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Na březnovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které 
se konalo poslední týden v březnu byla rozdělena dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy určená jako rezerva na investiční 
výdaje pro městské části. Naše městská část obdržela na 
naši opakovanou žádost 20.000 tis. Kč na stavbu tělocvičny. 
I když stále hodnota doposud obdržených dotací na toto 

dílo nedosahuje plného rozpočtu stavby, jsme schopni z 
dalších zdrojů hrubou stavbu haly tělocvičny postavit. 
Urychlili jsme tedy přípravy na zadání výběrového řízení a 
pověřili tím ověřenou profesionální firmu ZAVOS.
Převzali jsme dokumentaci k památníku ke vzniku republiky, 
legií a ukončení první světové války, o kterém jsme vás již 
minule informovali. Nyní se zaměříme na výběr vhodného 
materiálu a zhotovitele.
Rada projednává výstavbu další repliky kapličky, a to u 
kbelského nádraží. Hodláme ji umístit nejblíže místu, 
kde stála. To však vyžaduje souhlas Českých drah, avšak 
náš stavební úřad je v této věci velmi zdatný a se státním 
podnikem již v této věci jedná.
V souvislosti s kapličkami na území Kbel, Prahy 9 a Vinoře 
jsme podpořili záměr vzniku cyklotrasy, která bude v 
podstatné části úseku tehdejší trasy Via Sancta tuto 
poutní cestu kopírovat a u kapliček vzniknou zastavení 
a odpočinková místa spolu s naučnými texty. V místech, 
kde se trasou nelze s kolem či pěšky přiblížit nebo 
kaplička zmizela, vzniknou nová zastavení popřípadě nová 
spodobnění kapliček. Rada s tímto projektem vyslovila 
souhlas a podala podnět k jeho dopracování.
Na základě doporučení z bezpečnostní komise Rada 
odsouhlasila aktualizaci dokumentu Bezpečnostní 
koncepce MČ Praha 19.
Rada se také zabývala situací ohledně zastaralého systému 
místního rozhlasu, respektive reproduktorů rozmístěných 
na sloupech veřejného osvětlení, které už nedopovídají 

parametrům bezpečného vysílání a jeho obnova se jeví 
jako nehospodárnou. Ve spolupráci s tajemníkem úřadu 
a bezpečnostním ředitelem bude navrženo alternativní 
řešení. Rada v této věci opakovaně podpořila prioritní 
systém SMS kanálu a jeho výhod pro všechny kbelské 
občany. Dovolujeme si proto opakovaně doporučit zřízení 

této služby do vašeho mobilního 
telefonu.
MČ obdržela podklady k návrhu 
nového Metropolitního plánu, 
kterým se nyní zabývají komise 
Rady a předávají svá stanoviska. 
Bohužel ani tento návrh není 
posledním a v květnu či červnu 
bude k dispozici další varianta k 
vyjádření za městskou část, tedy 
k projednání na Zastupitelstvu 
MČ Praha 19. Předpoklad je 
červen či září t. r..
Rada schválila navýšení kapacity 
MŠ Letců o 6 dětí.
Rada projednala nabídkové 
řízení ohledně zajištění optické 
sítě pro možnost připojení 
všech kbelských obyvatel. Jediný 

operátor T-Mobil předložil nabídku dle našich podmínek 
a je schopen dané dílo dokončit v příštím roce. Předchozí 
zájemce UPC toto nebyl schopen zajistit. Po zpracování 
přesných podmínek a harmonogramu vás budeme 
podrobně informovat o této akci, neboť se dotkne nabídky 
maximálního zlepšení internetových a datových služeb pro 
každého obyvatele Kbel.
Rada schválila další rozšíření venkovního fitparku a jeho 
podoby. Umístěn bude na začátek zeleného pasu ulice 
Chotětovská.
Rada se připojila k memorandu žádající posílení četnosti 
dojezdu vlaků metra do konečné v Letňanech, tedy ne 
jako doposud, kdy vlaky končily ve stanici Ládví a museli 
jsme čekat na následující spojení do Letňan. Samostatně 
jsme také organizaci Ropid zopakovali náš požadavek na 
posílení zejména víkendových spojů linky 185.
Na základě špatného technického stavu hasičské cisterny 
LIAZ, způsobeného stářím a opotřebovaností, starosta 
rozhodl o jeho vyřazení z provozu. Zároveň požádal o 
dotaci na nákup nové cisterny či převedení novější techniky 
z HZS hl. m. Prahy. Pokud nebude naší žádosti vyhověno, 
starosta předloží návrh na zakoupení zásahové cisterny z 
našeho rozpočtu, tak aby naše jednotka SDH měla plné 
zajištění dvou zásahových cisteren, neboť četnost výjezdů 
naší jednotky se za poslední období neustále zvyšuje.

Ivana Šestáková
zástupce starosty

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19 

✔ Tónovací centrum
✔ Malířské nátěry pro interiéry
✔ Barvy na dřevo a kov
✔ Míchání průmyslových barev
✔ Fasádní barvy a omítky

OTEVÍRÁME 
9. 4. 2018

NOVÁ PRODEJNA
BARVY–LAKY

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

ZDARMA

Široká nabídka  
pracích prostředků

Přímý dovoz  
z německa

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

Požadovaná 
částka celkem

Návrh projekt 
2018

Návrh celkem 
2018

(Kč) (Kč) (Kč) (Kč)
SKP Horní Počernice, 

69780145
Příměstský tábor pro děti z azylového domu SKP HP 
a ze sociálně slabých rodin hl. m. Prahy

P1 3 000   3 000   0 0

FCH Neratovice, 47009730 Sociální služby pro občany Prahy 19 P2 65 000   65 000   65 000 65 000

Tichý svět, ops, 26611716 "Tichá linka" P3 50 000   50 000   0 0
Linka bezpečí, z.s., 

61383198
Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 19 P4

15 000   15 000   5 000 5 000
Dětský den ve Vinoři aneb Vinořská Olympiáda za 
90 minut

P5A
29 200   0

Oslava svátku sv. Mikuláše ve Vinoři aneb putování 
do Myry tam a zpět

P5B 15 000   0

KRC CoByDup, z.s., 
26555310

Provoz KRC CoByDup, z.s. v roce 2018 P6
195 000   195 000   155 000 155 000

Podpora zázemí všech aktivit Cestičky, rozvoj 
pracovního týmu a tématické rodičovské večery v 
klubovně

P7A
58 000   58 000

Víkendové expedice do přírody P7B 72 500   0
Letní tábory v přírodě pro školní děti - 2 běhy P7C 70 000   30 000

OS Gaudium Cantorum, 
22674624

Celoroční provoz OS Gaudium Cantorum v r. 2018 P8 10 000   10 000   8 000 8 000

Čakovický festival sborového zpěvu 2018-20. ročník P9A
7 000   0

Soustředění DPS Kamarádi P9B 15 000   6 000
Adventní zpívání 2018 P9C 4 000   4 000
Nájemné klubovny, voda, energie 2018 P10A 17 000   10 000
Pálky na lacros P10B 4 200   0
Vodotěsný vak + pumpičky na rafty P10C 12 400   12 400
Sportovní náčiní pro střelbu lukem P10D 25 666   0
Skládací židlička, konvice na čaj Primus, souprava 
plast

P10E 8 919   0
Stan Husky Bizon 4 Classic P10F 16 850   16 850
15. výročí vzniku spolku Skaut S.S.V. P10G 16 000   16 000
Výstava 80. výročí Rychlých šípů P10H 16 000   16 000
100. výročí vzniku republiky P10I 16 000   16 000
Skautské výpravy 2018 P11A 13 000   13 000
Skautské sportování, tvoření, výchova prožitkem a 
hrou P11B 33 000   30 000

Divadelní představení v rámci projektu Čteme Havla P12A
7 200   5 000

Divadelní představení Čaj, rum, bum Aleny 
Nezbedové

P12B
24 630   24 630

Divadelní představení pro seniory P12C 10 830   10 830

ATVS PALESTRA-VOS, spol. 
s r.o., 48114162 PALESTRA Kbelská 10 P13 40 000   40 000   40 000 40 000

Provoz sokolovny P14A 205 000   200 000
Oprava PVC v chodbách sokolovny P14B 40 000   0
Úprava hřiště s umělým travním povrchem P14C 138 000   0
Startovné  P14D 40 000   40 000

Spartak Kbely z.s., 
02431866 Bezpečné fotbalové branky pro mládež P15 65 933   65 933   66 000 66 000

Letní soustředění atletického klubu P16A 50 000   0

Nájem prostor pro sportovní přípravu kbelských dětí
P16B

93 000   60 000
3.ročník dětského běžeckého závodu "Vypusťte 
Šakala"

P16C
32 000   27 000

Pořízení atletických pomůcek pro dětský atletický 
klub P16D 23 000   23 000
Provoz sportovního areálu Spartak Kbely P17A 174 000   174 000
Ples sportovců P17B 19 000   0
Sekací traktor P17C 40 000   40 000

Spolek Fittime, 05157773 Dotace na závodní dresy P18 67 200   67 200   50 000 50 000
Pronájem tělocvičny v ZŠ Albrechtická pro kbelské 
děti

P19A
18 750   18 750

Sportovní vybavení pro kbelské děti P19B 40 000   40 000

Kbely cycling team z.s. Závod horských kol Letňansko-kbelský pahorek 6. r. P20 40 000   40 000   40 000 40 000

CELKEM: 1 956 278   1 956 278   1 320 460   1 320 460   

0

88 000

10 000

Sportovní kluby

Sportovní klub Kbely z.s., 
22755594       

233 000   

"Prima den", 22860231

43 000

Zájmové kroužky

Skaut - S.S.V.,      26624877

133 035   

46 000   

Junák-český skaut, střed. 
Athabaska Praha, z.s., 

47610379

VinoHra z.s., 05131553

44 200   

Cestička, spolek, 22909028

200 500   

Škola Taekwon-do Dan-
Gun, z.s., 61389731

58 750   

TJ Sokol Kbely, 47606169

423 000   

ŠAKAL - školní atletický 
klub, z.s., 04373847

198 000   

58 750

Zaměření projektů Název organizace + IČ Název projektu Příloha č.

40 460

214 000

42 660   

87 250

240 000

110 000

Sociální

Výchovné

Hudební
Spolek Camerata Praha, 

67778682
26 000   

 

ScHVÁLENÉ DOTAcE Z ROZPOČTU 
MČ PRAHA 19 V ROcE 2018 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vám sdělil několik informací k oběžníku 
společnosti T-Mobile a věci vysokorychlostního internetu. 
Podařil se nám po dvou letech vyjednávání skutečně 
husarský kousek ve věci optické sítě na našem území. Celá 
akce začala před více než dvěma lety, kdy vedení radnice 
oslovila jedna společnost s tím, že by dovedla optický kabel 
do dvou sídlišť s největším počtem obyvatel. Městská 
část v té chvíli zareagovala velice tvrdým parametrem, že 
síť optického kabelu musí být položena v celých Kbelích 

tak, aby se mohl připojit i poslední rodinný domek. Výše 
uvedená společnost z jednání odstoupila a z výběrového 
řízení mezi telefonními operátory zvítězila firma T-Mobile, 
která tuto podmínku přijala, a za to jí městská část 
stanovila znatelně nízký poplatek za věcné břemeno 
k uložení tohoto kabelu. Optický kabel je v současné době 
tou nejrychlejší technologií přenosu jakýchkoli dat včetně 
televizního vysílání, internetu a desítek dalších médií a jeho 
kapacita a přenosová rychlost je pro běžnou domácnost 
takřka nekonečná. Akci bychom chtěli spustit v roce 2019 
a položení kabelu v celých Kbelích musí proběhnout velice 
rychle a „bezbolestně.“ K ceně dodávaných služeb se 
vyjádřit nemohu, neboť ji neznám, avšak pokud společnost 
položí kabel v ulici, bude mít eminentní zájem na tom, aby 
se připojilo co nejvíce uživatelů.
Znamená to tedy, že dopis od T-Mobilu, který jste 
v nedávné době obdrželi, se zakládá na pravdě, je za ním 
odvedený pořádný kus práce, v současné době pracujeme 
na precizaci všech příloh a smlouvu se společností schválí 
zastupitelstvo, jak pevně věřím, v měsíci červnu.

