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Zprávy z Rady MČ Praha 19
Rada vybrala zhotovitele památníku ke stoletému výročí
republiky, československých legií a obětem 1. světové války.
Bude jím kamenictví Daha z Nehvizd, které nás příjemně
překvapilo i příznivou cenou za 1,3 mil. Kč. Zároveň
zástupci firmy byli schopni nabídnout atraktivní kombinaci
kamene pod názvem Volga Blue a Viscont White. V této
věci zároveň jednal a jedná pan starosta s náměstkyní paní

NOVÁ PRODEJNA
Široká
nabídka
BARVY–LAKY
pracích prostředků
✔ Tónovací centrum
✔ Malířské nátěry pro interiéry
Přímý dovoz
✔ Barvy
na dřevo a kov
z německa
✔ Míchání průmyslových barev
✔ Fasádní barvy a omítky

OTEVÍRÁME
9. 4. 2018
ZDARMA

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

prof. Kislingerovou spolu s radním Wolfem o přidělení
dotace na tento významný počin.
Výstavba další repliky kapličky u kbelského nádraží se
přiblížila, neboť České dráhy, jako majitel pozemku,
daly souhlas a nabídly městské části odkup potřebné
části pozemku do našeho vlastnictví, které by zabránilo
majetkovým sporům do budoucna včetně přístupu a
možnosti oprav. Vedení městské části toto uvítalo a nyní
jednáme o podmínkách.
Výběrové řízení na dodavatele stavby tělocvičny proběhne
dvojkolovým způsobem, 26. 6. budou otevřeny obálky s
prokázáním kvalifikačních předpokladů a 24. 7. proveden
výběr. Pokud vše proběhne hladce, můžeme 24. 8. mít
smlouvu s dodavatelem. Bohužel díky pravidlům resp.
zákonu o zadávání veřejných zakázek nelze žádný z
klíčových termínů zkrátit.
Rada souhlasila s prázdninovým provozem mateřských
škol, a to obdobně jako v minulých letech:
Od 2. do 14. 7. 2018 bude v provozu MŠ Albrechtická,
od 16. do 27. 7. 2018 bude v provozu MŠ Letců.
V srpnu budou, jako každoročně, obě MŠ uzavřeny.
A ke školským zařízením ještě další informace: v souladu
s danými termíny a na základě výsledků auditů byly
předloženy Radě účetní závěrky obou mateřských školek
a základní školy s doporučením je schválit. Rada obdržela
také účetní závěrku hospodaření městské části a u té
magistrátní audit konstatoval „bez závad“, proto Rada
všechny účetní závěrky schválila. Hospodaření všech našich
organizací a Městské části Praha 19 bude předmětem
jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 v červnu.

Rada schválila příspěvek MŠ Albrechtická na zpracování
žádosti o dotaci z MŠMT na revitalizaci zahrady. Základní
škola se zapojila do podobného projektu resp. výzvy
Ministerstva životního prostředí prostřednictví Státního
fondu životního prostředí. Zde jsme již obdrželi oznámení,
že naše žádost postoupila do dalšího posuzovacího kola.
Moc bychom si přáli ve všech případech jejich úspěšné
završení.
Rada v termínu schválila veškeré dokumenty
a podklady k fungování nařízení o ochraně
osobních údajů tzv. GDPR, a to jak pro úřad, tak
pro všechna naše školská zařízení.
Jak jsme již avizovali minule, tak na červnovém
zasedání Zastupitelstva, pravděpodobně 20.
6. 2018 se budou projednávat připomínky naší
městské části k Metropolitnímu plánu. Vaše
individuální připomínky můžete od 27. 6. 2018
do 26. 7. 2018 podat přímo pořizovateli tedy hl.
m. Praze. Podrobnější informace jsou zpracovány
uvnitř Kbeláku.
Po renovaci a úpravě studny Barborka bude v
nejbližších 14 dnech provedena úprava studny u
ulice Vrchlabská (bývalá veřejná pumpa). Dostane
novou vyzdívku a osazena bude funkčním rumpálem.
Rada resp. pan starosta obdržel informaci od společnosti
Jagello 2000 s tím, že letošní plánovaný letecký den
9. 6.2018 se neuskuteční, avšak bude se konat v roce
příštím, což umožní lépe připravit takto složitou akci
včetně veškerých zajištění techniky, dopravy, bezpečnosti
a financí.
Naopak připravovaná akce Legionářký tábor na sobotu 9.
6. 2018 se 100% uskuteční, a to v režii naší městské části a
ve spolupráci s vedoucím Skauta S.V.V. panem Podlahou a v
plném proudu jsou přípravy na akci, která bude mimořádná
nejen svým pojetím, ale i časovým rozsahem neboť ležení
tábora bude postaveno již v pátek večer a po celou sobotu
bude až do večera probíhat program. Legionáři opustí
Kbely v neděli dopoledne.
S velkým potěšením jsme zaznamenali zahájení realizace
krajinného parku Havraňák, kterým bude rozšířena plocha
kultivované zeleně v kbelsko – letňanském lesoparku.
Tzv. trojúhelník pole při ulici Toužimské u výjezdu ze
Kbel směrem na Letňany byl již oset trávou, aby se stihla
dostatečně zakořenit a další úpravy budou následovat.
Rada shlédla prezentaci budoucí podoby Havraňáku, kde
kromě osazení zelení nebudou chybět nové trasy pro pěší
či kola, ale také drobné občerstvení a možnost opékání na
ohništi.
Rada rozhodla o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení
pozice ředitele/ky naší základní školy, a to s nástupem od
září.
Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Nová tělocvična
pro Základní školu Albrechtická
i širokou kbelskou
sportovní veřejnost

Již při otevření nové budovy Základní školy Albrechtická
bylo jasné, že bude nutné přistoupit i k rozšíření kapacity
tělocvičny základní školy a vybudovat nové venkovní
sportoviště. V tomto smyslu začalo vedení radnice ještě v
roce 2015 podnikat první kroky. Především byla prověřena
možnost rozšíření kapacity současné tělocvičny. Tato
myšlenka se však z mnoha důvodu rychle ukázala jako
neuskutečnitelná. Další plány byly proto soustředěny do
prostoru bývalého parkoviště u leteckých opraven, které
bylo jedinou dostupnou plochou v blízkosti ZŠ Albrechtická,
která přicházela pro realizaci tohoto záměru v úvahu.
V průběhu let 2016 – 2017 byla zpracována architektonická
studie nové tělocvičny v několika variantách. Tyto varianty
architektonické podoby tělocvičny resp. sportovní haly
byly následně konzultovány s veřejností jak v rámci jednání
zastupitelstva, tak i v rámci samostatného veřejného
projednání v Lidovém domě. Tyto diskuze byly sice
náročné, ale v důsledku přispěli zásadním způsobem ke
konečné podobě budoucí stavby. Průběžně také probíhaly
pracovních jednání s architekty a zástupci kbelských
sportovních svazů a spolků, na kterých se řešily především
vnitřní dispozice haly, tak aby vyhovovala nejširšímu
spektru budoucího využití. Samostatnou kapitolou byla v
uplynulých dvou letech, také jednání s dotčenými orgány
státní správy a dalšími organizacemi. Bylo nutné vyřešit

mnoho problémů spojených s budoucí realizací budovy
v daném prostoru jako např. zajištění přeložení vedení
vysokotlakého plynovodu, který v té době vedl přímo
středem pozemku pod budoucí tělocvičnou, napojení na
další veřejné sítě, řešení požárního zabezpečení budovy,
zajištění dostatečného počtu parkovacích míst parkování
apod.
Zcela zásadní pak bylo zajištění finančních prostředků a
to v plné výši dle odhadu finanční náročnosti stavby. Bez
zajištění financování projektu by nebylo možné vypsat
výběrové řízení na dodavatele stavby. Díky mnoha
náročným jednáním pana starosty Žďárského, které vedl
v průběhu minulých dvou let s představiteli Hl.m. Prahy a
díky jeho neústupnosti v těchto jednáních, se však i tuto
náročnou podmínku podařilo splnit. Dnes je tedy možné
konstatovat, že financování stavby je plně zajištěno.
Ze všech výše popsaných jednání vykrystalizovala v
polovině roku 2017 konečná podoba sportovní haly, která
bude schopná splnit jak požadavky základní školy na výuku
tělesné výchovy, tak i velmi široké požadavky kbelských
sportovců.
V přízemí objektu bude umístěna recepce, šatny pro
základní školu a veřejnost, kabinet pro pedagogy, kancelář
správce, sociální a technické zázemí. Dále zde budou k
dispozici tři menší cvičební sály a provoz wellness. Vstup

