
Komunální služby:
Sídlo Komunálních služeb
bylo v bývalém Motorestu
na Mladoboleslavské ulici
čp. 72 v prvním patře, kde
byly kanceláře.
V roce 1955 byla výroba
a
obchod
rozděleny
na podniky národní,
komunální, družstevní a
soukromé
živnostníky.
Komunálních
podniků
bylo v tomto roce pět s 12
zaměstnanci, družstevní
byly čtyři s 25 zaměstnanci.
Dále bylo ve Kbelích osm obchodů s potravinami, dva
obchody textil a oděvy, tři mlékárny, čtyři masny, jedna
obuv, dva obchody hračky a papírnictví, jedno zelinářství
a jeden sběrač koží. Soukromých živnostníků bylo čtrnáct.
Z toho byli dva krejčí, dva zámečníci, čtyři truhláři, dva
čalouníci, jeden obuvník, dva zahradníci a jeden kotlář.
V roce 1962 měly komunální služby 26 provozoven a
v roce 1965 již 29 provozoven. To již nebyli soukromí
živnostníci. Patřilo sem např. pánské a dámské krejčovství,
opravna prádla, sběrna čistírny, mandlovna, malíři pokojů,
truhlářství, zahradnictví, stavební četa, elektrikáři,
kadeřnictví, kotláři, pohřební služba a taxislužba.
V jednu dobu měly komunální služby na 100 soukromých
taxikářů a také nákladní dopravu.
Pamětníci si vzpomněli na rodinu Bělových, která
pracovala rovněž pod komunálními službami a patřila mezi
známé a šikovné kotláře. Opravovali např. měděné vedení
a jiné kovové části v bývalém paláci Koruna na Václavském
náměstí.
Pan Lacina zase dělal smršťovací trubičky na drátky např.
na elektriku, které byly velmi vyhledávané.
V zahradě Motorestu byl vybudován „Caravan“. Nejdříve
to byly obří sudy a později chatky, které sloužily jako
ubytování pro turisty, kteří zavítali do Prahy.

Domovní správa:
Kanceláře Domovní správy byly také nejdříve v bývalém
Motorestu jako Komunální služby a později se přestěhovaly
do suterénu sídlištního domu v nynější Radvanické ulici.
Stavbou obou sídlišť a získáním 20 domků z majetku závodu
PAL, získala obec v roce 1965 velký majetek. Domovní
správa obhospodařovala celý bytový komplex, kde bylo
122 obytných domů s 823 byty, dále 24 provozoven a 24
garáží. Obhospodařovala i kotelny na sídlištích. Většina

bytů byla vybavena vodovodem, ústředním topením,
plynem a elektřinou. Většina bytů měla i koupelnu a WC.
Celkový náklad na rekonstrukci a údržbu bytového majetku
činil za rok 1965 celkem 803 000 Kčs. V té době bylo 668
bytových jednotek I. kategorie, 68 ve II. kategorii, 6 bytů ve
III. kategorii a 81 bytů ve IV. kategorii. Počet bydlících osob
v těchto bytech Domovní správy čítal 3 072 osob. Domovní
správa měla v tomto roce 1965 celkem 21 zaměstnanců.
Z toho bylo 8 údržbářů, 7 topičů a 6 administrativních
pracovníků. Drobné opravy v bytech prováděli zdarma
pracovníci Domovní správy, ostatní práce nájemníkům
zabezpečoval Komunální podnik, ale ty si museli nájemníci
platit sami.
V roce 1968 měla Domovní správa 26 pracovníků – 11
údržbářů, 8 topičů a 7 úředníků.
Další služby:
Ve Kbelském zpravodaji z roku 1983 můžeme číst: „I když
Kbely patří do spádové oblasti Severního města, kde je
službám věnována značná pozornost, přesto se MNV Kbely
snaží zajistit poskytování služeb přímo ve Kbelích. A tak
se může využít služeb sklenářství, čalounictví, dámského
krejčovství, dvou kadeřnictví, květinářství, mandlu,
sběrny čistírny, sběrny opravy obuvi a fotografické služby.