Pavel Žďárský
starosta MČ Praha 19

SÍť OPTIcKÉHO KABELU 
BUDE POLOžENA V cELÝcH KBELÍcH 



ZRUšENÍ úDAJE O MÍSTU TRVALÉHO 
POBYTU NA NÁVRH VLASTNÍKA

ZMĚNY U OBČANSKÝcH PRůKAZů 
A PASů OD 1. 7. 2018

76

Už z nadpisu článku možná vnímavý čtenář vytuší, že 
pojednává o oboustranně nepříjemné životní situaci, která 
může potkat kohokoli ve vztahu vlastník nemovitosti a její 
uživatel s trvalým pobytem zapsaným na adrese právě 
zmíněné nemovitosti. Důvody stanoví právní předpis 
v podobě zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných číslech a popisuje je v § 12, odst. 1, písm. 
a), b), c) takto: „byl-li zápis (o trvalém pobytu – pozn. 
aut.) proveden na základě pozměněných, neplatných, 
neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě 
nebo nesprávně uvedených skutečností, byl-li objekt, na 
jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn 
nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů 
nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo zaniklo-
li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části 
objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako 
místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento 
objekt nebo jeho vymezenou část“. Ve všech případech 
je vedeno správní řízení, jehož důsledkem může být 
zapsání trvalého pobytu v občanském průkazu na úřední 
adrese, tedy na adrese ohlašovny. Ale k tomu později. 
Pojďme se podrobněji zabývat situací, která nastane při 
zániku užívacího práva nebo při neužívání objektu nebo 
jeho vymezené části, neboť tomu tak bývá v drtivé většině 
případů a podstatné je, že ohlašovna rozhoduje na návrh 
vlastníka nebo oprávněné osoby. Pro zjednodušení budu 
používat pojem „navrhovatel“.
Co tedy musí navrhovatel učinit? Základem je písemný 
návrh, ve kterém prokáže důvody pro zrušení údaje o 
místu trvalého pobytu a současně prokáže neužívání 
objektu nebo jeho části osobou, které se návrh týká. To 
může být například listinná podoba vypovězení nebo 
ukončení nájemní smlouvy, popřípadě nájemní smlouva, 
je- li uzavřena na dobu určitou a doba trvání nájmu již 
uplynula, společně s předávacím protokolem a čestným 
prohlášením souseda nebo sousedů, že osoba, které má být 

adresa trvalého pobytu zrušena, objekt neužívá. Protože, 
jak již bylo výše uvedeno, úřad v navrhované věci koná ve 
správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, je 
třeba, aby listinné dokumenty předložené navrhovatelem 
byly v originálu nebo v ověřené kopii. Navrhovatel také 
prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným 
průkazem totožnosti a může prokázat vlastnické nebo jiné 
užívací právo k objektu bydlení a ušetřit tak čas příslušné 
úřednice nebo příslušného úředníka. Neučiní – li tak, je 
v konkrétním případě naší kbelské ohlašovny vlastnictví 
ověřeno bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v 
katastru nemovitostí s oporou v § 12a zákona č. 133/2000 
Sb. A pro úplnost je třeba dodat, že navrhovatel zaplatí 
správní poplatek100 Kč za každou osobu uvedenou 
v návrhu.  V  případě splnění výše uvedených podmínek 
tedy ohlašovna rozhodne ve lhůtě do 30 dnů o zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu. 
Tolik k navrhovateli a postupu správního orgánu. A co k 
„postiženému“? Především platí, že zrušením údaje o 
místu trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu, 
to znamená, že tento občan je povinen požádat o vydání 
nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po 
dni, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Místem trvalého 
pobytu tohoto občana se stává adresa sídla ohlašovny, v 
jejímž územním obvodu byl občanovi údaj o místu trvalého 
pobytu zrušen a bude mu uvedena v novém občanském 
průkazu.

Pokud byste i vy musel (a) někdy řešit stejnou situaci a 
nebyl (a) si úplně jistý(á), jak ji s úspěchem zvládnout, 
nebojte se zeptat na telefonním čísle 284 080 837 paní 
Vítovské, referentky Odboru občansko správního Úřadu 
městské části Praha 19. Můžete také psát na elektronickou 
poštu vitovska.pavla@kbely.mepnet.cz.      

  Bohumil Sobotka, 
vedoucí Odboru občansko správního

Prvního července tohoto roku nabývá účinnosti zákon č. 
195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o 
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony. Co tato novela přinese v praxi? 
Především jen dva typy občanských průkazů. Se strojově 
čitelnými údaji a s povinným kontaktním elektronickým 
čipem vydávaný zdarma a průkaz bez strojově čitelných 
údajů, ten ale jen s platností na jeden měsíc a pouze za 
účelem uplatnění volebního práva. Důležité je, že kontakt-
ní čip může posloužit k elektronické identifikaci držitele 
při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. 
Odpadnou přihlašování k službám a portálům přes různá 
uživatelská jména a hesla, samozřejmě za podmínky, 
že váš počítač bude vybaven příslušnou čtečkou. Co si 
v tomto případě představit pod pojmem čip? V podsta-
tě mikropočítač, v jehož bezpečné zóně bude z výroby 
uložen identifikační certifikát, který nebude možné nijak 
zkopírovat ani do něj zasahovat. Protože vyhoví evrop-
ským standardům s maximální úrovní zabezpečení, bude 
možné v budoucnu použít občanský průkaz s tímto čipem 
i pro online služby ve všech členských zemích Evropské 
unie. Ti, kteří již dnes vlastní občanský průkaz s čipem si jej 
v případě, že ho budou chtít využívat k online komunikaci, 
budou muset zdarma vyměnit za nový. Tyto starší průkazy 
s čipem byly vyvinuty před rokem 2012 a jejich technolo-
gie neodpovídá dnešní bezpečnostní certifikaci. Je třeba 
zdůraznit, že užívání identifikačního certifikátu nebude po-
vinné. Aktivovat ho můžete v okamžiku převzetí průkazu. 
Pokud tak neučiníte, máte možnost kdykoli potom, jakmile 

se k užívání rozhodnete. Bude ale třeba opět zajít na úřad. 
O vydání občanského průkazu s čipem budete moci po-
žádat ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 

hodin nebo 
do pěti pracovních dnů. Budete- li chtít průkaz do 24 ho-
din, můžete o něj požádat na úřadě nebo na ministerstvu 
vnitra, avšak vyzvednout ho bude možné jen na minister-
stvu. Občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě do pěti 
dnů převezmete u ministerstva nebo na úřadě, u něhož 
byla žádost podána. Kdo bude chtít „občanku“ do druhého 
dne a přesáhl patnáctý rok věku, zaplatí tisíc korun, děti do 

patnácti let pětistovku, máte – li trpělivost na pět dnů a 
bylo vám už patnáct, připravte si pět stovek, jste – li mlad-
ší, uhradíte stovky tři. Ve všech případech se jedná o cel-
kové částky, záleží na tom, kde žádost podáte a kde si prů-
kaz vyzvednete, dle toho tyto poplatky (ne)rozdělíte mezi 
ministerstvo a úřad. Nebudete – li na vydání občanského 
průkazu spěchat jako v uvedených případech, ale budete 
chtít vědět, kdy bude pro vás připraven, v žádosti o vydání 
občanského průkazu uvedete telefonní spojení nebo e-
-mail. Pak už jen počkáte na „esemesku“ nebo na zprávu 
v elektronické poště. 
Podobné podmínky budou použity i v případě cestovních 
dokladů. I zde platí zkrácené lhůty 24 hodin v pracovních 
dnech a pět pracovních dnů, s tím, že pas do 24 hodin si 
budete moci vyzvednout zase jen na ministerstvu. Liší se 
samozřejmě poplatky a opět se podle místa podání žádosti 
a místa vyzvednutí (ne)dělí. Do 15 let věku zaplatíte za pas 
do 24 hodin celkem dva tisíce korun, starší pak šest tisíc 
korun. Vydržíte – li čekat pět pracovních dnů a nebylo vám 
ještě patnáct, zaplatíte celkem jeden tisíc korun, starší pat-
nácti let tři tisíce korun. A stejně jako u občanského prů-
kazu, postačí – li vám vydání pasu v zákonné lhůtě do 30 
dnů, můžete při podání žádosti uvést spojení na sebe a o 
hotovém dokladu budete informováni. I v tomto případě 
je vydání zpoplatněno, u dětí do patnácti let jednou stoko-
runou, občané nad patnáct let věku zaplatí šest set korun.

Bohumil Sobotka, 
vedoucí Občansko správního odboru  

mailto:vitovska.pavla@kbely.mepnet.cz


HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU  2018
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Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě 
kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a 
keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, 
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Svoz soukromých nádob 

SLUŽBU JE MOŽNÉ OBJEDNAT VE DVOU VARIANTÁCH.
Více na http://www.psas.cz/

BIOODPAD

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

SOBOTA 16. června

STŘEDA 26. září

Při mobilním sběru mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy odevzdat následující druhy odpadů:

• baterie a akumulátory -   rozpouštědla
• nádoby od sprejů   -   zahradní chemie
• mazací oleje a tuky  -   ředidla a barvy
• léky a teploměry  -   kyseliny a hydroxidy
• lepidla a pryskyřice
• detergenty (odmašťovací přípravky)
• fotochemikálie
• pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
• zářivky a výbojky
Uvedené druhy odpadů jsou od občanů dále odebírány ve stabilních sběrných místech (sběrné dvory), samotné léky též 
v lékárnách a použité baterie ve školách a úřadech městských částí.

OŽPD ÚMČ Praha 19

Sezónní svoz BIOODPADU 2018 
Každé sudé úterý od 3. 4. 2018 do 27. 11. 2018 - Kontakt: tel. 284 091 451

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.

POLIcEJNÍ KONZULTAcE NYNÍ KAžDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍcI
Potřebujete radu, pomoc, vysvětlení právních souvislostí či hledáte efektivní řešení problému? 
Nemusíte až na policejní oddělení do Čakovic!
Již pátým rokem Městská část Praha 19 ve spolupráci s Místním oddělením Policie ČR Čakovice pro 
Vás realizuje projekt zlepšení dostupnosti služeb Policie ČR, kdy je každou první středu v měsíci od 15 
do 17 hod. v budově kbelské radnice na adrese Semilská 43/1, Praha 9, k dispozici školený policista 
připravený zodpovědět veškeré Vaše dotazy týkající se policejní problematiky.
Skupina SENIOR

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

http://www.imp-servis.cz/odpad_3.asp?typ=0
http://www.imp-servis.cz/odpad_4.asp


ŘÍMSKOKATOLIcKÁ FARNOST 
PŘI KOSTELE SV. ALžBĚTY DURYNSKÉ 
VE KBELÍcH 
NOc KOSTELů 25. 5. 2018
Již pátým rokem se připojuje římskokatolická farnost při 
kostele sv. Alžběty Durynské ve Kbelích k Noci kostelů. Tato 
akce je pořádána nejen v České republice, ale i v několika 
dalších evropských zemích.  Především jde o možnost 
nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je 
to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti 
a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho 
možností, jak přiblížit všem lidem křesťanství, církev a víru. 
Noc kostelů vytváří prostor pro setkávání a probouzí zájem 
o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Kostely jsou 
otevřené zdarma všem, kteří se chtějí setkat s křesťanstvím 
prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění nebo zážitku.
Na letošní Noci kostelů ve Kbelích se návštěvníci mohou 
těšit na rozmanitý program.  
Hravé odpoledne pro děti a rodiče na farní zahradě
Na farní zahradě budou probíhat hry všeho druhu pro malé 
i větší děti. Pokud návštěvníkům při různých zastávkách 
vytráví, mohou se občerstvit u zahradního grilu (párky a 
klobásy na místě). 
Zábavný kvíz pro děti 
Co všechno najdeš v kostele? A k čemu ty zvláštní předměty 
slouží?
To se děti dozvědí v zábavném kvízu, který pro ně bude 
připraven během celé Noci kostelů.
Za správné odpovědi děti čeká i malá odměna.
Divadelní hra o sv. Alžbětě v podání dětí z náboženství
Koncert duchovní hudby
Na programu koncertu se vystřídají autoři od doby baroka až 
po 21. století. Diváci se mohou těšit na sbory Cantabundus, 
J*A*M*M Kvartet a basistu Víta Fantu. Představí se i 
posluchačka pražské konzervatoře, sopranistka Eliška 
Mervartová a členka orchestru Národního divadla, 
houslistka Zuzana Omelková, na klavír doprovodí Petra 
Kolátorová.
Pásmo rytmických písní 
Diváci se mohou těšit na pásmo rytmických písní a chval v 
podání kapely a sboru Cantabundus.
Po celý večer se můžete těšit na:
Ochutnávku mešních vín
Komentovanou prohlídku – v mezičasech programů
Možnost rozhovoru s knězem P. Lukášem Bradnou, OFM
Možnost meditace a modlitby – v mezičasech programů
cantabundus
Hlavním účelem našeho tělesa pod uměleckým vedením 
Andrey Čančarové Houfkové a Jiřího Hochmana je 
doprovod při bohoslužbách. A že nejde o nudnou povinnost, 
dokládá puzení členů sboru i k následnému setkávání při 

volnočasových či rodinných aktivitách. Prostě se rádi vídáme 
i mimo chrámové zdi. Chtěli jsme si otestovat, jestli naše 
vzájemná pozitivní chemie působí i vně, proto jsme se loni 
s úspěchem zúčastnili 13. ročníku Festivalu chrámových a 
komorních sborů v cholticích. I po vystoupení na Festivalu 
pěveckých sborů Česká Lípa cantat dobrý pocit přetrval, a 
tak jsme se rozhodli rozšířit Unii českých pěveckých sborů 
o naše dvanáctihlavé sdružení. Každoročně nechybíme 
na programu Noci kostelů. A tak i letos hodláme kulturní 
život ve Kbelích obohatit vystoupením na této události. 
Můžete se také těšit na nová vícehlasá díla. V letošním 
roce se Cantabundus připravuje na sborovou soutěž na 
Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s cenou 
Petra Ebena v Praze.
J*A*M*M Kvartet
Vokální skupina vznikla spojením dvou manželských 
párů, které se daly dohromady v rámci kbelského sboru 
Cantabundus. Vystupujeme se samostatným programem 
v rámci koncertů pořádaných v kbelském kostele, ale i 
v Dolních Počernicích a okolí. Zúčastnili jsme se Festivalu 
pěveckých sborů Česká Lípa Cantat. Neváháme přijet 
zazpívat na svatby, posvícení či poutě. Náš repertoár 
obsahuje hudbu od klasické, převážně duchovní, až po 
spirituály, jazz a swing. Baví nás společně nejen zpívat, ale 
vídat se na výletech i na společných akcích pro děti.