pro veřejnost je situován ze směru od leteckých opraven,
žáci základní školy budou vstupovat samostatným
vchodem od nové budovy základní školy. Přechod mezi
školou a tělocvičnou bude krytý stříškou. Celá stavba je
také důsledně bezbariérová.
Vlastní hrací plocha tělocvičny je umístěna v 1. patře
zároveň se vstupem na tribunu s kapacitou 200 sedících
diváků. V nejvyšším patře tribuny pak bude umístěna
hlasatelna a malá klubovna. Rozměr hrací plochy a její
povrch umožní provozování všech tradičních i nových
sportů včetně pozemního hokeje, fotbalu, basketbalu či
florbalu. Na kvalitu povrchu je kladen maximální důraz.
V současné době je již zpracována projektová dokumentace
pro stavební povolení a výběr z hotovitele stavby. Výběrové
řízení na dodavatele stavby bude vyhlášeno v první
polovině měsíce června. S vlastním zahájením stavebních

prací počítáme cca ve druhé polovině měsíce srpna 2018 a
dokončením v létě roku 2019, tak aby mohla budova začít
sloužit základní škole i veřejnosti od začátku školního roku
v září 2019.
Po dokončení stavby haly počítáme s dobudováním
venkovního atletického hřiště, jehož realizace musela být
odložena z důvodu probíhající změny územního plánu a
využití této plochy pro zařízení stavby tělocvičny.
Věříme, že po dokončení tělocvičny i venkovního areálu
bude celý komplex dlouhodobě sloužit jak ke spokojenosti
žáků základní školy, tak i široké kbelské sportovní veřejnosti.
Na následujících fotografiích Vám představujeme
vizualizaci konečné podoby tělocvičny a její začlenění do
prostoru u základní školy.
Ing. Vladimír Olmr
Zástupce starosty MČ Praha 19
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Nástavba a rekonstrukce
zdravotního střediska
Během období prázdnin bude zahájena přístavba a rekonstrukce
našeho zdravotního střediska, a to formou nástavby o jedno patro
a rekonstrukcí vnitřních prostor, rozvodů a sociálního zázemí.
Dojde také změnu vnější fasády a podoby střechy, tak abychom
neměli jen takovou běžnou „kostku“, ale aby budova střediska,
narostlá o jedno patro, následně korespondovala i s budoucí
budovou knihovny, která bude mít také půlkulatou střechu. Vedení
městské části nyní ladí vnitřní uspořádání prostor tak, abychom
mohli přinést kromě komfortu i některé další lékařské služby. Toto
bude také záležet na jednáních se zdravotními pojišťovnami.
Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Nový Územní plán hl.m. Prahy,
tzv. Metropolitní plán
Metropolitní plán, který navrhuje pravidla rozvoje Prahy
na příštích patnáct až dvacet let, vzniká od roku 2012.
Vzhledem k tomu, že platnost současného Územního plánu
končí v roce 2022, měl by Metropolitní plán začít platit
od 1.1.2023. V současné době je zhruba dvouměsíční
čas na prostudování návrhu Metropolitního plánu,
který byl zveřejněn 16.4.2018 a také na přípravu
případných připomínek. Dne 27.6.2018 se bude ve
Střední hale Průmyslového paláce na Výstavišti v
Praze 7 konat společné jednání. Připomínky k návrhu
Metropolitního plánu lze, v souladu se stavebním
zákonem, podávat ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem
společného jednání, tedy v termínu 27.6.2018 až
26.7.2018. Ne dřív, ani později, protože by na ně
nemohl být, podle ustanovení stavebního zákona, brán
zřetel. Způsob uplatňování a vypořádávání připomínek
řídí Odbor územního rozvoje MHMP (UZR MHMP), jako
pořizovatel. S návrhem Metropolitního plánu je možné
se seznámit několika způsoby. Asi nejpohodlnější je
dálkový přístup na internetové adrese www.praha.
eu v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor
územního rozvoje → Metropolitní plán. Webová
aplikace umožňuje prohlížení jednotlivých výkresů,
čtení legendy, vyhledávání podle adresy i listování v
krycích listech. Zároveň jsou na těchto stránkách zajímavé
články o Metropolitním plánu, odkazy na pořizovatele
i zpracovatele a také informace, kdy a kde je možné
se s návrhem seznámit. Kromě internetové aplikace je
další možností infokontejner. V naší blízkosti, u stanice
metra Prosek, již tento kontejner byl, ale jsou ještě další

termíny a místa po celé Praze. Podle mého názoru je
velice zajímavá výstava, která je k Metropolitnímu plánu
umístěna v prostorách CAMP (Centrum architektury a

městského plánování, Vyšehradská 51, Praha 2, areál
Emauzkého kláštera), kde je možné se až do 27.7.2018
s návrhem nejenom seznámit, ale také s odborníky celý
návrh konzultovat. Od 11.6.2017 do 26.7.2018 budou tito
odborníci připraveni ke konzultacím každý pracovní den. V
neposlední řadě bude na adrese pup.praha.eu/mp možné
vytvořit připomínky k návrhu Územního plánu hl. m.
Prahy (Metropolitnímu plánu). Naše městská část
zajistila pro zájemce k informační brožurky, které vydal
Magistrát hlavního města Prahy a které s Metropolitním
plánem, jeho projednáváním a připomínkováním
srozumitelně seznamují. Tento materiál je možné
si vyzvednout na recepci hlavní budovy našeho
úřadu (Semilská 43/1) nebo na stavebním úřadě
(Železnobrodská 725). Dále bude v prostorách hlavní
budovy našeho úřadu a na stavebním úřadě vystaven
hlavní výkres návrhu Metropolitního plánu v papírové
podobě. V souhrnu všech výše uvedených možností
lze konstatovat, že každý, kdo se bude chtít s návrhem
seznámit a prostudovat ho, si určitě možnost, která
mu nejvíce vyhovuje, najde. Tento článek má pouze
informativní charakter s cílem upozornit čtenáře
na projednávání Metropolitního plánu. Pravidelně
aktualizované informace lze najít na stránkách http://
metropolitniplan.praha.eu.
Ing. Ivana Peterková
vedoucí stavebního úřadu

Pro vyřízení cestovních dokladů
ve Kbelích je lepší objednat se
po internetu

Blíží se doba dovolených a tím také logicky zvýšeného
zájmu o pořízení cestovních dokladů. Pojďme si zopakovat
některá základní fakta.
Tím nejdůležitějším je možnost zařídit si doklad na
kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností, v Praze to
jsou úřady „číslovaných“ městských částí 1 – 22, v České
republice je to dalších 205 měst. Jejich seznam naleznete
například na internetu na Wikipedii, stačí zadat heslo
„obce s rozšířenou působností“. Nejste tedy vázáni adresou
vašeho trvalého pobytu a příslušností ke konkrétnímu
úřadu.
Chcete-li první pas pro dítě do patnácti let, vezměte
s sebou kromě jeho rodného listu i rodné listy rodičů. I
když jednáte za dítě, jeho přítomnost při vyřizování je
nezbytná kvůli biometrickým prvkům – fotografie a otisky.
Je potřeba počítat s tím, že pas neobdržíte „z ruky do ruky“.
Nechcete-li platit za zkrácenou lhůtu, má ministerstvo
vnitra na výrobu 30 dní. Většinou bývá hotový za čtrnáct
dní. Informaci o hotových dokladech naleznete na
webových stránkách úřadu, kde jste podali žádost nebo se
můžete informovat telefonicky.
Nezapomeňte, že od 1. července tohoto roku začnou
platit změny zkrácených lhůt výroby, místa vyzvednutí a
poplatků týkající se pasů. Zevrubně jsme o nich Informovali

v minulém Kbeláku číslo 70.
Pokud si chcete cestovní pas nebo občanský průkaz zařídit
na kbelském úřadě, neváhejte využít internetového
rezervačního systému. Na webové stránce na adrese