Hlavním provozovatelem těchto
služeb je Obvodní podnik služeb
Horní Počernice. Sběrna oprav obuvi
patří OPS Říčany a fotografické služby
výrobnímu družstvu Středočeská
Fotografia.“
„Pro zlepšení služeb vyšlo nařízení vlády
ČSR č. 154/1982 Sb., o poskytování
služeb občany na základě povolení
národních výborů. O řadu profesí
hned občané Kbel projevili zájem byla vydána povolení k provádění
instalatérských a lakýrnických prací,
krejčovství a kadeřnictví. Při určování
cen se vycházelo z platného ceníku
služeb vydaného NVP (Národní výbor
hl. m. Prahy). Národnímu výboru
odváděli občané ročně určitý poplatek
podle výše příjmů a dalších hledisek.
Ke zlepšení situace v zásobování
občanů ovocem a zeleninou bylo
otevřeno místní tržiště v Žacléřské
ulici, které nabízelo své služby každé
úterý a pátek od 5 do 18 hodin. Stará
se o ně Svaz chovatelů drobného
zvířectva ve spolupráci s některými
JZD. Řada občanů prodává své
zemědělské přebytky před n.p. PAL.“
Pokud si někdo ze čtenářů ještě
vzpomene na další události týkající
se daného tématu, prosím o sdělení
na e-mail kronika@kbely.mepnet.cz,
na telefon 737 124 066 nebo osobně
každou středu na úřadě v době 8 – 11
hodin a 15 – 18 hodin. Všem předem
moc děkuji.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel

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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Literární programy v knihovně pro děti z mateřských školek

Nejzajímavější knižní přírůstky:
Leden – Únor 2018

ve 2. pol. šk. roku 2017/2018

MŠ Letců

III. tř. Kočičky            27. 3. 2018 A máme jaro!
II. tř. Broučci             10. 4. 2018 Co se děje v přírodě – roční období
I. tř. Žabičky             15. 5. 2018 Příběhy o zvířátkách

Pro dospělé:

Simon Booker – Zabij mě znovu (Beta)
Jaroslava Černá – Santini (Moba)
Jan Bauer – Zlatodějové (Moba)
Stanislav Češka – Láskyplná smrt (Moba)
Elizabeth Massie – Versailles (Knižní klub)

MŠ Albrechtická

III. tř. Berušky              20. 3. 2018 Jarní příroda		
II. tř. Kuřátka              17. 4. 2018 Zvířata a jejich mláďata
I. tř. Medvíďata            22. 5. 2018 Těšíme se na prázdniny

Pro děti a mládež:

Auta – nejkrásnější kolekce (Egmont)
Dita Křišťanová – Pohádky o princeznách (SUN)
Mária Nerádová – Jak velbloud potkal ťavu (Albatros)

Místní knihovna Kbely v letech 2012 -2017

2012
2013
2014
2015
2016
2017

6627
6159
6203
6275
6360
6488

922
691
708
684
517
591

425
283
289
247
219
243

Počet
knihovních
jednotek
celkem:

Počet
přírůstků za
dané období:

11608
12203
12007
13005
13633
13888

673
978
822
1167
1325
1106

Výpůjčky
Celkem
19614
18593
20847
21246
20336
18451

Výpůjčky pro
dospělé čtenáře
12386
12836
14154
14508
14555
13249

Výpůjčky pro
děti
7224
5757
6556
6733
5714
5076

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

Počet
obyvatel v
dané lokalitě Počet
Praha 19
registrovanýc Z toho dětí do
Kbely
h čtenářů:
15 let:

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.

51

50
INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

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

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

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.

CykloVAPE hledá dlouhodobý pronájem
kanceláří ve Kbelech
Ideálně 2 x 10-20m2 případně i jedna 40 až 50m. Slušný
stav a sociální zázemí. Možno i byt, část RD a podobně.
Parkování v okolí pro 2 auta ideální.

Tel.: 724322200

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a
odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Stěhování-Doprava.
Tel.: 773 484 056

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

STĚHOVÁNÍ PSS
Pražské stěhovací služby

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

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

STĚHOVÁNÍ - VYKLÍZENÍ - TĚŽKÁ BŘEMENA

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

Prodám zděnou garáž
Prodám zděnou garáž v řadové
zástavbě v ul. Lužanská, 20m2,
elektřina zavedena.
Cena dohodou.
tel. 728 507 305

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

MANIKÚRA - PEDIKÚRA - ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA
www.manikura-pedikura-lenka.cz
Manikúra, pedikúra-mokrá, suchá Shellac CND, modeláž
nehtu
TEL.605 217 055
Ul. Dr. Marodyho 177 Čakovice

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

„Nejsme obyčejná vinotéka,
jsme rodinné vinařství.“

čepovaná mor av ská vína
mor av ská a zahr aniční vína
od 11.11. Svatomar tinská vína
20 dr uhů s ýr ů
dár ková balení
pískování lahví
s ommelier ské potřeby
Tauferova 2, Praha 9 - Kbely (naproti prodejně BILLA)

www.vinohruska.cz

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

13.00 - 20.00
10.00 - 20.00
15.00 - 20.00

Těšíme se na Vás.
+420 234 221 440

www.vinokterechutna.cz
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