Andrea Čančarová Houfková
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KOSTEL SV. ALZBETY DURYNSKÉ 

Program 
15.00 - 22.00 
15.00 - 17.45 
15.00 - 17.45 
17.00 - 17.20 
18.00 - 18.30 
19.00 - 20.15 

Otevrení kostela 
Hravé odpoledne pro deti a rodice na farní zahrade 
Grilování na farní zahrade 
Divadelní hra o sv. Alzbete (hrají deti z nábozenství) 
Mse svatá 
Koncert duchovní hudby 

Zábavný kvíz pro deti s malou odmenou v prubehu celé Noci kostelu 

Moznost setkání a rozhovoru s knezem P. Lukásem Bradnou, OFM 

 ˇ ˇ 

 ˇ

 ˇ
 ˇ

  ˇ
  ˇ 

ˇ   ˇ   °  ˇ  °

  ˇ   ˇ
Ochutnávka mesních vín do vycerpání zásob  ˇ ˇ

Pásmo rytmických písní v podání sboru Cantabundus 21.00 - 21.30

Cantabundus, J*A*M*M Kvartet, sólisté Zuzana Omelková, 
Eliska Mervartová, Vít Fanta, Andrea Cancarová Houfková 
klavírní spolupráce Petra Kolátorová 
ˇ   ˇ     ˇ

ˇ 

ˇ 

ˇ  ˇ 

 ˇ ˇ  ˇ 

BEZPEČNOSTNÍ KOMISE 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19
BEZPEČNĚJšÍ BYTY A DOMY
Mezi nejčastější kriminalitu v okrajových částech Prahy 
se dlouhodobě řadí majetkové delikty zaměřené na 
bytové a nebytové prostory. Krádeže, vloupání, ale i běžné 

vandalství může majiteli či uživateli nemovitosti velmi 
znepříjemnit život.
Bezpečnostní komise Městské části Praha 19, se touto 
problematikou již dlouhodobě zabývá. Za účasti velitelů 
místně příslušných služeben obou policií, starostů 
Vinoře, Satalic a Kbel i odborníků v obecně bezpečnostní 
problematice, pravidelně vyhodnocuje aktuální vývoj 
bezpečnosti v rámci celého správního obvodu. Na 
základě jejích podnětů bylo realizováno mnoho situačně 
preventivních opatření, mezi které spadá kamerový systém, 

koordinace dohledových skupin občanů, přisvětlení 
problematických míst, pravidelná obměna zámků či přímo 
mřížová ochrana. To vše pomáhá snižovat rizika možných 
útoků na kbelské byty a domy a popravdě na statistických 
výstupech z policejních svodek je to zřejmé. 
Nyní však, z důvodu co nejlepší koordinace preventivních 
aktivit v oblasti prevence bezpečnosti nemovitostí, byla 

vytvořena speciální preventivní skupina zabývající se 
výhradně zabezpečením bytů a domů. Řízením skupiny byl 
pověřen dlouholetý člen bezpečnostní komise a předseda 
jednoho z kbelských společenství vlastníků jednotek Petr 
Váňa. Jako jeden z prvních úkolů si tato pracovní skupina 
vytkla tvorbu smysluplné a aktuální metodiky, která by 
koncepčně ve střednědobém horizontu naznačovala 
trendy v páchání trestné činnosti a zároveň jasná opatření 
k jejich řešení.

Nyní po jejím dokončení, bylo rozhodnuto v rámci 
Bezpečnostní komise Městské části Praha 19 o konkrétních 

krocích její realizace, a taktéž o pravidelné aktualizaci. 
V tomto ohledu Vám v následujících vydáních Kbeláku 
budou předkládány nové poznatky z této problematiky, 
které bude aktualizace metodiky přinášet a velmi oceníme 
i případné Vaše poznámky a postřehy z praxe, které můžete 
zasílat na níže uvedené kontakty.  

Mgr. Martin Hrubčík, MBA  
Bezpečnostní ředitel 

ÚMČ Praha 19



Páteční večer 23. února se ve slavnostně nazdobeném sále 
Lidového domu uskutečnil Reprezentační ples Městské 
části Praha 19. Ten se každoročně těší velké oblibě a to 
nejen díky skvělé kapele, bohaté tombole a úžasným 
vystoupením, která potěší oko i ducha. Tady by prostě 
žádný pořádný Kbelák neměl chybět. Srdečně děkujeme 
všem níže uvedeným sponzorům a příští rok se těšíme na 
další „plesací“ zážitky.

Šárka Egrtová, 
public relations ÚMČ Praha 19
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REPREZENTAČNÍ PLES MČ PRAHA 19
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V sobotu 24. března proběhlo ve kbelském parku tradiční 
jarní setkání s velikonočními tradicemi, krásnou muzikou 
a dalším připraveným jarním programem pro návštěvníky. 
Děti měly možnost se i přes chladné počasí pobavit 
a zahřát se při hmyzích disciplínách, pohladit družná 
zvířátka - králíčky, slepice či celou ochočenou kozí rodinu.  
Kdo přišel, mohl se naučit vyrábět pomlázku, vybarvit 
velikonoční vajíčka a ozdoby, shlédnout pohádku, zazpívat 
si jarní písničky.
Rozlučka s paní Zimou také nechyběla a vyhozením 
Morany do kbelského rybníka jsme už konečně uvítali 
tolik očekávané jaro. Coby další jarní obřad jsme měli 
pro návštěvníky připraveno slavnostní otevření studánky 
Barborky – mnoho rodilých Kbeláků si ji jistě pamatuje. 
Připojili jsme se proto k tomuto starodávnému rituálu 
otevírání studánek, ke studánce přišla i studánková víla 
a spolu se starostou a ostatními jsme nejen symbolicky, 
ale i ve skutečnosti, odemkli studánku, každý si ji mohl 
důkladně prohlédnout a pohovořit či zavzpomínat.
Děkujeme za veškerou pomoc při tvořivkách a disciplínách 
pro děti všem účastnícím se a především zaměstnancům 
úřadu, učitelkám i dětem z MŠ Albrechtické, Divadlu Prima 
den a divadlu Vysmáto, též patří dík i společnosti Preciosa 

Ornela za darované barevné korálky, Martinovi Hrubčíkovi 
+ Nizkoprahovému centru Kbely za perníčky pro děti i 
všem ostatním dobrovolníkům, kteří přišli pomoci. Dále i 
muzikantům z kapely Hradní duo, kteří i v tak chladném 
odpoledni roztančili davy dětí, prostě všem, kteří spolu 
s námi strávili příjemný den.
Všem, i kteří nestihli přijít na jarmark do Kbel, přeji také 
za celou kbelskou radnici krásné jaro a těšíme se opět na 
dalších akcích v parku na setkání.

Šárka Egrtová, 
public relations ÚMČ Praha 19
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VELIKONOČNÍ JARMARK A OTEVÍRÁNÍ 
KBELSKÉ STUDNY BARBORKA
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První březnový pátek na karnevale pro děti jsme se 
vstupem do krásně vyzdobeného sálu Lidového domu 
Kbely rázem přenesli v duchu českých pohádek do říše 
princezen i rytířů, potkali jsme se s pravým a nefalšovaným 
broukem Pytlíkem či Ferdou mravencem, v košíčku měla 
přichystané dobrůtky pro děti i Karkulka, s vážností sobě 
vlastní procházel sálem pán hor – Krakonoš, spolu s dětmi 

tančila krásná Popelka, vodník Česílko i Maková panenka, 
nechyběli ani kosí bratři Josef a Václav a mnohé další 
krásné bytosti ryze české tvorby.
Hlavním tématem tohoto celého karnevalu byla oslava 
100letého výročí České republiky a tudíž všeho - co jest 
české – proto i soutěže, tanec a pohádky se vztahovaly na 
tento velký svátek nás všech.

Od začátku karnevalu se začalo skákat 
a dovádět, program byl plný soutěží, 
tanečků, a co hlavně - nechyběla legrace. 
Ke konci byly odměněny nejen nejlepší 
masky, ale nezapomněli jsme ani na 
další zúčastněné děti, a to alespoň 
nějakou sladkostí, balonkem či dalšími 
připravenými dary.
Rádi bychom poděkovali všem dětem i 
rodičům, kteří si dali práci s vymýšlením 
svých kostýmů a přišli opět tančit a řádit. 
Rozzářená očka dětí byla odměnou všem, 
co tento program připravovali.
Díky všem zaměstnancům a jejím 
přátelům, kteří přišli coby animácí ve svém 
volném čase.

Šárka Egrtová, 
public relations ÚMČ Praha 19
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Jmenuji se Jirka Meisner, je mi 55 let a celý život bydlím 
ve Kbelích. Od dětství jsem vystřídal různé sporty, ale 
jedna cesta na kole rozhodla. Bylo to po vojně, kdy jsem 
se rozhodl, že zkusím dojet k tetě do Hranic u Aše, tedy 
přes 200 km. 
Zvládl jsem to, i druhý den cestu nazpět a tak jsem si 
potvrdil velkou fyzickou a psychickou odolnost, kterou 
fenomén dálkové cyklistiky vyžaduje.
Od této doby jsem věděl, že je to ono, k čemu mám 
předpoklady. Mimo to silně vnímám krásy přírody a tak 
jsem  si pomalu začal za těmi krásami dojíždět. Také 
jsem si vybudoval v domácím zázemí dobře zařízenou 
posilovnu, která mi pomáhá k celkové kondici dodnes.
Přišla léta rodinná s malými dětmi, kdy jsem dálkové 
výjezdy vyměnil za rodinné výlety na kole, a když toto 
období pominulo, začal jsem na sebe nabalovat jednu 
pouť za druhou.
Každá cesta sebou nesla extrémní náročnost v délce, 
nepřízni počasí či zatížení. Z počátku jsem jezdil na 
silniční F1 s 20 kilovým batohem na zádech, později 
na horském kole s obřími kufry, kdy celková váha kola 
přesahovala 50 kg. 
Tak jsem absolvoval mnoho vícedenních cest v horském 
terénu s denním průměrem přes 250 kilometrů.
Dnes už téměř není  v naší zemi silnice, kterou bych 
nejel, mám projetou celou republiku. Na své cyklistické 
poutě vyjíždím z domova většinou po půlnoci a ráno už 
se těším ze svítání v Krušných Horách, Jeseníkách nebo 
Pošumaví. Jízda v noci má pro mě velkou romantiku, ale 
po čas dne se musím poprat s mikrospánky. Ještě před 
pár lety jsem měl za to, že ujetí 250 km je moje maximum. 
Potom ale přišly první třístovky a na to pár 400 km nonstop 
jízd. Před rokem jsem překonal 500 km nonstop. Tyto 
extrémní poutě se již absolvují v jiných smyslových zónách, 

opravdu hodně bolí a bez podpory jsou hodně psychicky 
náročné. V posledních letech jsem jel extrémy jako půlnoční 
výjezd ze Kbel na šumavské Prášily při -15 stupních Celsia 

nebo naopak 526 km dlouhou cestu nonstop, kdy přes den 
bylo až 36 stupňové vedro. Takových cest mám do dnešní 
doby najeto bezpočet.
To je jen malá ochutnávka mých cyklo poutí, kde se na 

každé cestě, jak já říkám, prolíná peklo a ráj. Jsou to 
jízdy, kdy se musí jet, i když už dojdou všechny síly. 
Jezdím sám, bez jakéhokoli podpůrného jištění.
Dnes už cestuji víceméně na lehko, mám speciálně 
upravené horské kolo obuté na treka. Všechny své 
poutě a zážitky z nich mám podrobně sepsané v mých 
pamětech, které mohu dát k nahlédnutí.
Tímto chci oslovit případného pohodového parťáka 

nebo skupinku cyklistů, se kterými bych 
rád užil ještě nějakou tu romantiku i 
adrenalin, který dálkové cesty provází. 
Nechci odradit svým najetým množstvím 
kilometrů a také nechci závodit, ale rád 
se přizpůsobím fyzickým dispozicím a 
poskytnu zkušenosti, tak aby cesta byla 
prožitkem.

Jirka Meisner 

SEZNAMTE SE S DÁLKOVÝM cYKLISTOU 
ZE KBEL
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Duben plný akcí v KRc coByDup
V dubnu máme v CoByDupu opravdu nabito.  Měsíc začínáme Ježkovou nocí na téma Lichožrouti. Víkend 
nato si přijdou na své jak maminky, tak jejich ratolesti a tatínkové, neboť v Lidovém domě bude v sobotu 14. dubna 
probíhat Jarní bazárek dětského 
oblečení a současně s ním 
v tělocvičně KRC CoByDup bude 
v sobotu a neděli otevřena 
herna pro rodiče a děti na tzv. 
Vláčkohraní.
Ve čtvrtek 19. dubna mohou 
děti vzdát hold jaru pod 
vedením Ivety Pikové – tvořivé 
dílničky se budou konat pro 
„všechny šikovné ručičky“.
V sobotu 21. 4. se uskuteční 
workshop Cvičení podle 
Mojžíšové, které je určeno 
nejen pro maminky, ale jsou 
vítáni také tatínkové. Jde o 
sestavu cviků, která pomáhá 
zpevňovat pánevní dno, 
odstraňuje bolesti zad a hlavy 
tím, že posiluje, narovnává a 
protahuje svaly kolem páteře. 
Workshop povede zkušená 
cvičitelka Zuzana Dušánková.  