w w w. p r a h a 1 9 . c z
otevřete oranžový
banner se symbolem
hodin a kalendáře a
nápisem rezervační
systém. Zvolíte vámi
požadované údaje,
tedy jaký typ dokladu
potřebujete a den a hodinu, kdy si přijdete svoji záležitost
vyřídit. Bez fronty a zbytečných nervů, kdy budete na
řadě. Objednaného klienta totiž vyvolávací systém
upřednostní před neobjednanými klienty a tak stačí po
příchodu k přepážkám vyzvednout z dotykové tiskárny
lístek s číslem a jste první v pořadí. A nemusíte se také bát,
že když se o pět minut opozdíte, výhodu ztratíte. Systém
vám „drží místo“ patnáct minut před a po zvoleném čase.
Objednání po internetu můžete stejným způsobem využít
i pro vyzvednutí hotového dokladu.
V případě, že se objednat nechcete, přijďte s co největší
časovou rezervou před koncem pracovní doby našeho
pracoviště. Je třeba počítat s tím, že doba čekání na odbavení
se může protáhnout. A to velmi významně. Objednaní mají
přednost. A sestavení žádosti o pas může trvat i více než
půl hodiny díky zákonným požadavkům na vzhled a kvalitu
fotografie a otisků. Svůj pas k cestě
do ciziny totiž potřebují i ty nejmenší
děti. Některému malému cestovateli
musí být tyto prvky pořízeny
několikrát, než je systém „spokojen“.
Pokud není, nelze totiž v sestavování
žádosti pokračovat, uzavřít ji, odeslat.
To samozřejmě není chyba dítěte ani
systému, to je prostě fakt. Budete-li
mít smůlu, může se stát, že se na vás
v případě, že přijdete neobjednáni
např. hodinu před koncem pracovní
doby a před vámi si vyřizuje pasy
tříčlenná rodina, nedostane. Pokud
dostanete od příslušné pracovnice
tuto
nepříjemnou
informaci,
pochopte, prosím, že se nejedná o
neochotu, ale o vyhodnocení situace
s ohledem na zbývající čas, počet
klientů čekajících před vámi, druh
činnosti a klienta právě vyřizovaného. Převzetí hotového
dokladu trvá kratší dobu, řádově několik minut.
Bohumil Sobotka
vedoucí Občansko správního odboru
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Bezpečnější byty a domy
Postřehy Kbeláků z praxe
Jak bylo slíbeno v předchozím vydání Kbeláku, tak v tomto
a v následujících vydáních budou předkládány zajímavosti
a nové poznatky z problematiky bezpečnějších domů a
bytů, které bude aktualizace metodiky přinášet a velmi
oceníme i případné Vaše poznámky a postřehy z praxe,
které můžete zasílat na níže uvedené kontakty.
Dnes je to text pana Ing. Petr Jančára, Kbeláka s dlouholetou
praxí v oboru bezpečnostních dveří:
Vchodové dveře - základ bezpečné domácnosti
Jedinou správnou variantou jak zabezpečit vchod do bytu
jsou bezpečnostní dveře, což zejména před nadcházejícím
časem dovolených nabývá na významu. Bezpečnostní
dveře by měli být v dnešní době běžným standardem
a nejsou ničím výjimečným. Můžete vybírat z mnoha
různých variant a provedení a to jak podle technických
parametrů, tak podle designu. Dříve byla otázka designu
vedlejší, ale dnes již není potřeba se omezovat, nabídka
solidních prodejců totiž obsahuje nejrůznější varianty
barev a povrchových úprav. Pokud si pohráváte s myšlenkou
koupě nových vstupních bezpečnostních dveří, je důležité
mít představu, na co se při výběru zaměřit.
Základním parametrem dveří je bezpečnostní třída
Abyste mohli vybrat správné bezpečnostní dveře, je třeba
porozumět jejich nejdůležitějšímu parametru, kterým je
bezpečnostní třída. Tato třída určuje odolnost dveří při
případném pokusu o jejich překonání. Kvalitní ochranu
vám zaručí dveře 3. či 4. bezpečnostní třídy, které jsou
dostatečně odolné. U nižších tříd hrozí překonání za
pomoci běžného lehkého nářadí. Naproti tomu vyšší třídy
jsou sice velmi odolné, ale jejich cena je několikanásobně
vyšší a jsou určeny hlavně k armádním účelům nebo
zabezpečení bank.
Dalšími důležitými parametry bezpečnostních dveří jsou
jejich požární odolnost, neprůzvučnost a tepelně izolační
vlastnosti. Požární odolnost, na kterou dnes musí být
všechny dveře do bytů certifikovány, musí navazovat na
požárně bezpečnostní řešení celého domu.
Pokud se budeme bavit o zabezpečení rodinných domů,
tam jsou kromě bezpečnostní třídy důležitým parametrem
také tepelně izolační vlastnosti dveří a zárubní. Při nekvalitní
konstrukci bezpečnostních dveří a zárubní umístěných
v exteriéru, v nich mohou vznikat takzvané tepelné mosty,
které způsobující kondenzaci vody. Vlivem té pak začne
vnitřní struktura korodovat, což vede ke snížení odolnosti
materiálu, jehož si majitel vůbec nemusí všimnout. Nutno
podotknout, že zejména zabezpečení rodinného domu
bezpečnostními dveřmi pouze začíná a k zabezpečení je
potřeba přistupovat komplexně a zabezpečit všechna
možná místa průniku nezvaného návštěvníka.
Jenom dveře nestačí
Širokou veřejnost obvykle upoutá počet jistících bodů,

tedy čepů, které po zamknutí zapadnou do otvorů
po obvodu zárubní. Jenže to samo o sobě vlastně nic
neznamená. Aby mohly čepy odvádět svoji práci, musí
být pevně konstrukčně spojeny s rámem dveří a mít
dostatečně odolné zárubně, do kterých zapadají. Stále
častou chybou je osadit sebelepší bezpečnostní dveře do
původních zárubní. Kdy síla plechu zárubní, jejich kotvení
a jejich celkové provedení není připravené na hmotnost
bezpečnostních dveří, ani na bezpečnostní nároky, které
musí splňovat. Současně s dveřmi je tedy nutné pořídit
i odpovídající zárubně, které jsou při instalaci vylity
betonem. Toto je přístup, který zaručuje, že bezpečnostní

dveře jsou osazeny do odpovídajících zárubní a plní
svoji funkci. Standardní instalace nové zárubně a její
vylití betonem se není potřeba obávat, profesionální
a proškolená firma vše zvládne v rámci několika hodin
jednoho dne.
Nedílnou součástí zabezpečení dveří je také zámek a jeho
kování, které musí odpovídat provedení bezpečnostních
dveří. Je zřejmé, že pokud si někdo pořizuje dveře ve
třetí (nejrozšířenější), nebo čtvrté třídě odolnosti, musí je
osadit zámkem a kováním, jež patří do stejné třídy.
Solidní společnosti dodávající bezpečnostní dveře vám
s jejich výběrem rádi poradí, zaměří dveře na místě a
doporučí vhodné příslušenství v odpovídající bezpečnostní
třídě.
Toliko text pana Ing. Petr Jančára a příště bychom se měli
zabývat elektrozařízením chránícím Vaše byty a domy.
Mgr. Martin Hrubčík, MBA

Bezpečnostní ředitel
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Obchodní centrum Vinoř
- příklad dobrého hospodaření
se srážkovými vodami
V září minulého roku bylo dokončeno obchodní centrum při
Mladoboleslavské ulici v městské části Praha-Vinoř. Stavba
zahrnuje vlastní budovu o rozloze přibližně 2 400 m2,
dále parkoviště, ostatní zpevněné plochy a samozřejmě
související technickou a dopravní infrastrukturu. Stejně
jako ostatní stavebníci, i zde musel investor řešit, jakým