KRc cOBYDUP Projekt „co dělat, když…?“ s Vámi bude          
i v roce 2018

Před pár dny jsme se dozvěděli, že projekt „Co dělat, když…?“ 
získal i pro letošní rok finanční dotaci z Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Můžeme tak pokračovat v organizování 
seminářů a také Vám i nadále budeme zprostředkovávat 
poradenskou individuální pomoc. A co nás čeká v nejbližší 
době? 
V dubnu se můžete těšit na zajímavý workshop s názvem 
„Rizikové situace“. Dozvíte se, jak postupovat v komunikaci 
se školou při výskytu šikany, výchovných problémů, 
či porušování školního řádu. Obdržíte informace, 
jaké povinnosti má škola i rodič a jaké další instituce 
mohou být nápomocné. Poradíme Vám, pokud 
hledáte oporu při specifických poruchách učení 
Vašich dětí. 
Druhý dubnový seminář nese název „Financování 
bydlení“. Lektorka Vám odborně poradí, kdy a co 
přesně dělat v době fixace hypotéky tak, aby se Vám 
dramaticky nezvýšila úroková sazba, jak můžete 
ušetřit, jaké životní situace lze řešit hypotékou nebo 
jak vybrat vhodné financování při řešení bydlení atp.
Druhou částí projektu jsou již zmiňované poradny, 
na které se můžete obrátit v případě, kdy tápete 
a nevíte si rady a přivítáte pro konzultaci a řešení 
intimní prostředí pouze s odborným garantem. 
Individuální poradenství Vám zprostředkováváme 

v těchto oblastech: výchova-rodina, pracovně-právní 
vztahy a finance. Individuální poradny fungují anonymně, 
stačí nám napsat email na adresu codelatkdyz@krc-
cobydup.cz. 
Jsme tu pro Vás a mě velice těší Váš zájem o naše aktivity. 
Je přece fajn vědět, že v tom nejste samiJ! 
Krásné jaro Vám přeje,

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

Kontakt (i pro poradny): codelatkdyz@krc-cobydup.cz

Kdy Aktivita, lektor Cena
Pá 6. 4. 2018
So 7. 4. 2018 18:00 – 10:00 JEžKOVA NOc V cOBYDUPU –  „LIcHOžROUTI“ 250 Kč 

Předem

Po 9. 4. 2018 18:00 – 19:30 Rodinná poradna „Co dělat, když…?“– seminář na téma RIZIKOVÉ 
SITUAcE vede Mgr. Lucie Levitová 

50 Kč + hlídání 
50 Kč/dítě

So 14. 4. 2018 10:00-13:30 BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ  JARO/LÉTO  (Lidový dům) ZDARMA

So 14. 4. 2018 10:00 – 17:00 VLÁČKOHRANÍ – tělocvična KRC CoByDup 20 Kč

Ne 15. 4. 2018 10:00 – 17:00 VLÁČKOHRANÍ – tělocvična KRC CoByDup 20 Kč

St 18. 4. 2018 18:30 – 20:00
Finanční poradna „Co dělat, když…?“ – seminář na téma FINAN-
cOVÁNÍ BYDLENÍ vedou Jana Hubená a Zuzana Hubená, finanční 
poradkyně 

50 Kč + hlídání 
50 Kč/dítě

Čt 19. 4. 2018 16:00 – 17:15
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY – TÉMA „JARO“, vede 
Iveta Piková, 
                      REZERVACE PŘEDEM NUTNÁ

90 Kč
předem

So 21. 4. 2018 14:00 – 16:00 Workshop CVIČENÍ PODLE MOJŽÍŠOVÉ – tělocvična KRC CoByDup
                       REZERVACE PŘEDEM NUTNÁ

200 Kč
předem

mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
http://www.krc-cobydup.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=725&Itemid=562


BÁBINKY – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 22.4.2018 
Náš ergoterapeutický miniklub „Bábinek“ již letos počtvrté 
požádal paní učitelku Lenku Srbovou, zda by nám 22. 
Března odpoledne předvedla své umění – a to zdobení 
velikonočních vajíček voskováním. Ona nám nejenom 
ochotně vyhověla, ale rozdala mnoho svých krásných 
výrobků. Byly pozvány členky a členové klubu seniorů, a 
tak se nás sešlo opravdu hodně.
Nejenže jsme zdobili vajíčka podle různých námětů, ale 
také vysévali obilíčko a tvořili velikonoční aranžmá. Všichni 
pilně pracovali, aby se o velikonočních svátcích potěšili tím, 
co si sami vytvořili. Děkujeme kbelské radnici, také panu 
tajemníkovi JUDr. Nyklesovi, ale i na akci přítomným - Šárce 

Egrtové a Aničce Domnosilové, 
bez kterých bychom takovýto 
tvořivý kurz nezvládali. Děkujeme také panu Egrtovi za 
bezvadně vyrobené stojánky na tavení vosku  Škoda-že se 
nám každoročně nějaký někam zatoulá…

VODA
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KLUB SENIORů KBELY 

Čekání na jaro
Místo jara zima tu je 
– to nás ale překvapuje. 
Na stromech pupeny raší, 
nad hlavou nás mraky 
straší. 
Sníh místo deště z nebe 
padá, 
krása květů mrazem 
strádá. 
Trávu sníh ukrývá. 
Slunce občas tváře hladí, 
vrásky z čela nevyhladí. 
Obavu v tom čase mám, 
co když se zima vrátí 
k nám. 
Jarní krásu mrazem zničí, 
severák zafičí, 
iluzi jara odvane, 
zimní čas opět nastane.

Jarní
Po roce zas jaro tu je, 
nad polem skřivan 
poletuje, 
vítá jaro písničkou. 
Čápi hnízda opravují, 
na obloze mraky plují, 
slunce jaro vítá k nám. 
U rybníka žába sedí, 
rybka na ni z vody hledí, 
vítr čeří hladinu. 
Všude plno zpěvu – křiku, 
připomíná to muziku, 
kterou vítr přinesl k nám. 
Na louce opět květy 
kvetou, 
z té vůně se nám hlavy 
pletou, 
přichází čas pro lásku.

Vendy Rambousková

Pošta 97 Kbely má nová tlf. čísla:
    9542   19700
    9543   14853  

Pošta 97 Kbely bude 17.5.2018 uzavřena do 14.00.



PRAžšTÍ HYGIENIcI LIDEM 
DOPORUČUJÍ OČKOVÁNÍ PROTI 
KLÍšťOVÉ ENcEFALITIDĚ 
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FARNÍ cHARITA NERATOVIcE
DOMÁcÍ HOSPIcOVÁ PÉČE

Farní charita Neratovice středisko Kbely se sídlem Mlado-
boleslavská 20 zajišťuje také domácí hospicovou péči pro 
Kbely i celou Prahu 9. Cílem je poskytovat péči umírajícím 

tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením 
a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o 
zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora 
a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení. Hospicovou péči 
máme nasmlouvanou se všemi zdravotními pojišťovnami. 
Jsme vybaveni moderními přístroji (odsávačky, injektoma-
ty, přenosné dávkovače – viz.obrázek, inf. pumpy atd.). 
Tým domácí péče FCH Neratovice působící ve Kbelích 

tvoří praktický lékaři, lékaři specialisté 
v paliativní medicíně, zdravotní sestry, 
pečovatelky, sociální pracovnice.  Domácí 
hospicová péče nabízí své služby za před-
pokladu aktivní spolupráce s praktickým 

lékařem nemocného. Jenom praktický 
lékař má možnost ordinovat poskytování 
zdravotní péče v domácím prostředí paci-
enta, a to jak péči zdravotních sester, tak 
péči lékaře specialisty v paliativní medi-
cíně. 
Zdravotní sestra je proškolena pro 
poskytování péče v domácím hospici, 
zajišťuje ordinace lékaře nemocného 
a lékaře specialisty pro paliativní 
medicínu a léčbu bolesti. Aplikuje léky, 
aplikuje infuzní terapii, pečuje o rány, 
monitoruje bolest, zaučuje rodinu v péči 
o nemocného. Naslouchá biologickým, 
psychologickým, sociálním a spirituálním 

potřebám klienta a jeho rodiny. Dostupnost zdravotní a 
sociální péče je až 24 hodin denně.
Je třeba si uvědomit, že nemocný člověk má nejen tělo, ale 
i duši a emoce.

WALDMANOVÁ Monika
 manažerka zdravotní zdravotní péče
    neratovice@charita-neratovice.cz 
                                mob.:736 633 672

Anotace: Hygienická stanice hlavního města Prahy aktuálně 
lidem doporučuje očkování proti klíšťové encefalitidě. V 
daný okamžik, kdy je aktivita klíšťat ještě nízká, je pro to 
totiž ideální doba. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Hygienická stanice hlavního města Prahy využívá 
období, kdy je aktivita klíšťat na velmi nízké 
úrovni a v rámci svých preventivních a edukačních 
aktivit apeluje na širokou veřejnost s doporučením 
nechat se očkovat proti klíšťové encefalitidě. Na 
toto očkování je v daném okamžiku ideální doba. 
Klíšťová encefalitida je závažné virové onemocnění 
přenášené právě klíšťaty. Očkování se doporučuje 
především lidem starším 50 let, u kterých bývá 
průběh onemocnění nejzávažnější. Potěšitelné je, že 
na očkování poskytuje řada zdravotních pojišťoven 
svým klientům v rámci zdravotně osvětových 
programů finanční příspěvek. Česko patří mezi země 
s nejvyšším výskytem viru klíšťové encefalitidy v 
Evropě. Virus může u lidí vyvolat infekci vedoucí k 
trvalému poškození mozku. V roce 2016 se s klíšťovou 
encefalitidou léčilo 565 Čechů. Nejlepší ochranou je 
právě očkování.

Očkování se skládá ze tří dávek, poté se pravidelně 
přeočkovává po třech, anebo po pěti letech, což se odvíjí 
od věku očkovaného. Po první dávce následuje za jeden až 
tři měsíce další dávka, třetí dávka se pak aplikuje po pěti/
devíti až dvanácti měsících po druhé dávce, interval se liší 
dle druhu použité vakcíny. Lze využít i zkrácené schéma.  

Klíšťata v hojné míře přenášejí také další závažné bakteriální 
onemocnění - Lymeskou borreliózu, proti kterému však 
prozatím účinná očkovací látka neexistuje. 

Pražští hygienici v metropoli klíšťata 
monitorují
Pražští hygienici se v rámci své preventivní činnosti věnují 
již více než 20 let monitoringu klíšťat 
na území hlavního města Prahy. V jarních měsících, kdy 
klíšťata vyvíjejí vůbec nejvyšší aktivitu 
z celého roku, sledují v Praze 9 lokalit, na kterých provádějí 
sběr klíšťat. Ta jsou následně podrobována laboratornímu 
rozboru. „Cílem tohoto našeho monitoringu je každoročně 
zjistit infekčnost klíšťat na území hlavního města Prahy. 
Zaměřujeme se na vyšetření na 
Lymeskou boreliózu, kterou provádí 
Národní referenční laboratoř pro 

Lymeskou borreliózu Státního zdravotního ústavu v Praze 
a také na vyšetření na klíšťovou meningoencefalitidu,“ 
přibližuje ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek s tím, že 
toto druhé vyšetření provádí Národní referenční laboratoř 

pro arboviry Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Z devíti testovaných lokalit v roce 2017 se pozitivní klíšťata 
na klíšťovou meningoencefalitidu našla jen v oblasti 
Kunratického lesa – lokalitě Globus. Naproti tomu výskyt 
bakterií rodu Borrelia se loni objevil na vícero sledovaných 
lokalitách. „Záchyt nakaženého klíštěte automaticky 
neznamená, že by tam lidé měli přestat chodit. Ukazuje 
se však, že správná ochrana proti klíšťatům je i v Praze 
nutností. Je potřeba dbát na základní prevenci,“ vysvětluje 
šéf pražských hygieniků Jarolímek a dodává: „Základem 
je dodržování základních pravidel: mezi ně patří očkování 
proti klíšťové encefalitidě, vhodné oblečení, používání 
repelentu a v případě přisátí klíště jeho včasné odstranění.“

Monitoring klíšťat v Praze provede pražská hygienická 
stanice v průběhu měsíce května i v letošním roce. „S 
výsledky monitoringu shodně jako v předchozích letech 
bude veřejnost včas seznámena a to tiskovou zprávou na 
našich webových stránkách,“ uzavírá Jarolímek.

Příznaky klíšťové encefalitidy
Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění, které 
se přenáší ze zvířat na člověka infikovaným klíštětem a 
způsobí zánět mozku nebo zánět mozkových blan. Léčba 

není známá, léčí se jen příznaky. V první fázi se objevují 
teploty s charakteristickými příznaky - únavou, bolestmi 
hlavy, svalstva a malátností - podobně jako u chřipky. Po 
částečné úlevě ve druhé fázi nastupují nesnesitelné bolesti 
hlavy, závratě, malátnost a vysoké teploty. U řady pacientů 
je průběh onemocnění velmi vážný, někdy končí smrtí. 

Češi bohužel očkování proti klíšťové encefalitidě, které je 
nejúčinnějším preventivním opatřením, nadále podceňují. 
Proočkovanost české populace se pohybuje jen na úrovni 
do 25 procent. 
V sousedním Rakousku je to přitom okolo 80 procent.

Prevence
Preventivní opatření lze rozdělit do dvou skupin:

Ad1) Všeobecná prevence:
• Vhodný, světlý oděv  při pobytu v přírodě
• Použití repelentů
• Po návratu z přírody důkladná prohlídka celého těla 

– s dobou přisátí klíštěte se zvyšuje riziko vzniku 
onemocnění

Odstraňování klíštěte:
• Dezinfekce místa s přisátým klíštětem přednostně 

jodovým dezinfekčním prostředkem
• Odstranění pinzetou nebo jinou pomůckou, nikdy 

klíště neodstraňovat holýma rukama – riziko přenosu
• Následná dezinfekce místa přisátí
• Sledování kožních změn v místě přisátí klíštěte

Ad2) Specifická prevence:
• Očkování

Na téma očkování proti klíšťové encefalitidě hovořila ve 
vysílání Českého rozhlasu Dvojka 
dne 22. 2. 2018 ředitelka protiepidemického odboru 
HSHMP Zdeňka Jágrová (link).

V Praze dne 28. 3. 2018

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

http://www.charitahk.cz/nase-strediska/charitni-osetrovatelska-sluzba1/


DERATIZAcE MYšOVITÝcH HLODAVců 
V PRAZE ZAČÍNÁ V TĚcHTO DNEcH,
SKONČÍ NA KONcI ŘÍJNA
Na území hlavního města Prahy proběhne v období od 
dubna do října letošního roku pravidelná každoroční 
cyklická deratizace zaměřená na udržení přijatelného 
stavu potkanů 
v Praze. A to jak na povrchu (v objektech, venkovním 
prostranství), tak pod povrchem 
(v kanalizační síti). V souladu se zákonem č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, Hygienická stanice 
hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) vystupuje v dané 
problematice jako místně a věcně příslušný orgán ochrany 
veřejného zdraví. HSHMP plní výhradně roli koordinační, 
konzultační, nařizující, stanovující, spolupracující, 
metodickou a dozorovou. Samotné hubení hlodavců 
HSHMP neprovádí. Odpovědnost za provedení deratizace 
v objektech, na pozemcích a dalších lokalitách, kde je 
takové opatření potřebné, zákon o ochraně veřejného 
zdraví ukládá vlastníkům, majitelům či správcům, kteří v 
případě potřeby deratizace využívají služeb odborných 
subjektů. 

Hlavní město Praha jde příkladem
Problematika výskytu myšovitých hlodavců vyžaduje v 
Praze trvalou pozornost. Příkladně k danému problému 
přistupuje například samotné Hlavní město Praha (HMP), 
většina městských částí HMP a rovněž Pražské vodovody 
a kanalizace (PVK) jako správce vodohospodářské 
infrastruktury v Praze. Ve vybraných lokalitách na povrchu 
deratizaci provádějí městem či městskými částmi vybrané 
odborné firmy, v kanalizační síti pak PVK. Podle informací 
poskytnutých pražským magistrátem,  Praha letos na 
deratizační práce vynaloží cca 3,7 milionu korun. 