Obr. 1 Investor vsadil na jednoduché opatření, které
nezvyšuje cenu díla – obrubníky jsou netradičně zcela
zapuštěny, jejich horní hrana je v úrovni komunikace a
voda může volně přetékat do okolního terénu (v tomto
případě do úzkého pruhu, vyplněného štěrkem), kde se
přirozeně vsakuje a neodtéká přímo do kanalizace.
způsobem vyřešit tzv. hospodaření se srážkovými vodami.
Podle příslušných ustanovení vodního zákona a pražských
stavebních předpisů je hospodaření se srážkovými
vodami nutné vyřešit přednostně na vlastním pozemku,
tzn. přednostně jejich vsakováním. Cílem tohoto opatření
je tzv. decentralizace odvodnění a omezení odvádění
vody z krajiny.
Přestože hydrogeologické poměry v našem správním
obvodu nejsou pro vsakování většího množství srážkové
vody ideální, investor navrhl kombinaci více opatření, při
kterých se srážková voda vsakuje na několika místech v
rámci jedné stavby. Největší množství vody je odvedeno
do podzemního vsakovacího objektu, který investor
vhodně umístil přímo pod parkovací stání, díky čemuž
bylo ušetřeno místo. Voda z parkoviště, odváděná do
podzemního vsakovacího objektu je preventivně vedena
přes odlučovač ropných látek. V případě naplnění
podzemního vsakovacího objektu může voda odtékat
do povrchového poldru (viz Obr. 2), kde se dále může
vsakovat. Jak dokládá fotodokumentace, investor navíc
využil celou řadu jednoduchých a finančně nenáročných

opatření, díky kterým může povrchová voda volně odtékat
do okolní zeleně (viz Obr. 1 – 3).
Další informace, vč. příkladů šetrného hospodaření se

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

Obr. 3 Společně s výstavbou obchodního centra byla
vybudována také nová autobusová zastávka „Vinoř“
v Mladoboleslavské ulici. I zde bylo použito poměrně
netradiční řešení – chodník na zastávce je nezvykle
ukloněn místo do vozovky do přilehlé zeleně. Podél
chodníku byl vyhlouben mělký příkop, kde se může voda
vsakovat a neodtéká zbytečně do kanalizace.
srážkovými vodami, lze najít například na webových
stránkách www.pocitamesvodou.cz.
T. MAREK
vodoprávní úřad OŽPD

Pro napuštění
zahradního bazénu
lze využít cisternu od PVK
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) také v letošním
roce nabízejí možnost napuštění zahradního bazénu
vodou z cisteren, které zamíří přímo na určené místo. Dle
sdělení PVK není veřejná vodovodní síť primárně určena
k napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody
v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení
vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit
i u jiných odběratelů. Obdobně je tomu při napouštění
bazénu z vlastí studny. Podle ust. § 29 vodního
zákona jsou zdroje podzemní vody přednostně
vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou
vodou. Pokud vlastník studny má povolen
odběr vody pouze např. pro pitné účely nebo
zálivku pozemku a má zájem ji využívat také pro
napouštění bazénu, měl by vodoprávní úřad (v
našem případě OŽPD ÚMČ Praha 19) požádat
o změnu povolení k odběru podzemní vody.
Pokud vlastník studny využívá podzemní vodu
k účelu, pro který nebylo vydáno povolení,
dopouští se přestupku dle vodního zákona.
S ohledem na nepříznivou hydrologickou situaci
může být odběr podzemní, příp. povrchové vody
omezen. Rizikem napouštění bazénu vodou ze
studny, příp. vodního toku může být obsah rozpuštěných
nežádoucích látek nebo těžkých kovů. V tomto případě
doporučujeme provést rozbor vody. Pokud však budete
napouštět bazén z vodovodního řadu, PVK doporučuje
držet se následujících zásad: zvolit správný čas (nejlépe

mimo špičku nebo v nočních hodinách pracovních dnů),
napouštět před příchodem teplého počasí (v první teplý
den bude mít stejný nápad většina majitelů bazénů), vodu
napouštět pomalu, aby se omezilo riziko poklesu tlaku
v síti a nedocházelo k uvolnění sedimentů a zakalení vody.
Napouštění bazénů zajišťuje dceřiná společnost PVK Česká
voda – Czech Water. Kontaktní osobou je pan Miroslav
Červenka: miroslav.cervenka@cvcw.cz,

dispecink.doprava@cvcw.cz, telefon: 272 172 537,
602 213 154. Ceník služeb naleznete na www.pvk.cz v
sekci služby – ceníky – dodávky vody cisternou. Poplatek
je za autocisternu o objemu 9 m3.
T. MAREK, OŽPD
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Den zdraví

Kbelská radnice připravila ve spolupráci s Institutem
zdravého životního stylu (IZZS), spolkem Zdraví do škol,
z.s., Divadlem Prima den, SDH Kbely (i dalšími), s mediální
podporou Českého rozhlasu Regina DAB Praha, a díky
nemalé dotaci Magistrátu hl. m. Prahy – pana radního
Ing. Lacka zdravotně i preventivně směřovanou akci
pro veřejnost preventivně zasahující do různých
zdravotnických oblastí.
Na akci se z celé republiky sjelo více než 20 lektorek
spolku Zdraví do škol. Pro děti i jejich rodiče připravily
aktivity, kdy celé rodiny mohly společně navštívit
městečko Zdravíkov.
Toto neobyčejné město máme všichni ukryto
ve svých rukou. Hravou a jednoduchou formou
prezentuje zásady zdravého životního stylu. Průvodci
městečka Zdravouš a Zdravěnka svoje nové kamarády
seznámili s jednotlivými ulicemi, a to s ulicí Pitnou,
Vitaminovou, Sacharidovou, Bílkovinovu i Tukovou.
A protože nic není zakázáno, jen se to nesmí
přehánět, podnikli společně také krátkou výpravu do
nedalekých Semtamovic (ulice Hamburgerová, Solená
a Cukrátková). Na hřišti zdravého náměstí si společně
dopřáli trochu pohybu a osvěžili se s babičkou
Studánkovou, tím, co je na pití nejlepší.
Díky příběhům Zdravouše a Zdravěnky děti ani nevěděly,
že se něco „učí“ a potvrdila se i zkušenost, že také dospělí
(rodiče) touto formou konečně pochopí mnohá výživová
pravidla pro děti i pro ně.
Po úspěšném absolvování všech stanovišť si děti nechaly
zatavit své vlastnoručně vyrobené prostírání a díky němu
si mohou pravidla Zdravíkova zopakovat u každého jídla.
Vybraná pravidla Zdravíkova a Semtamovic se objevila
také ve vstupech v amfiteátru, kde děti soutěžily o ceny.
Lektorky připravily několik přednášek o vlivu stravy na
vývoj dětí i osteoporózu a v závěru vylosovaly 10 výherců
vědomostní křížovky ze Zdravíkova (www.zdravidoskol.cz).
V rámci dění v amfiteátru byl připraven velice zajímavý

program s odborníky na stravování, na různé dysfunkce,
proběhla beseda na téma prevence kouření, pro děti zde
byl interaktivní program plný zábavných - leč i poučných
vstupů z městečka Zdravíkova - o tom, jak správně a v
jakém množství je zdravé jíst i pít vč. ochutnávek. Velice
poučná byla přednáška o osteoporóze a mnoho dalšího.
V parku byly pro návštěvníky diagnostické stany, kde si
každý mohl ověřit a prozkoumat, nemá-li někdo například
problém s melanomy - přijel za námi velmi uznávaný

lékař prof.MUDr. Arenberger s kolegou, děti i dospělí si
vyzkoušeli oživovací techniky a mnoho zajímavostí z praxe
zdravotníků z Českého červeného kříže a od záchranářů
odd. prevence Městské policie HMP. Další stany zaplnili
lidé prahnoucí zjistit skutečný stav svaloviny a tuku v těle,
cukru v krvi, tlaku, na základě výsledku pak paní doktorka
vydala určitá doporučené přímo úměrně každému.
Kbelští hasiči měli vícero vstupů s přednáškou a praktickou
ukázkou rizik v rámci hašení oleje vodou. Na akci se
zúčastnila i dobrovolnice z centra Lékořice s povídáním
a ukázkami o zooterapii, Farní charita zde nabízela své
služby a taktéž i Klub seniorů a Svaz tělesně postižených
neváhali a prezentovali veškeré své pestré akce v průběhu
celého roku.
Velmi teplé počasí na akci vyvrcholilo k večeru bouřkou a
silným deštěm, proto se akce o malou chvíli dříve musela
z těchto důvodů ukončit. Doufáme, že všichni, kdož přišli,
nelitovali i přesto, že se občas dozvěděli nepříliš příjemné
preventivní rady od zúčastněných odborníků a budeme se
těšit na další takto laděné akce pro „dobrou věc“.
Michel de Montaigne
„Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která
zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot,
námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro
nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a
vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.“
Šárka Egrtová
PR MČ Praha 19

Foto http://marel.praha19.cz/2016/2018.html

Máme za sebou první ročník Dne
zdraví
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Den Země

Foto http://marel.praha19.cz/2016/2018.html

V pátek 20. dubna 2018 proběhl v ekocentru Prales,
nacházející se v naší městské části, další ročník úspěšné
akce Den Země. Na pořádání akce se podílí MČ Praha
19, Lesy hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy a další
organizace. Letošní akce měla téma: půda – pokladnice
Země. Akce se kromě dospělých zúčastnily stovky dětí
z mateřských a základních škol nejen ze Kbel, ale i ze
sousedních městských částí. Kromě stálé expozice areálu
Prales se návštěvníci mohli seznámit s problematikou
ochrany životního prostředí, odpadů, zdravého životního
stylu apod. Pro návštěvníky byla připravena řada soutěží,
vzdělávacích aktivit nebo prezentace projektů naší
městské části.
Historie Dne Země sahá až do roku 1969 a každoročně
připadá na 22. dubna. První Den Země byl slaven o rok
později a dnes se slaví téměř ve všech státech světa. Od
roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního
prostředí slaven i u nás. Cílem moderních oslav Dne
Země je upozornit na dopady lidského chování na životní
prostředí a samozřejmě související diskuse o možných
nápravných a preventivních řešení těchto problémů.
T. Marek,
OŽPD
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC

kbelské radnice množství tematických disciplín po celém
parku, probíhaly i soutěže nebo například tvořivé dílničky a
ukázky řemesel. Za účast v soutěžích po parku děti dostaly
krom čarodějnického perníčku a dalších drobností i takovou
speciální „perličku“ - poukaz k panu kováři k vlastnímu
vyražení mince pro štěstí a na památku.
V programu amfiteátru jsme tentokráte pozvali proslulé
umělce skupiny Aventyr s několika akrobatickými příběhy.
Také se tančilo a dovádělo s košťaty i bez košťat, proběhl
recesistický očistný proces s vybranou čarodějnicí nebo
například i rituální tanec.
Ještě před zapálením vatry se pan starosta a další zástupci
radnice ujali odměňování všech zúčastněných dětí v soutěži
o nejzajímavější čarodějnické masky a loutky. Jelikož dětí
přišlo opět velké množství - krom hlavních výher jsme rozdali
stovky odměn - aby nikomu nebylo líto, že vynaložili tolik
námahy do čarodějnických příprav. Hlavním sponzorem byl
i letos spolek Kbely - náš domov.
Následovalo zapálení připravené a čarodějnickými loutkami
poseté vatry (včetně hlavní-obrovské vytvořené učitelkami a
dětmi z MŠ Letců). Davy lidí sledovaly tento ochranný rituál.
„Pro zajímavost - dříve - ještě za středověku si lidé na obranu
před černou magií například kropili svá obydlí svěcenou
vodou, před vrata vpichovali větve s pichlavým trním a pod
drny trávy ukládali vejce. Dnes nám již tyto tradice mohou
připadat úsměvné, leč kdysi se braly smrtelně vážně. Mladí
hoši ze sousedství zapalovali košťata a vyhazovali je co
nejvýše do výšky, aby v černé noci osvětlili okolo prolétávající
čarodějnice a snad i některou srazili. Protože v tento den
strach z čarodějnic obzvlášť sílil, vyžádali si také vyděšení

obyvatelé řadu hrdelních procesů s podezřelými ženami.
Poslední známý evropský proces s domnělou čarodějnicí
přitom vůbec neproběhl tak dávno, jak bychom si mohli
myslet. Došlo k němu v jisté belgické vesnici v roce 1950 a
obviněnou byla Martha Minnen. Na rozdíl od většiny jejích
“kolegyň” však Martha dopadla dobře a nechali ji žít. Na
různých místech světa je však obvinění z čarodějnictví ještě
dnes prakticky jasným rozsudkem smrti.“
Barbora Pisingerová
Před tradičním hudebním vystoupením známé kapely
Holokrci nám ještě stačila zazpívat své hity mladičká
zpěvačka Majda Šumpíková, recesistickou scénku na píseň
Františka Ringo Čecha - Perníková chaloupka neohroženě
ztvárnila Kbelačka t.č. čarodějnice Markéta Vodrážková
a hned poté odstartovala zábava plná zpívání, tančení a
zábavy-kde nechyběl ani známý herec a komik Milan Pitkin,
který nejednoho diváka překvapil svým sametovým zpěvem.
Každý jistě uvítal hned po setmění Kbelům na míru ušitou
mystickou ohňovou show tanečnic Ambrósií.
Poté zábava pokračovala až do prvního máje a s tím spojené
oslavy svátku lásky.
Těšíme se opět na vás na příštích akcích, budete-li mít
náměty na „oživení“, jakékoli připomínky či nabídku pomoci
na akcích, prosím, obracejte se na mail: sarka.egrtova@
kbely.mepnet.cz. Děkuji
Šárka Egrtová
PR MČ Praha 19

Foto http://marel.praha19.cz/2016/2018.html

Máme za sebou magickou noc - Valpuržinu noc,
filipojakubskou noc, pálení čarodějnic - noc, kterou
považovaly za mystickou mnohé předkřesťanské kultury.
Tak jako každý rok i letošní poslední dubnovou noc vzplanuly
ohně ve Kbelích a v nevázaném veselí u nich mnozí oslavili
počínaje 13 hodinou a končící v pozdních nočních hodinách
svátek čarodějnic.
Pro děti jsme v průběhu celého dne připravili v rámci
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Svaz tělesně postižených MO Kbely
Výlet na zámek Kačina a do Čáslavi

Dne 9. 5. 2018 jsme zorganizovali jarní výlet na zámek
Kačina a do Čáslavi. Jako na každou akci, kterou pořádáme,
jsme objednali prohlídku příjemného zámku Kačina,
kterého je vlastníkem Zemědělské muzeum. Zvolili jsme
méně náročný prohlídkový okruh, který obsahoval interiéry
třinácti pokojů. Jako již se stává tradicí, byli jsme rozděleni
na dvě skupiny. Bylo nás celkem 49. Impozantně na nás
zapůsobil vstupní kruhový sál, osvětlený oknem v kopuli.
Byla zcela překvapivé kolik světla tato okenní část kopule
poskytuje. Zámek Kačina představuje nejvýznamnější stavbu empírové architektury na našem území. Tuto stavbu
nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806 – 1824,
protože mu nevyhovoval barokní zámek v Nových Dvorech.
Chotkové spravovali statky Bělošice, Nové Dvory a Veltrusy.
Rod Chotků žil na Kačině do roku 1911, kdy tato větev rodu
vymřela. Zámek zdědil synovec posledního Chotka Qiodo
Thun Hohenstein. V období okupace sloužil objekt pro
potřeby Hitlerovy mládeže a poslední rok války jednotkám

SS. V roce 1950 byl objekt dán k dispozici Zemědělskému
muzeu, v roce 2001 byl zámek Kačina na základě nařízení

výroční členská schůze

vlády prohlášen za národní kulturní památku. Po prohlídce
interiérů jsme odjeli do Nových Dvorů, které jsme navštívili
před dvěma lety a kde jsme měli
objednaný oběd pro naše výletníky, který stejně jako při minulé
návštěvě, neměl chybu. Po obědě
jsme zamířili do historického
města Čáslav, jehož zakladatelem
byl Přemysl Otakar II. V roce 1421
se zde sešel na náměstí v kostele
sv. Petra a Pavla Čáslavský sněm.
Střed města je vyhlášen městskou
památkovou zónou. Skutečně
bylo na co se dívat. Vše krásně
opravené, a to nejen na náměstí,
ale i v širokém okolí. Každý si našel
to, co jej zajímalo. Myslím, že při
návratu domů zavládla celková
spokojenost všech účastníků.
Anna Zborníková
STP MO Kbely