Deratizační práce v Praze přibližuje časový a územní 
harmonogram
Postupuje se dle předem schváleného územního a 
časového harmonogramu, který obsahuje přesný výčet 
lokalit, kde k realizaci potřebných opatření v průběhu 
daného roku dojde. Postupy, lokality 
a časové harmonogramy prací spojených s deratizací jsou 
konzultovány s HSHMP jako místně a věcně příslušným 
orgánem státní správy. 

Pražané jsou o realizovaných opatřeních s předstihem 
informováni prostřednictvím Magistrátu hlavního 
města Prahy a úřadů městských částí. Harmonogram 
deratizačních prací, které na majetku hlavního města Prahy 
letos odborné firmy v jednotlivých částech metropole 

provedou, obdržela HSHMP v těchto dnech. 

Kde se potkani v Praze nejčastěji vyskytují?
V Praze jsou lokality se zvýšeným výskytem potkanů, 
nebo téměř žádným. Místa výskytu se často mění, protože 
potkani neustále migrují. Právě kvůli migraci se v rámci 
deratizace ošetřují vždy větší plochy, čímž je možné zamezit 
dalšímu šíření potkanů. Na potkany lidé mohou narazit 
nejpravděpodobněji v místech, kde se hromadí odpadky, 
které jim slouží jako potrava. Dalším problémem jsou 
lokality s rozestavěnou infrastrukturou nebo neupravované 
porosty zelených ploch. Tradičními destinacemi potkanů 
jsou také místa, která obývají lidé bez domova.

Bilance roku 2017 a kontrola
HSHMP po ukončení procesu deratizace v daném 
kalendářním roce zpracovává celkovou zprávu o provedení 
a výsledcích cyklické deratizace v Praze. Ze zprávy za rok 
2017 například vyplývá, že na povrchovou deratizaci HMP 
vynaložilo částku ve výši skoro 3 miliony korun a současně 
na provádění opatření v kanalizační síti poskytlo PVK 
finanční příspěvek 600 tisíc korun. Samotné PVK přitom 
na deratizaci stokové sítě v roce 2017 z vlastních zdrojů 
zaplatily cca 5 milionů korun. Kontrolu provedených 
deratizačních opatření provádí v průběhu roku nejen 
HSHMP, ale i samotné odborné firmy a další instituce. 
Zaměstnanci HSHMP v roce 2017 provedli 261 takových 
kontrol. 

A co další subjekty?
V průběhu roku HSHMP upozorňuje na důležitost plnění 
zákonných povinností v oblasti ochranné dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace (zkráceně DDD) celou řadu dalších 
subjektů – velké firmy 
a podniky působící v Praze v nejrůznějších sférách a to 
včetně stavebních společností. Většina subjektů své 
povinnosti plní. Potěšitelná je skutečnost, že se účast 
soukromých subjektů na zajištění a realizaci deratizace v 
Praze zvyšuje. Část subjektů nad rámec svých povinností 
HSHMP hlásí celkové náklady, které na deratizaci 
vynakládají. V roce 2017 HSHMP takové hlášení poskytlo 
155 subjektů, které za prováděná opatření uhradily téměř 
5 milionů korun. 

Díky každoročním deratizacím jsou v Praze stavy potkanů 
na přijatelné úrovni
HSHMP hodnotí situaci ve městě na úseku provádění 
DDD jako velmi dobrou. Dlouhodobé zkušenosti v Praze 

s pravidelným prováděním deratizačních prací ukazují, že 
účinným prostředkem 
k výraznému snižování počtu hlodavců v metropoli je 
kombinace povrchové a podpovrchové deratizace. Taková 
kombinace přináší i významnou procentuální úspěšnost.

Proto také v Praze probíhá cyklická deratizace, která se se 
každoročně v období od přibližně začátku dubna do konce 
října opakuje. Cyklicky prováděné deratizace představují 
pozitivní přínos pro udržení přijatelné populace hlodavců, 
především potkanů. Přesnými údaji o počtu potkanů v 
Praze HSHMP nedisponuje. Technicky ani organizačně 
není možné potkany v Praze spočítat. Určitými velmi 
hrubými odhady mohou disponovat možná specializované 
deratizační firmy. 

Místa deratizačních zásahů musí být vždy řádně označena
K deratizačním zásahům se v Praze používají většinou 
granulované a voskové nástrahy, které se ukládají do 
deratizačních staniček. Na volných prostranstvích se 
nástrahy kladou výhradně do nor 
a to ve vhodném ochranném obalu. Všechny ošetřené 
prostory se označují výstražným štítkem. 
Na volném prostranství je současně umisťováno 
informativní oznámení o deratizaci ošetřované plochy. 
Výstražný štítek o provedené deratizaci upozorňuje na 
položení nástrahy a varuje, aby dospělí zabránili dětem a 
domácím zvířatům kontaktům s nástrahou.

V Praze dne 5. dubna 2018

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

DOPLŇUJÍcÍ INFORMAcE:
Problematiku ochranné dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace (zkráceně DDD) v základu legislativně upravuje 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 
platném znění, Hlava III Předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění, Díl 2 Ochranná dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace, §§ 55 – 61, (dále jen zákon). 

Zákon hovoří o opatřeních v podobě ochranné dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace, zkráceně DDD. Zákon činnost 
DDD dělí na běžnou a speciální. 
V § 55 zákon přináší srozumitelné definice: Ochrannou 
dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující k 
ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a 
pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních 
onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými 
členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Člení se na 
a/ běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, 
která jako součást čištění a běžných technologických a 
pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních 
onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky 
významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,

b/ speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, 
kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a 
přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu 
škodlivých a epidemiologicky významných členovců, 
hlodavců a dalších živočichů.

Jakou DDD má kdo konkrétně provádět zákon stanoví v § 
57. 

K realizaci běžné ochranné DDD se nevyžaduje žádná 
odborná způsobilost a je oprávněna a současně povinna 
ji provádět každá osoba na svém majetku jako součást 
čištění a běžných technologických a pracovních postupů. 
Řádné provádění běžné ochranné DDD je velmi důležité, 
neboť obvykle právě její zanedbání vede 
k potřebě provádění speciální ochranné DDD.

Provedení speciální ochranné DDD jsou povinny podle 
zákona zajistit podnikající fyzické osoby a právnické osoby 
ve svých provozovnách a všechny osoby při likvidaci 
původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých 
a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a 
dalších živočichů. Jedná-li se o obytné místnosti, pobytové 
místnosti a nebytové prostory, které neslouží k podnikání, 
má tuto povinnost vlastník nemovitosti, případně u 
bytových domů s jednotkami ve vlastnictví společenství 
vlastníků. U nemovitosti, která je ve vlastnictví ČR, má tuto 
povinnost příslušná organizační složka státu nebo státní 
příspěvková organizace, které jsou příslušné  k hospodaření 
s majetkem státu. 

Speciální ochrannou DDD je oprávněna provádět fyzická 
osoba, která podle zákona má  odborné znalosti 
a praktické zkušenosti  a vždy disponuje osvědčením 
odborné způsobilosti. To je vydáváno na základě složení 
odborné zkoušky.

Neplnění povinností na úseku běžné DDD lze hodnotit jako 
přestupek. Pokud nedochází k plnění povinností 
na úseku speciální DDD lze za přestupek podle rizika udělit 
pokutu až do výše 2 000 000,- Kč.

Subjekty či osoby, která opatření DDD provádějí, mohou 
používat, podle § 55 zákona,   jen přípravky dodané 
na trh v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie o biocidních přípravcích. Zároveň lze přípravky a 
postupy použít jen v míře nezbytně nutné tak, aby účelu 
ochranné DDD bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky 
nebyly ohroženy či poškozeny. 

Odborné deratizační firmy při zásazích dále postupují 
podle „Standardní metodiky ochranné deratizace“ z roku  
2006 vydané Státním zdravotním ústavem.
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SLAVNOSTNÍ JÍZDA 
KOKOŘÍNSKÉHO RYcHLÍKU
Novou turistickou sezónu zahájila Praha a Středočeský 
kraj celkem netradičně, a to slavnostním 
rozjezdem sedmi nových turistických 
retrorychlíků z Prahy-Hlavního nádraží. 
Protokolárním vlakem byl zvolen 
Kokořínský rychlík, v jehož čele stanula 
historická lokomotiva zvaná žargonem 
„Bardotka“ nebo také „Zamračená“. Při 
této příležitosti rychlík mimořádně zastavil 
v Praze-Kbelích a to v obou směrech, kde 
do vlaku nastoupilo kolem 30 Kbeláků, 
kteří si nechtěli nechat ujít zážitek spojený 
se zavedením nových rekreačních rychlíků 
jezdících přes Kbely. Po příjezdu do Mšena 
čekalo na nádraží pro všechny překvapení: 
vlak byl uvítán místní hudební skupinou 
(dixieland), stánky s občerstvením a 
přivítání hostů a turistů se ujal starosta Mšena. Po krátkých 
proslovech byla pokřtěna směrovka vlaků 1572/1573. 
Řada lidí využila tuto příležitost k procházce městem, za 
místní gastronomií anebo do širokého okolí. Potvrdilo se, 
že tento kraj má spoustu zajímavých míst a je neprávem 
opomíjen. V 17:00 se všichni vrátili k vlaku 1573 a ten 
odvezl první návštěvníky Kokořínska zpět do Prahy.
Ukázalo se, že Kbeláci o takovýto vlak mají zájem, a proto 

bude městská část dále usilovat o to, aby aspoň tenhle typ 
retrorychlíků do budoucna zastavoval i ve Kbelích.
Radek Čermák, odd. dopravy s použitím materiálů KŽC 
Doprava

ZÁžITKOVÝ PRůVODcE PRAžSKOU 
INTEGROVANOU DOPRAVOU
Zážitkový průvodce Pražskou integrovanou dopravou
Na internetové adrese https://pid.cz/wp-content/uploads/
ke-stazeni/tiskoviny/2018/Zazitkovy-pruvodce-PID-2018.
pdf organizace ROPID zveřejnila turistické novinky 
pro letošní sezónu. Letos jsou všechny pohromadě 
v nové brožuře nazvané Zážitkový průvodce Pražskou 
integrovanou dopravou. Součástí průvodce jsou slevové 
kupóny. Průvodce je k dispozici v informačních centrech 

PID a také ve vrátnici našeho úřadu.
O sobotách, nedělích a svátcích opět jezdí historický 
Pražský motoráček, který vyráží z Čakovic přes hlavní 
nádraží po pražském Semmeringu na Zličín. Ve Kbelích 
zastavuje v 8.24, cestou zpět v 17.38. Na tento vlak 
navazuje na hlavním nádraží v 9.03 populární Cyklohráček 
směrem na Okoř a do Slaného, který je vybaven zvláštní 
hernou pro děti.
Na druhou stranu směrem na Neratovice vyráží od 30. 
března do 28. října Kokořínský rychlík do Mělníka a 
Mšena. Jde o turistický retrorychlík, kde jsou nasazovány 
nostalgické vozy ze 60. let 20. století. V 9.02 zastavuje 
v Čakovicích, cestou zpět v 18.30. Vlak je ideálním spojením 
pro návštěvu Mělníka nebo Kokořínska. Méně známé jsou 
například lázně ve Mšeně nebo pivovar v Lobči.

Dalším turistickým spojem bude od 2. června do 30. září 
Podtrosecký rychlík. Ten zastavuje v Čakovicích v 8.50 a 
pokračuje přes Všetaty, Mladou Boleslav a Dolní Bousov 
do Jičína. Cestou zpět zastavuje v Čakovicích v 19.13. 
Největší atrakcí vlaku jsou malebné kouty Českého ráje 
jako je Sobotka, hrad Trosky nebo Prachovské skály.
Do Čakovic lze na rychlík dojet osobním vlakem v 8. 07. 
V obou vlacích je možné přepravovat jízdní kola. Vzhledem 

k tomu, že tyto výletní vlaky budou 
atraktivní pro Kbeláky, ale také pro 
obyvatel Vinoře a Satalice, vznesla 
městská část požadavek, aby vlaky 
zastavovaly i na nádraží ve Kbelích. 
Zatím se to povedlo jen mimořádně 
30. března při slavnostním výjezdu 
Kokořínského rychlíku.
Mezi zajímavé akce v naší části 
Prahy patří autobusový den 14. 
dubna na metru Letňany. Zde 
se představí na čtyřicet různých 
typů autobusů a zájemce ze Kbel 
na akci bude dovážet historická 
autobusová linka ze zastávky 
Nádraží Kbely.

Dne 28. dubna pojede slavnostní parní vlak do Brandýsa 
nad Labem na „audienci u císaře Karla I.“ Vlak sice projede 
Kbely, ale bude tam zastavovat v 9. 12 ve Vysočanech, 
cestou zpět v 17. 35 zastaví v Satalicích. Císař Karel před 
korunovací v roce 1916 často pobýval na brandýském 
zámku. Více informací o akci na: www.audience-brandys.cz
Dne 12. května proběhne železniční den v Mladé Boleslavi. 
Bude zde výstava železničních vozidel, výletní jízda parním 
vlakem do Nymburka a další jízdy historických vlaků do 
okolí Mladé Boleslavi.
Dne 13. října se bude konat trolejbusový den na trati 
v Prosecké ulici.
Na retrorychlíky bude nasazována oblíbená lokomotiva 
„Bardotka“. Foto KŽC.

Čermák OŽPD

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

https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tiskoviny/2018/Zazitkovy-pruvodce-PID-2018.pdf
https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tiskoviny/2018/Zazitkovy-pruvodce-PID-2018.pdf
https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tiskoviny/2018/Zazitkovy-pruvodce-PID-2018.pdf
http://www.audience-brandys.cz
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SKAUT - S.S.V.
15. VÝROČÍ SKAUTů - S.S.V.