Svaz tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Kbely
– volba nových orgánů spolku
Stejně jako každý spolek v ČR, tak i ten náš má stanovena
pevná pravidla pro svou činnost, která jsou zakotvena
ve stanovách spolku, jež jsou základním dokumentem
založeným ve spolkovém rejstříku Městského soudu
v Praze. Nejde jen o formální dokument. Stanovy
vymezují mantinely pro fungování spolku. V souladu s těmito stanovami dne 13. 3. 2018 končil
pětiletý mandát stávajícího výboru a revizní komise.
Z tohoto důvodu jsme se dne 28. 2. 2018 sešli na
výroční členské schůzi, kde jsme hodnotili minulý
rok. Součástí této schůze byla rovněž volba nových
členů vedení spolku.
Pro platnost této volby bylo nutné, aby se dostavilo
50 % registrovaných členů, což je 58 lidí. Dostavilo se
celkem 66 členů, a tak byla schůze usnášeníschopná.
Na zahájení schůze nás přišli pozdravit představitelé
obce paní místostarostka Ivana Šestáková a pan
tajemník JUDr. Josef Nykles. Vzhledem k tomu, že rovněž
28. 2. bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, oba
hosté odešli ještě před koncem schůze.
Přítomní byli seznámeni se zprávou o hospodaření za rok
2017, účetní závěrkou 2017, zprávou o činnosti za rok
2017 a plánovaným rozpočtem na rok 2018. Všechny tyto

dokumenty byly schváleny bez připomínek.
Návrhová komise přednesla návrh na složení nového
výboru a revizní komise na funkční období 2018–2023.
Navržení členové výboru:
Anna Zborníková – předsedkyně
Věra Svárovská – místopředsedkyně

Jaroslava Adámková – hospodářka
Jaroslava Vrbová – členka (kronika spolku)
Helena Kaboňová – členka
Miroslav Šťastný – člen
Vladimír Vrba – člen
Revizní komise:
Helena Rostová – předsedkyně
Milada Šafránková – členka
Jana Šalounová – členka
Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni na další
funkční období.
Po volbě byla výroční členská schůze ukončena.
Závěrem bych ráda popřála všem staronovým a
novým členům orgánů spolku, aby se jim dařilo jak
v práci pro spolek, tak i v osobním životě, aby měli
dost sil a optimismu pro všechny své aktivity.
Anna Zborníková
STP MO Kbely
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Lékaři bez hranic

Dne 11. 4. 2018 se uskutečnila přednáška o činnosti organizace Lékaři bez hranic. Tuto organizaci nám představila
MUDr. Marcela Hornišová, která byla v rámci této organizace na několika misích v Africe. Lékaři bez hranic jsou
celosvětovou organizací. Veškerou činnost kontrolují a řídí
minulí a současní spolupracovníci. Společně hlídají, aby organizace zachovávala
za všech okolností věrnost svému účelu
a zásadám. Organizace byla založena ve
Francii, proto se dnes po celém světě Lékaři bez hranic často označují jako MSF
neboli Médecins Sans Frontières. Na nejvyšší úrovni rozhodují o směřování Lékařů
bez hranic národní a regionální asociace.
Členy asociací jsou bývalí a stávající spolupracovníci, kteří se mohou podílet na
směřování organizace, pro kterou pracují
či pracovali. O aktivity v terénu se starají
operační centra. Je jich pět a najdete je
v Paříži, Bruselu, Amsterdamu, Barceloně a v Ženevě. Kancelář Lékařů bez hranic v České republice, která vznikla v roce
2006, patří pod švýcarské operační centrum a náleží k rakouské asociaci. Úkolem
české kanceláře je nábor nových spolupracovníků pro mise, informování o poslání
organizace a o situaci v krizových oblastech a získávání
finančních prostředků od české veřejnosti pro zajištění a
rozšíření humanitárních projektů organizace. Vzhledem
k tomu, že paní MUDr. Hornišová byla na pracovní stáži
v Antverpách, vycestovala s touto organizací prostřednictvím belgického operačního centra. Seznámila nás
s běžnou prací lékaře v Jižním Súdánu, kdy jediným lékařským vybavením byl fonendoskop, byla v rámci této akce
jediným lékařem, který v podstatě musí být k dispozici
dvacet čtyři hodin. Nižší zdravotnický personál na tom
byl lépe. Bylo tam pět sestřiček, které měly možnost se
střídat. Tato lokalita zápasí s nedostatkem vody, kterou
měli pracovníci mise k dispozici v množství jednoho vědra
denně. Podmínky byly skutečně velice náročné. Spojení

s civilizací zajišťoval jednou týdně vrtulník, který dopravil
zdravotnický materiál, zásoby a vše co bylo nezbytně nutné. Tento projekt byl zaměřen na léčbu malárie. Do dočasné skromné ordinace docházely matky s dětmi v náručí,
kdy absolvovaly dvoudenní pěší cestu. Jiná lékařská péče
v těchto končinách neexistuje. Jsou to podmínky naprosto
nepředstavitelné. Náročné jak psychicky, tak i fyzicky. Mise

byla předčasně ukončena napadením místních povstalců.
Došlo k evakuaci a účastníci byli přemístěni na základnu
„modrých přileb“, kde byli požádáni o lékařskou pomoc.

Domnívám se, že podmínky takovéhoto projektu jsou pro
běžného Středoevropana naprosto nepředstavitelné, a
tak nám nezbývá, než se před takovýmito lidmi poklonit a
poděkovat paní MUDr. Marcele Hornišové za její zajímavé
vyprávění.
Anna Zborníková
STP MO Kbely

Fotbalový klub SPARTAK KBELY
testoval své mladé hráče
s Tomášem Ujfalušim
Fotbalový klub SPARTAK KBELY získal díky svým partnerům
a podporovatelům unikátní možnost testování fyzické
a technické připravenosti hráčů všech mládežnických
kategorií, prostřednictvím celosvětového programu pro
analýzu a zlepšení fotbalových dovedností mladých hráčů
ProFútbol™ ANALYTICS.
Sportovním garantem tohoto programu v České republice
je bývalý hráč Atlético de Madrid, Galatasaray Istanbul,
ACF Fiorentina, Hamburg S.V, Sparta Praha, Sigma
Olomouc a kapitán Českého reprezentačního týmu, pan
Tomáš Ujfaluši.
Posláním a hlavní náplní této metodologie je analyzovat
a srovnávat fyzické schopnosti a technické dovednosti
mladých fotbalistů, odhalit jejich silné a slabé stránky,
vyhodnocovat jejich progres a identifikovat oblasti pro
individuální trénink a další zlepšování.
ProFútbol™ ANALYTICS poskytuje objektivní analýzu,
srovnávání a tím i základ pro zlepšování fyzických
schopností a technických fotbalových dovedností mladých
hráčů. Program je kombinací 6 testů fyzických schopností
klíčových pro fotbal a 4 testů nejdůležitějších fotbalových
dovedností.
ProFútbol™ ANALYTICS je určený pro hráče a fotbalové
kluby, které se chtějí rozhodovat analyticky, na základě
objektivních dat, a zefektivnit tak své tréninkové přístupy
a postupy tréninkového procesu.
Testování proběhlo dne 10. 4. 2018 od 15:00 hodin v
areálu sportovního a fotbalového klubu SPARTAK KBELY.
Testování se účastnilo přibližně
padesát mladých fotbalových
nadějí Kbelského klubu, ve
věku od 7 do 12 let. Úvodní
program zahájil výkonný ředitel
společnosti ProFútbol™ Analytics
International v České republice,
pan Martin Mulač, mimo jiné
také bývalý hráč pražské SK Slavia
6-20 let, RH Sušice, Chomutova,
SK Roudnice, a švýcarského FC
BRIG. Se samotným obsahem a programem testování, jeho
cíli seznámil všechny zúčastněné sám pan Tomáš Ujfaluši,
který následně aktivně asistoval a radil testovaným
hráčům u jednotlivých stanovišť testovacích disciplín.
Závěrečná autogramiáda již byla pouze vyvrcholením
tohoto neobvyklého setkání.
Organizaci celé akce přálo krásné slunečné počasí a vysoká
a velmi aktivní účast dětí nabídla přihlížejícím fanouškům
z řad rodičů, prarodičů, přátel, trenérů Kbelské mládeže
a pozvaných hostů krásnou a zajímavou podívanou na

hřiště, které bylo doslova plné nadšených, šťastných,
sportujících dětí!
Sportovní a fotbalový klub SPARTAK KBELY byl celkově
šestnáctým klubem v České republice, včetně klubů naší
nejvyšší fotbalové soutěže, ve kterém bylo testování