24. března 2018 jsme oslavili 15. výročí vzniku naší organizace. Začátky rozhodně nebyly 
lehké, protože jsme se několikrát stěhovali atd. Postupně jsme si vytvořili krásné zázemí, kde se naše oddíly mohou stále 
rozrůstat. Z toho všeho máme opravdu velkou radost a věnujeme se tak skautování na sto procent. O tom, jak na sobě 
pracujeme se veřejnost může přesvědčit na mnoha veřejných akcích, které pravidelně pořádáme. Zkrátka, baví nás to...
S dětmi se vydáváme na výpravy po České republice, ale nebojíme se vyrazit i do zahraničí. Už jsme stačili navštívit 
Polsko, Belgii, Ukrajinu, Německo a Rakousko. 
Provozujeme i oddíl vodních skautů. Snažíme se vyjíždět co nejčastěji na řeku, kde se učíme zvládat vodácké základy. 
Letos plánujeme na kánoích doplout až do legendární Sluneční zátoky.
V našem úsilí nás velmi podporuje ÚMČ Praha 19 Kbely, opravdu máme to, co potřebujeme a můžeme být i moderními 
skauty! Protože jsme nejraději v terénu, který je plný nástrah. To nás posiluje, posouvá na cestě ke zodpovědnost a 

přátelství. 
S pozdravem

Kamil 
Podlaha



3736

práci na interaktivní tabuli. Velký ohlas vzbudily i aktivity 
na iPadech – procvičování matematických dovedností na 
dominových kartách a sluchová analýza podle obrázků.
O úspěšnosti akce svědčí velký zájem veřejnosti a rozzářené 

oči budoucích školáků, kteří se domů vraceli se plným 
počtem razítek a zaslouženou odměnou!

Mgr. Martin Korenčík

ZÁKLADNÍ šKOLA PRAHA - KBELY

DEN OTEVŘENÝcH DVEŘÍ
Tradiční den otevřených dveří přilákal na naši školu 
řadu rodičů i budoucích prvňáčků. Pro návštěvníky bylo 
připraveno třináct stanovišť s bohatým programem. Ti 
nejmenší si mohli i zasoutěžit. Po vstupu do školy obdrželi 
plánek, do kterého mohli sbírat razítka za splněné úkoly. 
Pro všechny na konci čekaly drobné odměny a sladkosti. 
Role průvodců se jako každý rok ujali žáci osmých a 
devátých tříd, v učebnách pak s přípravou i organizací 
pomáhali svým pedagogům další žáci a zástupci školního 
parlamentu.
Pro návštěvníky staré budovy byla otevřena knihovna, 
pracovna estetických předmětů, dílny, tělocvična, 

gymnastický sál a učebny dějepisu, přírodopisu a chemie. 
Nabídka aktivit byla velmi pestrá a lákavá: ukázky chovu 
terarijních živočichů, práce s mikroskopem, výroba lupy, 
netradiční pokusy z elektrostatiky, hra na malého faraona, 
určování chemických látek podle čichu, sběratelé kostí, 
lov na kachnu, kvízy, hádanky, hry a mnoho dalšího. Pro 
sportovce byly připraveny ukázky basketbalu a taekwonda. 
Vedle toho se rodiče mohli seznámit se školními projekty, 
úspěchy našich žáků na soutěžích a olympiádách a 
učebními materiály. 
Na nové budově byl logicky největší zájem o 1. třídy. 
Rodiče se mohli seznámit i s programem Začít spolu. 
Nejmenší návštěvníky zaujala herna školní družiny a také 
počítačová učebna, ve které si zájemci mohli vyzkoušet 

LYžAŘSKÝ VÝcVIKOVÝ KURZ
Janov nad Nisou, srdce Jizerských hor, se stalo dějištěm 
lyžařského výcvikového kurzu žáků šestých a sedmých tříd 
naší školy. Statečně a odhodlaně se vydali v arktických 
podmínkách zdokonalit svoje lyžařské dovednosti jak na 
sjezdových, tak na běžeckých tratích. Kromě náročného 

programu a vydatné stravy jsme se snažili dostat do hlav 
svěřenců něco málo z první pomoci a bezpečnosti na 

svahu. Temperament a taneční kreace našich 
žáků se projevily při společenských večerech. Závodní duch 

nezůstal ve stínu jehličnanů a zaznamenali jsme výsledky, 
které by nejednoho šéftrenéra juniorské reprezentace 
nenechaly klidným.  Kromě pár ohnutých hůlek, puchýřů 
a drobných bolístek „lyžák“ proběhl ve skvělém duchu, 
protože jsme byli na čerstvém vzduchu. Těšíme se na další 
ročník. 

Mgr. Tomáš Jordán

MASOPUSTNÍ PRůVOD
9. února se uskutečnil již druhý masopustní průvod školou. 
Aktivně se zapojila celá nová budova, kde si děti vyráběly 
masky, natrénovaly tradiční písně jako například Masopust 
držíme, Pekla vdolky a další. Písničky byly doprovázené i  
tanečky. Průvod se zastavil ve všech patrech staré budovy, 

kde se společně hrálo a zpívalo. Děkujeme všem třídním 
učitelkám, dětem i rodičům, kteří se podíleli na přípravě 
masek. Velký dík patří i školní kuchyni, která napekla pravé 
masopustní koblihy pro všechny.

M. Loulová a K. Škořepová, 
učitelky druhých tříd
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PETR PROBST 
kbelský rodák, jak jste ho možná neznali
Letos pan Petr Probst oslaví své 70. narozeniny. Někteří 
z nás si na pana Probsta jistě ještě vzpomenou z dob svého 
mládí, neboť pan Probst zde žil a navštěvoval také kbelskou 
obecnou školu, dnešní Dům seniorů na Mladoboleslavské 
ulici. Shodou okolností se nám podařilo s ním navázat 
po letech opět kontakt, neboť pan Probst ve Kbelích již 
dlouhou dobu nežije. A co nás na Petru Probstovi tak 
zaujalo? V první řadě naši pozornost upoutal zajímavý 
obraz pivovaru z roku 1963, jež namaloval pan Probst 
v roce 2007 ze svých vzpomínek. Do obrazu zakomponoval 
i některé konkrétní postavy kbelských občanů z té doby, 
např. v popředí jdoucí stará paní s holí je paní Suldovská, 
nebo postava na chodníku představuje Karla Kletečka, 

neopomenul ani své spolužáky – postavička v červeném 
kabátu s taškou na zádech  je Božena Kobíková.

Zajímalo nás, jak se pan Probst dostal k malování, vždyť 
vystudoval SPŠ strojní a do roku 1999 byl činný v oboru 
analytických přístrojů a měření životního prostředí.

„Původním povoláním jsem technik, ale malování mne 
lákalo už během studia na průmyslové škole. Moje 
první pokusy spadají právě do těchto let, ale byly hodně 
nesmělé a neobratné. Poprvé jsem se přiblížil k jakémusi 
odstínu výtvarné práce kupodivu na vojně, kde jsem se 
stal kresličem map, trochu se seznámil s písmem a měl 
neomezený přístup k barvám. Tady jsem marně zkoušel 
první obrázky, abych zjistil, že bez znalosti techniky malby 
a kresby se mi nepovede nic. 
Po návratu do civilního života jsem malovat nemínil, ale 
štětce mi do ruky vrátil kamarád M. Simon, s nímž jsem, již 
po třetí, začal znovu malovat. Následovalo studium všech 
možných knih věnovaných malířství, rozhovory se stejnými 
malířskými nadšenci, členství v malířském sdružení 
Corpus, zkoumání děl malířů mnohem lepších, než jsem já 
a hlavně se mi dostalo velkých poučení a rad od manželů 
Kabátových, našich známých ilustrátorů. Cesta k dnešním 

obrazům byla dlouhá, překrásně dobrodružná a přinášela 
hodně radosti a přátel.
Posledních dvacet let je to jediná činnost, jíž se cele věnuji.“

co vás inspiruje k malování obrazů?
„Mám rád svět tichých zákoutí, svět staré, nyní již 
nepoužívané techniky, která pomalu rezaví a rozpadá se 
kdesi na předměstích, ohrady, opuštěná nádraží. V mých 
obrazech není akce, která by svým hlukem rušila svět. Mně 
stačí jen postát, dívat se a odkrývat příběhy, jejichž stopy 
jsou zaznamenány třeba jen otiskem stínů. Byl bych rád, 
kdyby se člověk občas dokázal zastavit a podívat se kolem 
sebe a zapomenout, alespoň na chvíli, na spěch doby. Je 
tolik věcí a myšlenek, které nám předkové zanechali a my 
je opouštíme, aniž bychom zvážili jejich krásu, obsah a sílu 

přinášející užitek.“

Pan Probst k naší radosti za doby působení ve Kbelích také 
rád fotografoval a zdokumentoval tak pro nás část obce 
Kbel zvané „Uličky“, za což velice děkujeme, neboť tyto 

fotografie jsme ještě v našem archivu neměli. Podívejte 
se sami, jak se „Uličky“ změnily od roku 1970, kdy byly 
fotografie pořízeny.

Ing. Ivana Zámyslická
odbor tajemníka ÚMČ Praha 19
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MATEŘSKÁ šKOLA ALBREcHTIcKÁ
ALBREcHTÍČEK
Od vzniku mateřské školy Albrechtické jako samostatné 
organizace, tzn. odloučení se od mateřské školy Letců, 
vychází každý měsíc internetový měsíčník „Albrechtíček“. 
Ten má za úkol rodičům pravidelně posílat informace o 
aktuálním dění, zajímavostech a novinkách v naší školce. 
Je rovněž každý měsíc vyvěšen na našich webových strán-
kách www.ms-albrechticka.cz.
Zde je ukázka březnového vydání tohoto časopisu.
Co se tedy dělo v naší školce v jednotlivých třídách v mě-
síci březnu?
Tento měsíc jsme se zaměřili na začínající jaro a oslavy jar-
ních svátků včetně Velikonoc. Naši předškoláci vystoupili 
se svým nacvičeným pásmem na velikonočním jarmarku 
ve kbelském parku.

 Ve školce nás opět navštívilo divadlo Evy Hruškové a 
Jana Přeučila, tentokrát s pohádkou „Pověsti české“. Tří-
dy Medvídků, Včeliček, Kuřátek a Berušek se vydaly na 
výlet do zoologické zahrady, kam má naše mateřská škola 

permanentní vstupenku. Třídy Žirafek a 
Lvíčat navštívily ZOO koncem února.
Ve spolupráci s Ministerstvem zeměděl-
ství jsme pro všechny třídy uspořádali akci „medová sní-
daně“. Děti ke svačině dostaly chléb s máslem a medem 
a od pracovníka Ministerstva zemědělství se dozvěděly, 
jak med vzniká a jaký užitek pro nás mají včely.
Nejvýraznější akcí měsíce bylo „Odemykání zahrady -vy-
nášení Moreny“ na školní zahradě. Této akce se tradičně 
zúčastnily všechny děti i učitelky. Vynášení Moreny přijel 
natočit Ing. Spilka z kbelské televize. Reportáž si můžete 
prohlédnout na našich webových stránkách.
Medvíďata
Březen se jako první jarní měsíc u Medvídků nesl v duchu 
jara. Povídali jsme si o změnách v přírodě a o tom, proč 

má jaro své kouzlo i pro nás. Řeč 
přišla i na zvířátka, která se nám s 
příchodem jara ukazují a radují se 
z teplého počasí stejně jako my. 
Naučili jsme se spoustu nových 
písniček a básniček, díky kterým 
jsme mohli odemknout celou 
naši zahradu pro jaro a rozloučit 
se tak se zimou. A protože jsme 
chtěli mít jistotu, že zima opravdu 
skončí a jaro začne, spálení More-
ny se účastnily všechny třídy. 
Kuřátka
Celý březen jsme v Kuřátkách vě-
novali tématu „Jaro a probouze-
jící se jarní příroda“. Pozorovali 
jsme změny v přírodě, povídali si 
o tom, co dělají na jaře zvířátka a 
seznamovali se s jarními svátky. 
Dále jsme pozorovali jarní květi-
ny, zvířátka, hnízda ptáčků a vů-
bec celou probouzející se jarní 
přírodu. Malovali jsme sedmik-
rásky, vlaštovky a zlatý déšť. Také 
jsme se naučili jarní básničky a 
písničky s pohybem, např. „Kop-
řiva“, „Přišlo jaro na kopeček“, 
„Hola hoši do práce“, „Chrpa“ a 
„Červený šátečku“. 