úspěšně vyzkoušeno a který bude mít na základě objektivní
analýzy dat respektive porovnání databází více než 500
000 dětí stejného věku po celém světě.
V návaznosti na úvodní testování mezinárodní metodou
ProFútbol™ ANALITICS bude fotbalový klub SPARTAK KBELY
dále pokračovat v pravidelném testování a porovnávání
fyzického i technického vývoje svých hráčů a svěřenců,
tak aby bylo možné správně uzpůsobovat a
nastavovat tréninkový program individuálním
potřebám zdravého vývoje a technického
rozvoje dětí ve Kbelském klubu.
Závěrem bychom chtěly poděkovat našim
partnerům, zejména pak panu Radkovi
Petráňovi ze společnosti NIKE EMEA, díky
kterému dostal Kbelský klub tuto unikátní
příležitost. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě a
samotném zajištění celého testování včetně
doprovodného programu. Chtěli bychom poděkovat
rodičům dětí za podporu, bez které by nebylo možné
podobné akce uspořádat. A v neposlední řadě bychom
chtěli poděkovat našim dětem, za jejich přístup, za
jejich zájem o tento krásný sport, protože právě kvůli
nim věnujeme čas a snahu o uspořádání podobných
sportovních projektů, které pomohou jejich zdravému
sportovnímu vývoji a rozvoji!
Martin Kazda
Spartak Kbely
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Medaile pro Kbelské
pozemní hokejisty a hokejistky
Pozemní hokej je venkovní sport. Do programu Olympijských her je zařazen od roku 1908 a v roce 1980 získaly
Československé pozemní hokejistky na Olympijských hrách
v Moskvě stříbrnou medaili. V zimním období, kde se ven
s ohledem na nízké teploty a sněhové závěje jít sportovat
na hřiště nedá, se hráči stěhují do sportovních hal a tělocvičen, kde hrají zimní variantu pozemního hokeje. Stále
je to pozemní hokej, jen má přívlastek Halový, a přizpůsobená pravidla. Ženy jsou ve světovém žebříčku třetí, muži
pak devátí. Avšak naše kbelské jsou druhé a přípravka třetí.
Pojďme se tedy podívat na shrnutí halové sezóny mládeže
pozemních hokejistů.
Benjamínci
Tým benjamínků hraje své zápasy formou volných soutěží
tři na tři se čtyřmi brankami a výsledek není až tak důležitý,
jako vlastní postupné zlepšování techniky, taktiky i euforie
do hry. Děti odehrály celkem vysoký počet zápasů úspěšných i více úspěšných a posbíraly mnoho zkušeností. Jsou
to houbičky, co nasají všechny informace velmi rychle do
sebe a dokážou to okamžitě prodat. Velká poklona proto
patří všem trenérům, kteří dokázali absolvovat tréninkový
proces v Sokolovně bez hokejek, protože opravená palubovka se ukázala jako pro sport nevhodná, natož pro pozemní hokej. A i přesto děti dosáhly velkého dovednostního progresu jak v pohybu na hřišti, tak i s prací hokejky.
Tenhle potěr má s těmito trenéry velkou Kbelskou budoucnost.
Přípravka
V soutěži jsme měli zastoupené dva týmy. Zkušenější a
starší A, a novicové, kteří sbírají zkušenosti na další roky
B. Áčko v dlouhodobé soutěži obsadilo třetí místo, což je
veliký úspěch. Dlouhou dobu bojovalo dokonce o stříbro,
ale přišlo pár nevyrovnaných zápasů, zbytečných ztrát
bodů a druhá Hostivař A nám utekla. Vytvořila se skvělá
parta, která neměla problémy naslouchat, nechala si
poradit, naučila se taktiku, a nedala soupeři nic zadarmo.

Sice jsme se nevyhnuli několika nevyrovnaným výkonům,
ale to je ve sportu naprosto běžná věc. Tenhle tým si tu
bronzovou medaili prostě zasloužil! Do kádru Áčka letos
patřili: v bráně Viktor Felt; v obraně většinou nastupovali
Tonda Lupač, Honza Růžek a Tomáš Mejsnar; v útoku Honza Ambrož, Michal Valina, Matěj Pavlík, Viktor Boháč. Na

střídačce stáli Tomáš Vohnický a Petr Bárta.
Závěrečné předávání jsme si užili. Medaile nám předával
Jirka Kačmařík, který dekoroval i naše mladší žákyně a byl
u všeho podstatného u benjamínků, takže z pohledu klubu
byl u všech úspěchů našich mladších kategorií (samozřejmě nepočítám stříbrné medaile našich dorostenců hostujících ve Slavii, dorostenek v Hostivaři a bronzové medaile
starších žákyní hostujících tamtéž). Při ceremoniálu jsme
mysleli i na Honzu Růžka, který kvůli nemoci nemohl odehrát poslední kolo a přišel o kompletní oslavu. Nutno dodat, že hned po skončení akce se Tomáš Vohnický za Honzou vydal a medaili mu přivezl.
Béčko mělo sezonu hlavně pro to, aby se rozehrálo, zvyklo si na halový hokej a aby se naši nejmladší otrkali proti týmům, které byli starší a zkušenější. Naši nejmladší se

s tím poprali skvěle a bylo na nich vidět, že se zápas od
zápasu zlepšují a březnový finiš patřil jim. Skvělé výhry,
ještě lepší zápasy. Většina z nich bude příští rok posunuta
do áčka, kde budou muset nabité zkušenosti z letošní
sezony zúročit. Když jsme viděli poslední zápasy, vůbec se
nebojíme toho, že se něco nepovede.
Výkonnostní růst je vidět u obou týmů. Přisuzujeme to
tomu, že hokej děti baví, že rády chodí na tréninky a zápasy. To co se letos oběma týmům povedlo nás velice těší
a jsme opravdu rádi, že je můžeme trénovat. tak skvělou
partu.
Mladší žáci
Když mladší žáci úspěšně ukončili podzimní část venkovní soutěže, začali jsme s přípravou na halu na mezinárodním turnaji ve Vídni. V našich řadách vládla spokojenost,
protože turnaj byl odehraný nad očekávání dobře a my
se těšili na halovou soutěž. Na základě regulí halové soutěže, kde jsme nesměli přihlásit dva týmy do jedné soutěže, jsme odtrhli holky i kluky od sebe, přihlásili jsme
zvlášť dívky a zvlášť chlapce. Náš plán je obnovit dvousložkový oddíl, a bez zkušeností to nejde.
Zatímco holky vlétly do soutěže jako kometa, kluci rovněž nezačali špatně. Nicméně k našemu překvapení se
tým zadrhl. Nepochopitelné se stalo skutkem. Herní projev
pak po celou sezónu neodpovídal kvalitě, jakou se hráči
projevovali na podzim venku, ve Vídni i na tréninku. Ještě
v šatně při převlékání bylo vše v pořádku, ale v okamžiku
taktické porady a nastoupení do zápasu se děti změnily
v Zombie (bez vůle, bez vědomí, bez energie). Velký
problém byl v plnění taktických pokynů a vůbec pamatovat si kdo má hrát v základní sestavě, ač to bylo jasně
a konkrétně řečeno. Stejně těsně před zahájením zápasu se někteří přišli zeptat trenéra, zda hrají a kde! To je
přece špatně!
Byli bychom neradi, pokud bychom ostatní hráče naším hodnocením urazili. On ten příměr k Zombiím není
až tak zcela trefný. Vždy se našel hráč, nebo moment
v zápase, kdy se hrál hokej, kdy děti byli aktivní, měli
navrch a měli chuť jít do soubojů, ale v průměru šel
stejně výkon týmu po celou sezónu dolů, a nebyla síla
to změnit. V porovnání s ostatními týmy děti hrály pasivně, technicky špatně a vůbec nám přišlo, že byly duchem mimo, a to se špatně vede tým. Sport přináší holt
i ty horší chvíle, než voňavé vavříny a musíme si slabé
chvilky čas od času vybrat.
Mladší žákyně
V sobotu 3. března 2018 se odehrálo poslední dvoukolo
Přeboru mladších žákyň. První dvě místa již byly rozdané,
bojovalo se o třetí, ale nás se to už netýkalo. Kbelské dívky
měli s velkým náskokem druhou příčku v tabulce jistou.
Skončili jsme deset bodů za suverénními Mnichovicemi,
které v podstatě prohráli jen jednou a to s týmem Kbel.
Málokdo si uvědomuje úspěch, kterého dívky dosáhly. Ve
venkovní soutěži hrají spolu s kluky, na samostatný tým
jsme v okamžiku podání přihlášky do soutěží neměli dostatečný počet dívek a jméno Sokol Kbely v dívčích soutěžích
se dlouhou dobu nikde neobjevovalo. A najednou nejen že

se zúčastní soutěže, ale projedou jí jako dělová koule.
Regule mládežnických halových soutěží však nedovolují
přihlásit z kapacitních důvodů dva týmy, a proto jsme se
rozhodli k riskantnímu kroku přihlásit dívky do soutěže za
předpokladu, že se nikdo za celou dobu nezraní, neonemocní, nebo nepohádá s ostatními a už nepřijde. Tým pak
ještě doplnila na hostování dvojčata Linda a Lucka Nové a
my měli 3 hráčky na střídání. Hraje se systém 5+1 a musíme s potěšením konstatovat, že nejen že nikdo dlouhodobě neomarodil a ani se nezranil, ale navíc k nám přišly další
dvě posily.