Berušky
Ve třídě Berušek jsme začali vítat 
jaro. Děti se učí poznávat jarní 
květinky a ptáčky, kteří na jaře 

přiletí. Příroda se probouzí, a proto se v celé školce při-
pravovalo „vynášení Moreny“, vítání jara a odemykání 
školní zahrady. K tomu jsme přizpůsobili program ve tří-
dě. Nacvičovali jsme písničky, tanečky a básničky s jarní 

tématikou, vyráběli jsme výkresy na výzdobu nástěnek. 
Děti si prohlubovaly své znalosti při plnění úkolů v pra-
covních listech, kontrola správného úchopu pastelky a 
tužky je samozřejmostí. Navštívili jsme kbelskou knihov-
nu, kde nám paní Novotná předčítala zajímavé příběhy 
s jarní tématikou. Nyní začínáme plně využívat zahradu 
školky, která se po zimě začíná zelenat. Z toho mají děti 
největší radost. Volný po-
hyb a pobyt na čerstvém 
vzduchu je pro ně velice 
prospěšný, nejlépe rozvíjí 
jejich hrubou motoriku a 
přispívá k jejich dobrému 
zdravotnímu stavu.
Včeličky
První jarní den jsme 
v celé školce slavili vy-
nášením Moreny. Mo-
rena podle starého zvy-
ku představovala zimu, 
která musí odejít, aby se 
mohlo narodit nové jaro. 
Nejprve děti vyráběly 
Morenu ze suchých větví, 
slámy, starých látek, na 
krk jí pak pověsily prázd-
né šnečí ulity. Ve středu 
21. 3. se vydala celá škol-
ka v průvodu přes škol-
ní zahradu. S písničkou 
„Neseme my Morenu“ 
jsme nesli naši Morenu 
v čele průvodu až na ko-
nec zahrady, kde jsme ji 
společně spálili. Potom 
jsme si všichni zazpívali 
„ Vrby se nám zelenají“ a 
„Voláme sluníčko“ a poté 
každá třída předvedla 
svoji písničku s taneč-
kem. Nakonec všechny 
děti prošly zlatou bránou 
na kopec, kde je čekal 
Křemílek a Vochomůrka. 
Děti jim pomohly odem-
knout zahradu a zahrály si jarní hry. 
Lvíčata
V březnu jsme si ve Lvíčatech povídali o prvních jarních 
kytičkách, jak rostou. Vyráběli jsme sněženky, tulipány a 
květiny v květináči. Naučili se nová jarní říkadla, nové pís-
ničky „Voláme sluníčko“ a „Vrby se nám zelenají“. Zahá-
něli zimu říkadlem „Zimo, zimo“, které jsme zrytmizovali 
hrou na chrastítka, drhlo a tamburínu. Celý měsíc byl ve 
znamení příprav na velikonoční svátky a nácviku pásma 
na vystoupení ve kbelském parku – velikonoční jarmark. 
Také jsme si společně se třídou Žirafek vyzkoušeli, jaké 

to je strávit celou noc ve školce  - projekt Noc s Ander-
senem.
Žirafky
Děti ze Žirafek vystoupily 7. března v Klubu seniorů s 
programem k Mezinárodnímu dni žen. Vystoupení mělo 
úspěch. Odměnou pro děti byl úsměv na tvářích seniorů.
Naše mateřská škola je přihlášena do projektu Noc s 

Andersenem. Mnozí předškoláci trávili svou první noc 
mimo domov. Noc děti prožily s nejlepšími kamarády ve 
známém prostředí. Rodiče pro ně napekli řízečky, bá-
bovky a jiné dobrůtky. Nálada byla výborná, děti využily 
výjimečné situace, kdy mohly trávit společně noc pod 
jednou střechou. 
Dne 11. dubna od 13 do 17 hodin máme den otevřených 
dveří. Všichni jsou srdečně zváni na prohlídku prostor 
naší mateřské školy Albrechtické.

Zpracovala: Lada Leiblová
ředitelka MŠ

http://www.ms-albrechticka.cz
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MATEŘSKÁ šKOLA LETců
www.kbely.tv

KBELY TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

Jarní jarmark
14. a 15. března  proběhl v Mateřské škole Letců tradiční jarní jarmark. Tam se prodávaly 
výrobky žáčků ze školky a utržené peníze putovaly na charitu.
http://kbely.tv/video/1712-jarni-jarmark

Linka S34 dostane nové vlaky
Ve výrobě jsou nové vlaky, které by měly nahradit ty dosluhující. Nasazeny budou na linku 
S34 vedoucí přes Kbely. 
http://kbely.tv/video/1710-linka-s34-dostane-nove-vlaky

Noc s Andersenem
Reportáž z mezinárodní literární akce, do které se letos opět připojila kbelská základní škola 
i ve spolupráci s kbelskou knihovnou. pro děti byly připravené besedy s mnoha spisovateli. 
http://kbely.tv/video/1714-noc-s-andersenem-2018

Palestra Kbelská 
10 - 32. ročník
3. 3. 2018 proběhl další 
ročník silničního běžeckého 
závodu Palestra Kbelská 
10. 32. ročník přinesl opět 

některé novinky a jako jeden z prvních závodů sezóny 
dal běžcům možnost vyzkoušet svojí fyzičku po zimní 
pauze. 
http://kbely.tv/video/1708-palestra-kbelska-10-32-
rocnik

Reprezentační ples 
MČ Praha 19
Páteční večer 23. února se 
ve slavnostně nazdobeném 
sále Lidového domu 
uskutečnil Reprezentační 

ples Městské části Praha 19. Ten se každoročně těší 
velké oblibě a to nejen díky skvělé kapele, bohaté 
tombole a úžasným vystoupením.
http://kbely.tv/video/1703-reprezentacni-ples-m-
praha-19

Velikonoční týden ve školce Letců
Již druhým rokem si děti ze školky Letců zpestřují 
velikonoční svátky nejen zdobením vajíček a 
velikonočních dekorací, ale i barevnými dny 
podle zvyklostí pašijového týdne. Ten začíná 
Modrým pondělím, kdy si s dětmi povídáme, jak 
se slaví Velikonoce ve světě a jaké tradice jsou 
zvykem u nás, a to nejen ve Kbelích. Následuje 
Šedivé úterý, kdy se ve třídách uklízí – není to 
jen na našich paních uklízečkách, ale zapojují se 
i děti – uklízí hračky a hezky je rovnají na svá 
místa. Věřte, že i tato zdánlivě nelibá činnost 
baví všechny děti a z výsledku mají radost. 
Škaredá středa je ve znamení úsměvů, protože 
kdo se v tento den bude mračit, zůstane mu to 
po celý rok. A tak se na sebe od rána usmíváme, 
pomáháme si, zpíváme si, zkrátka společně 
vytváříme ve třídě pozitivní a radostnou náladu 
– ať si venku třeba létají hromy a blesky, nám 
je ve školce prostě hezky. Na Zelený čtvrtek si 
povídáme o řehtání i o zvonech, co odlétají do 
Říma. A k jídlu nám paní kuchařky uvaří něco 
zeleného a samozřejmě dobrého J. Aby si děti 
i paní učitelky tento týden co nejvíce užily, 
oblékají se v pondělí do modrého a ve čtvrtek 
do zeleného.

Karneval ve školce 
Tradiční karnevalové veselí propuklo ve školce 
Letců 6. února 2018. Ve školce se sešlo nespočet 
princezen, čarodějů, princů, víl, medvědů 
a různých zvířátek. V každé třídě proběhly 
soutěže, přehlídky masek i fotografování. Paní 
učitelky se také proměnily v různé postavy - 
mývala, piráta, princezny, včelky nebo třeba i 
Šebestovou s kouzelným sluchátkem. Ze tříd se ozývalo 
veselí, zpěv, hudba, tanec a bouchání rychlých špuntů 
na přípitek. Velké poděkování patří i rodičům, kteří nám 

připravili nejen sladké, ale i zdravé pohoštění pro děti.

Michaela Malá, učitelka MŠ
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Březen 2018
1. 3. Začátek března vůbec nevyšel 
podle mých představ. Večer jsem 
si jako správný diabetik píchnul 
předepsanou dávku inzulínu a 
zapomněl jsem se najíst. Moje chyba. 
Postihl mě hypoglykemický záchvat a 
nebýt mé duchapřítomné přítelkyně, 
která okamžitě zavolala záchrannou 
službu, mohlo to dopadnout velice 
špatně. Pomalu jsem ztrácel vědomí 
a když jsem se trochu vzpamatoval, 
tak nade mnou stáli dva saniťáci. 
Musel jsem v posteli vypadat asi 
hrozně, protože mi položili otázku: 
Kolik jste toho vypil? Přitom z důvodu 
nemoci vůbec nepiji alkohol ani 
nekouřím. Nasadili mi kapačku a od 
tohoto okamžiku se mi začalo dělat 
dobře, což jsem záchranářům sdělil 
a oni se smáli: To dobře víme.  Po 
deseti minutách jsem už byl schopen 
si sednout a bylo mi mnohem 
líp. Bylo mi sděleno, že mě raději 
odvezou do nemocnice na vyšetření. 
V sanitce jsem už byl pohodě. Trochu 
mě uklidnilo, že sanitka nehoukala 
z toho jsem usoudil, že nejde o nic 
vážného. Kolem 21 hod. už jsem byl 
v nemocnici na Bulovce na  Interní 
ambulanci. Čekárna byla plná lidí. 
Absolvoval jsem řadu vyšetření a 
čekal jsem na výsledky. Mezitím 
postupně přivezli dva podnapilé 
muže na odběr krve. Jeden byl ,,total 
šrot“ a byl hlídán kvůli bezpečnosti 
svým ,,bodyguardem“ a druhý muž 
- ten měl jen něco přes 2 promile 
alkoholu. Na tomto nemocničním 
oddělení byl o půlnoci provoz jako 
za bílého dne! Konečně po 1. hodině 
ranní jsem se dostal k doktorovi a 
následovala další vyšetření  na jehož 
základě mi bylo oznámeno, že si 
mě tam okamžitě nechají. Pokoušel   
jsem se dohodnout, že bych nastoupil 
do nemocnice za týden, protože ted´ 
na to nejsem připraven. Bohužel  
jsme se nedohodli a nezbývalo mi než 
podepsat revers. Stalo se. Na moji 
žádost o dopravu  sanitkou domů 
do Kbel mi bylo sděleno, že tedˇuž 
nemám nárok. Vyšel jsem ven jen 

lehce oděn a v  domácích  bačkorách 
při venkovní teplotě minus 13°C a 
vyrazil k hlavní vrátnici. Tam nastal 
další problém protože si vrátní 
mysleli, že jsem pacient, který utekl 
ze záchytné stanice. Až když jsem jim 
ukázal lékařskou zprávu, byli velice 
ochotní, nechali mě ohřát v budově 
vrátnice a na moji žádost mi zavolali 
taxíka. Taxikář za lidovou cenu 199 
Kč mě odvezl zpátky do Kbel a ve 
čtvrt na tři ráno jsem už byl v posteli. 
Podobnou anabázi bych nikomu 
nepřál.
 3. 3.   32. ročník běžeckého 
závodu Palestra Kbelská 10 se 
letos uskutečnil za nezvykle 
mrazivého počasí, což se také  
projevilo na výsledných časech.                                                                                                                
6. 3. Na kbelské radnici se uskutečnilo 
další Letopisecké setkání kbelských 
pamětníků, které bylo tentokrát 
věnováno historii Lidového domu 
Kbely. Za svoji osobu připomínám 
fakt, o kterém málokdo ví, že v roce 
1965 v Lidovém domě Kbely vznikl 
zřejmě poprvé v Československu 
hudební žánr zvaný underground!
  7. 3. Na žádost Městské části 
Praha 19 jsem dal k dispozici 
k veřejnému použití archiv kbelského 
sportovce Járy Veselého (diplomy, 
fotky, novinové články aj.). Možná 
by stálo za úvahu uspořádat ve 
Kbelích výstavu věnovanou tomuto 
legendárnímu sportovci.
8. 3. Jedné kbelské seniorce utekl 
pes. Paní byla nešťastná,  protože 
nikde nebyl k nalezení. Po několika 
dnech jí zazvonil  mobil a neznámá 
paní jí oznámila, že jejího psa 
objevila v Radonicích. Pes měl 
naštěstí  na obojku napsané telefonní 
číslo na majitelku. Nálezkyně 
odmítla odměnu za nalezení psa a 
proto jí patří poděkování alespoň 
touto cestou. Zajímavostí je, 
že podobný případ se stal před 
rokem a tenkrát byl ztracený pes 
nalezen u kbelského  nádraží.                                                                                                                      
10. 3. Tento den  byla na základě 
rozhodnutí Rady Městské části Praha 
19 před kbelskou radnicí vyvěšena 

Tibetská vlajka, která symbolizuje 
podporu tibetskému lidu v boji za 
svobodu a demokracii!
11. 3. Velké zklamání zažili 
občané Sídliště II. ve Kbelích, 
když šli ráno nakoupit a zjistili, 
že obchod v Katusické ulici je  
uzavřen z technických důvodu. 
Nic víc a nic míň. Hned příští den 
tam nebylo  ani živáčka a situaci 
nejlépe popsala kbelská seniorka, 
která prohlásila: Ted´ je tady mrtvá 
zóna!!!  Nezbývá než doufat, 
že se přihlásí nový nájemce a 
potraviny budou opět v provozu.                                                                                                                                       
12. 3.  V blízkosti odpadového 
kontejneru v sídlišti II, ve Kbelích 
byla nalezena krabice plná 
vinylových LP desek a taška s CD  
různých  hudebních žánrů, zřejmě 
z pozůstalosti po zemřelé kbelské 
občance. Tento nález jsem věnoval 
serioznímu kbelskému sběrateli. 
Nevyhazujte hudební nosiče LP, EP, 
SP, CD, DVD, knihy,  časopisy 
s hudební tématikou věnujte je 
tomuto velkému sběrateli, třeba 
se mu bude něco hodit do  jeho 
sbírky. Kontakt: Jan Svoboda tel. 
732 955 993 od 10 -20 hodin. Děkuji. 
14. 3. Opět jsem navštívil Letecký 
archiv v Praze 10 a doplnil poznatky 
o kbelském letišti, např. dne 25. 
května 1926 odstartoval z kbelského 
letiště štábní kapitán Vilém Stanovský 
s mechanikem Františkem Šimkem 
s letounem Ab – 11  k propagačnímu 
dálkovému letu Evropou.                                                                                                                                         
16. 3.  V sále Lidového domu Kbely se 
konal Hasičský bál, který uspořádal  
Sbor dobrovolných hasičů Kbely za 
podpory MČ Praha. Dobrá muzika, 
bohatá tombola, příjemná zábava, 
co si víc přát. Připomínám, že Sbor 
dobrovolných hasičů Kbely je jedním 
z nejstarších v Praze (založen 1881) a 
jsme rádi, že ve Kbelích existuje.
18. 3. Na lavičce v Sídlišti II. ve 
Kbelích seděl starší muž, kterému 
nebylo dobře. Naštěstí si ho všimla 
žena středního věku a ochotně 
pána podepřela a odvedla až k jeho 
domu. Udělala dobrý skutek. Zaslouží 
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pochvalu.
20. 3. Kbelský senior si k malému 
důchodu přivydělává u bezpečnostní 
agentury. Tohoto dne vyrazil do práce 
na ,,šichtu čtyřiadvacítku“ a na stanici 
autobusů MHD v Bakovské ulici 
zjistil, že má každou botu jinou. Na 
pravé noze měl normální polobotku 
a na levé sportovní ,,kecku“. Domů 
by se už nestihl  vrátit, 
tak odjel do práce, kde 
z něho spolupracovníci 
měli velkou švandu. Taky 
dostal přezdívku – klaun!                                                                                                                                           
24. 3.  V Centrálním parku 
Kbely se uskutečnila akce pod 
názvem Velikonoční jarmark 
aneb probouzení jara, hmyzu 
a kytiček, kterou uspořádala 
Praha 19 ve spolupráci 
s místními spolky. Bylo to 
setkání s velikonočními tradicemi, 
muzikou a bohatým programem 
pro děti i dospělé. Dále se za účasti 
nejvyšších představitelů MČ Praha 19 
v čele se starostou Pavlem Žďárským 
uskutečnilo slavnostní otevření 
studánky Barborka, na kterou si 

většina starousedlíků jistě pamatuje. 
26. 3.  Kbelský senior z Katusické ulice 
se vrátil domů z týdenního léčení. Asi  
před týdnem při domácí oslavě vypil 
veškeré alkoholické nápoje (musel to 
být pěkný mix)  a upadl ve svém bytě 
tak nešťastně, že byl celý pomlácený 
odřený apod. Byl odvezen do 
nemocnice k ošetření a tam ho podle 

vlastních slov dali trochu do kupy. 
Doktoři mu však naordinovali přísný 
zákaz pití alkoholu a také kouření.                                                                                                                
28. 3.  Bývalý kbelský občan jel do 
Kbel navštívit syna s rodinou, která 
zde bydlí. Tentokrát nejel metrem a 
autobusem MHD jako obvykle, ale 

protože bydlí ve Vršovicích rozhodl 
se cestovat vlakem. Na nádraží Kbely 
čekala celá rodina až ,,děda“ přijede.  
Vlak přijel a ,,děda“ nikde. Bylo to 
velice podivné, protože jindy byl vždy 
přesný, Po chvíli zazvonil telefon a 
,,děda“ se ozval z nádraží Čakovice. 
Důvod byl jednoduchý. Už asi 25 let 
nejel vlakem a nevěděl, že dveře 
vlaku se otevírají stisknutím tlačítka 
a ne fyzickou silou. Naštěstí po 
železnici přes Kbely jezdí vlaky často 
a tak za chvíli přijel zpátky. Tentokrát 
se již výstup podařil a rodina byla 
konečně pohromadě. 
31. 3. Na závěr měsíce března 
mi dovolte veřejně poděkovat 
lidem z Úřadu MČ Praha 
19,  kamarádům, přátelům za 
pomoc, povzbuzující telefonáty, 
e – maily a jiné projevy sympatií  
a hlavně svojí skvělé přítelkyni 
Renatě, která o mě při vážném 
zdravotním stavu neúnavně pečuje!                                                                                                                                          

Josef Perlinger ( JPM)
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společenské akce, vystoupení dětí ze škol i různá zasedání. 
Lidový dům je jednou z výrazných dominant MČ a patří 
mezi největší kulturní stánky v širokém okolí. 
Kbelské zajímavosti:
Podařilo se mi zjistit, že první vydání Zpravodaje ve Kbelích 
bylo již v roce 1960 a ne v roce 1963, jak bylo psáno ve 
Kbeláku č. 69. Mám Zpravodaje vydávané v roce 1962 a 
to byl již třetí ročník. Nemáte někdo náhodou úplně první 
čísla Zpravodaje? 
Pan tajemník JUDr. Nykles na setkání hovořil o kapličkách 
Svaté cesty a při té příležitosti vysvětlila paní Dvořáková, 
jedna z přítomných pamětníků, že kapličku v areálu 
parkoviště v kasárnách zachránil pan Václav Beníšek. Potom 
pan tajemník pozval všechny na otevření studny Barborky 

a upozornil na stavbu na křižovatce ulic Vrchlabské a 
Mladoboleslavské, kde se staví nový pivovar.
Pak jsme si povídali o historii jednoho domu. Ve Kbelích 
máme dva Domy pro seniory. Jeden je na Mladoboleslavské 
ulici čp. 20, který je přestaven z první kbelské školy, a 
druhý se nachází v ulici Borovnické čp. 476. Byl to původně 
rodinný dům, který nechal postavit v roce 1935 pan Karel 
Novák a žili tam jeho tři děti a později i jeho vnuci. Pan 
Novák se stal v roce 1936 prvním a jediným Čestným 
občanem Kbel.  Po krásné zahradě se procházela operní 
pěvkyně Marie Podvalová. Jeden z majitelů pan Ing. Jan 
Novák, byl později ředitelem Výzkumného ústavu Rakony 
v Rakovníku. Jarmila Jabornická byla učitelkou v mateřské 
školce ve Kbelích a bydlel zde i pan Ing. Lanc. Jeho dcera 
paní Jiřina Pokorná bydlí ve Kbelích na sídlišti. Později v 
domě žili i nájemníci. Pan Borovička byl kbelský knihovník. 
Paní Kontová pracovala jako služebná u Bělohříbků 
ve vinořském zámku. Paní Věra Jíšová byla tajemnicí 
MNV Kbely. Dům potkala i velmi smutná událost. Syn 
Jabornických Daniel si sušil vlasy fénem, protože se chystal 
do tanečních. Kovový fen probil a Daniela elektrický proud 
zabil. Také jsem v tomto domě bydlela i já. V roce 1983 
koupil dům n.p. Pal Kbely, kde chtěl vybudovat ubytovnu 
pro své zaměstnance. Později bylo dohodnuto, že dům 
bude přestavěn na Dům pro seniory, který byl velmi 

potřebný. A tak se na podzim roku 1989 otevřel první 
Dům pro seniory ve Kbelích. Znáte také nějakou zajímavou 
historii některého kbelského domu?
Máme pozorné čtenáře. Pan Kubeš si všiml, že na 
stránkách úřadu v historii se píše také o Kostelu sv. Alžběty 
Durinské. Není tam uvedeno jméno architekta pana 
Bernarda ď Ambrose, který připravil ideový projekt, kdy 
se inspiroval charitativní činností sv. Alžběty a dal kostelu 
podobu bochníku chleba, z něhož již byla část odkrojena 
a rozdána. Také navrhl výzdobu interiéru kostela včetně 
okenní vitráže. Vše bude dopsáno.

Ivana Engelová, kronikářka

61. LETOPISEcKÉ   SETKÁNÍ (5. BŘEZNA 2018)

Téma březnového Letopiseckého setkání bylo Lidový dům 
a další kbelské zajímavosti. 
Také kbelský Lidový dům slaví svoje výročí. Byl postaven 
v roce 1928, tedy před osmdesáti lety. Do té doby nebyl ve 
Kbelích žádný kulturní stánek. Lidé se scházeli po hostincích, 
např. U Karbusů (roh Toužimské a Semilské ulice), U Halíků 
(čínská restaurace na Vrchlabské ulici), U Morsteinů 
(na Mladoboleslavské ulici 
zavřený Motorest) nebo U 
Suldovských (dnes pneuservis 
na Mladoboleslavské ulici). 
V hostincích byly sály, kde se 
hrálo divadlo, cvičilo a pořádaly 
se taneční zábavy. V roce 1926 
se začalo uvažovat o výstavbě 
Lidového domu. Nejprve 
bylo ustaveno družstvo, 
po velkých potížích se obci 
podařilo zakoupit pozemek, 
sehnal se finanční úvěr u 
záložny na Florenci v Praze 
a zajistila se stavební firma 
stavitele Hradce ze sousední 
Vinoře. Veškeré zemní práce 
byly provedeny svépomocí a 
členové družstva pomáhali i 
při stavbě. Dne 9. května 1928 
byla provedena kolaudace a 3. 
června 1928 slavnostně předán 
do užívání. Působil zde kulturní 
a divadelní kroužek a cvičili členové Federace dělnických 
tělovýchovných jednot (FDTJ). V době okupace byl Lidový 
dům zabrán Němci a byla zde zřízena opravna německých 
automobilů. Po osvobození byla uspořádána dobrovolná 
sbírka k získání finančních prostředků na opravu. Byly nově 
položeny parkety, opraveno jeviště a ještě v roce 1945 
sloužil opět veřejnosti.
Další velká rekonstrukce byla zahájena v roce 1973 a 
trvala pět let. Opravila se elektroinstalace, hygienické 
zařízení, ústřední topení, kanalizace a přistavěla se 
tělocvična. Po tu dobu nebyla přerušena výuka kurzů, 
které navštěvovalo skoro 860 zájemců. Byly to například 
kurzy jazykové, hraní na různé hudební nástroje, cvičení, 
kreslení, kurzy baletu a taneční. Nepřerušila se ani činnost 
kbelského symfonického orchestru a komorního kvarteta. 
Znovuotevření se uskutečnilo 28. února 1978. V kulturním 
programu vystoupil mimo jiné i národní umělec Eduard 
Haken, který prohlásil, že je v sále výborná akustika. 
V roce 1982 byla dokončena přístavba z Bakovské ulice a 
otevřen nový bar. V té době vystupovalo v Lidovém domě 
mnoho známých umělců. Yveta Simonová, Eva Pilarová, 
Hana Zagorová, Karel Vágner a mnoho dalších. Hrály se 
pohádky pro děti, pořádaly zábavy, vystoupení dětí ze škol, 

různé organizace zde pořádaly plesy a konaly se schůze a 
zasedání.
Velké změny nastaly po roce 2000. Lidový dům je zcela 
majetkově vypořádán a je vlastnictvím MČ Praha 19. 
Započalo se s rekonstrukcí budovy, opravil se suterén, 
restaurace se rozšířila o vinárnu, opravila tělocvična, 
zateplila fasáda a opravila střešní krytina. Z bývalé 

schůzovní místnosti byla navržena svatební síň, která od 
roku 2002 slouží nejen pro oddávání, ale také pro vítání 
nových kbelských občánků. Dříve bylo obřadní místo 
v prvním patře radnice. Rozsáhlé změny nastaly také 
v interiéru budovy. Sál se změnil k nepoznání. Přibyla galerie 
a kulečníková herna a v roce 2008 renovace ozvučení.  A 

opět se zde konají plesy, koncerty, pořádají různé kurzy, 
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Místní knihovna Kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – Iveta Novotná
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba: 
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Pro dospělé:
Hana Whitton – Kněžna Ludmila (Alpress)
Milena Holcová – Riskantní rozhovor (Šalvar)
Anthony Doerr – O dívce Grace (Moba)
Vlastimil Vondruška – Dračí náhrdelník (Moba)
James Patterson – Citlivé místo (Alpress)

Pro děti a mládež:
David Walliams – V naší škola je had (Argo)
Otilie.K.Grezlová  - Štěňátko a Terezka (Alpress)
Miloš Kratochvíl - Poťouši a zloděják (Triton)
Roald Dahl – Velké myší spiknutí (Pikola)
Soman Chainani – Škola dobra a zla. Poslední navěky 
(CooBoo)

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Březen – Duben 2018p

Kulturní akce v knihovně:
Velikonoční výtvarná dílna:
ve středu 21. 3. 2018 se již tradičně sešly zájemkyně na tvořivé dílně, kde se v rámci velikonočních příprav naučily 
zajímavou techniku zdobení  madeirovaných vajíček. Krásné výtvory zúčastněných dam určitě potěší a vyniknou jako 
dekorace na svátečním velikonočním stole. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Uzavření knihovny:
v týdnu od 7. 5. do 11. 5. 2018 bude kbelská knihovna z provozních důvodů zcela uzavřena (čerpání dovolené). 
Po tuto dobu bude možno vracet všechny zapůjčené tituly z fondu kbelské knihovny na kterékoliv pobočce Městské 
knihovny Praha. 
Děkujeme všem čtenářům za pochopení!

Keramická výstava v knihovně:
prezentační výstava dětských prací keramického 
kroužku, pod vedením paní učitelky Evy 
Jiskrové, se uskutečnila v úterý  10. 4. 2018 . Pro 
návštěvníky vernisáže bylo připraveno mnoho 
překrásných výtvorů, které děti v průběhu 
školního roku vytvořily. Výstavu lze zhlédnout 
do 18. 5. 2018.

Pasování prvňáčků na čtenáře:
každoročně pořádaná akce Místní 
knihovny Kbely ve spolupráci se ZŠ Kbely 
proběhne v termínu 18. 6. a 19. 6. 2018.

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ cENY
LEVNĚJšÍ JINDE NENAJDETE!

ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

1 strana    A4      3.920,- Kč s DPH
1/2 strany A4      2.210,- Kč s DPH
1/4 strany A4       1190,- Kč s DPH
1/8 strany A4         790,- Kč s DPH

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

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

- ČIšTĚNÍ KOMÍNů
- REVIZE KOMÍNů
- OPRAVY
KONTAKT: Martin Němec 
775 132 921

KOMINIcTVÍ NĚMEc

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

žALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,

STĚHOVÁNÍ PSS
Pražské stěhovací služby

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

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

STĚHOVÁNÍ - VYKLÍZENÍ - TĚŽKÁ BŘEMENA

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

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU

veškeré práce v bytě, či domě. Montáže kuchyní. Kvalitně. 
Volejte 723488010

HODINOVÝ MANžEL

Požadujeme: 
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem minimálně 1 rok,  
komunikativnost, zodpovědnost, časovou flexibilitu. 

Nabízíme:  
Zajímavé finanční ohodnocení a přátelský mladý kolektiv. 

V případě zájmu volejte na tel.: 777 850 606 
nebo pište na e-mail: d.mikula@space4u.cz

Přijme do svého kolektivu 
řidiče balíkové PřePravy

Společnost SPACE 4U, s.r.o. 

5150
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www.vinohruska.cz   www.vinokterechutna.cz

Těšíme se na Vás.

„Nejsme obyčejná vinotéka, 
  jsme rodinné vinařství.“

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

Vinotéka VÍNO HRUŠKA 
Praha - Kbely

Po - Út      15.00 - 20.00 
 St - So       10.00 - 20.00

                Ne 15.00 - 20.00

delší  k valit a  a  s vě že s t  v ína
s t abilní  teplot a  v ína
je dnoduš ší  manipulace
a skladování
čis tot a  obalu
ekologick y  š etr né  ře š ení

V ÝHODY BALENÍ BAG IN BOX
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