Musíme vyzdvihnout všechny hráčky. JolankuTomancovou i Valérii Weinerovou, které svým pohybem a bojovností narušovaly rozehrávky soupeře a pomáhaly zakládat
útoky, musíme pochválit osmiletou Káju Rebcovou, že se
mezi velkými holkami neztratila a do každého souboje šla

nadšeně a s chladnou hlavou. Celou sezónu špičkově odchytala Denisa Bártová a náhradnice Nikola Marišlerová
se nenechala zahanbit. Hlavně v neuvěřitelně krátké době
nasála pravidla, pochopila je a myslím, že nikdo z diváků
nepoznal, že ke konci soutěže chytá svůj třetí a čtvrtý zápas
v životě. Obranné duo Anička Šimková – Veronika Rebcová
vždy nechali na hřišti duši, Kristýna pazlarová, ač má v hlavě samé otázky tak svou buldočí silou nedovolila nikomu,
aby jí v souboji o míček přetlačil, a musíme poděkovat Lindě s Luckou z SK Slavia Praha, které výraznou měrou po-
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mohly ve všech zápasech svým klidem a přehledem. Nová
posila Sára Bulová nastoupila na poslední zápasy, ale taky
se nechala strhnout bojovným
duchem.
Velké díky a gratulace v neposlední řadě patří asistence Tereze
Pazlarové, která neustále tmelila
a povzbuzovala tým a myslím, že
bez ní bychom neodehráli celou
sezónu s takovým náskokem před
ostatními týmy. Však máme jen
tři prohry pouze od Mnichovic,
které v letošní sezóně bezkonkurenčně vládly tabulce. Oslavu
stříbra jsme uskutečnily báječným bowlingem!
Tréninky po halové sezóně zase
probíhají pravidelně na hřišti
sportovního areálu Železnobrodská ve Kbelích. Pondělí, středa
pátek je vyhrazena mladšímu a
staršímu žactvu od 17.30, tréninky těch nejmenších do deseti let jsou pak každé úterý a
čtvrtek od 17.00. Nábory probíhají průběžně po celý rok.
Jsme velmi dobrou alternativou pro forbal, floorbal, házenou i lední hokej. Zejména pak dívky do 12 let jsou u nás

vítány, protože od září 2018 zkusíme štěstí i ve venkovní
soutěži a ten pocit houpající se medaile na krku si rádi zo-

pakujeme. (www.phkbely.cz; instagram: @ph.kbely;
Facebook: www.facebook.com/phkbely.
Foto: Michal Lupač a Dušan Hrazdíra

Zahradní slavnost
Spolek rodičů a přátel školy Praha - Kbely si Vás dovoluje pozvat
na Zahradní slavnost, která se uskuteční

26. 6. 2018

na školní zahradě podél ulice Toužimská

začátek v 16 h • zakončení ve 20 h
společné rozloučení s uplynulým školním rokem, výtvarná dílna,
hudba, bubliny, oheň, zábava
stánek s nápoji a občerstvením

přineste si deku, buřty a přijďte si užít
společné odpoledne
Více informací naleznete na facebooku:
Zahradní slavnost škola Kbely.
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KRC CoByDup

předplatné jazykového kurzu.
Závěrem nezbývá než zhodnotit akci kladně a poděkovat
letošním sponzorům, kteří dodali tak pěkné ceny. Děkujeme tedy firmě Rollino – jazykové studio, firmě CykloVape a
firmě Kubík za hodnotné ceny do závodu.

ZÁVODY NA DVOU AŽ ČTYŘECH KOLECH
směla chybět drobná odměna.
Ani letos nezklamali dobrovolní hasiči a přistavili svoje hasičské auto, které si děti mohly prozkoumat. Kromě výše
zmíněného jsme dětem na ukrácení času nabídli zdarma
vyžití na dvou skákacích hradech a drobné ovocné občerstvení od firmy Bouquet. Atmosféru doplnil táborák, u kterého bylo možno po celé odpoledne posedět a opéct si třeba
buřtíky.
Stejně tak jako loňský ročník se i ten letošní pyšnil hodnotnými odměnami, které čekaly na vítěze jednotlivých
kategorií. Absolutní vítězové si odnesli poukaz na roční

Za tým KRC CoByDup Lenka Maršálková

Projekt „Co dělat, když…?“ před prázdninami a po nich

Foto http://marel.praha19.cz/2016/2018.html

V pátek 11. 5. 2018 proběhly tradiční závody koloběžek
– tentokrát ve změněné lokalitě – ekocentra Prales. Změna prostředí přinesla závodu mnohá pozitiva – větší bezpečnost pro závodníky (celkem se závodu účastnilo 152
registrovaných závodníků/závodnic) i jejich doprovod,
díky většímu prostoru se zároveň mohla zvýšit i nabídka
mimosoutěžního vyžití. Kromě samotného závodění si
mohli účastníci projít v lesoparku soutěžní stezku, na které měli připraveno 19 úkolů, po jejichž splnění jim vyšla
tajenka s pozvánkou na akci Rozloučení se školním rokem
(akce se koná 16. 6. 2018 v parku u LD), a samozřejmě ne-

Za fotografie děkujeme Michalu Marelovi a za TV spot
Janu Spilkovi – TV Kbely.

Velice nás těší zájem o námi pořádané semináře a workshopy, ze kterých si maminky odnášejí odpovědi na své otázky,
cenné rady a zkušenosti nejen odborných lektorů. V červnu nás čeká poslední předprázdninový seminář na téma Role
prarodičů ve výchově. Pokud se například nedokážete vymezit vůči péči prarodičů, narážíte na rozdílné pohledy na výchovu nebo máte pocit, že jejich intervence zasahuje i do partnerského života, je tento seminář určen právě pro Vás.
Léto se pomalu rozjíždí a my začínáme připravovat i podzimní program. Ráda bych upozornila na téma „Výchova kluků:
jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum“. Pro velký zájem tento zajímavý externí workshop zopakujeme. Co Vám přinese?
Dozvíte se o klíčových obdobích ve výchově syna, o vývoji mužského mozku a důvodech tak „jiného“ chování chlapců.
Získáte povzbuzení, že když kluci zlobí, vrtí se, ruší..., neznamená to, že jste špatní rodiče nebo že je dítě v nepořádku.
Dostanete odpověď na otázky „Proč obvykle kluci zlobí víc než holčičky?“,
„Proč mívají často horší výsledky ve škole?“, „Proč se stále vrtí, vyrušují a
Zápisy v KRC CoByDup
neposedí?“, „Proč si obvykle vyrábějí zbraně a neustále bojují?“. Seminář
Zápisy
do kroužků a kurzů na I. pololetí
odpovídá nejen na příčiny chování chlapců, ale přináší i řadu podnětů, jak
školního
roku 2018/2019 se uskuteční
s kluky zacházet, aby se neponičilo jejich mužství a zároveň rodiče přežili
od 2. července 2018, zápis do Ježkova
jejich vychovávání bez úhony. Soustředí se na nezastupitelnou roli muže
klubíku proběhne již v červnu. V letošním
v klíčových obdobích výchovy kluků i na mateřský neklid a úzkost, když
školním roce Ježkův klubík „odchoval“ 42
chlapi dělají nebezpečné věci. Workshop povede Mgr. Vlaďka Bartáková,
spokojených dětiček. Dle informací od
Ph.D., psycholožka a psychoterapeutka, matka čtyř synů. Její poznatky,
maminek ulehčil většině jejich ratolestí
postřehy, rady a doporučení tak vycházejí nejen z moudrých knih, ale i
adaptaci ve „velké školce“, za což jsme
mnohaleté osobní praxe.
velice rádi. I v příštím školním roce nabíNa závěr bych ráda ještě zmínila možnost využití individuálních poraden,
zíme dvě možnosti docházky – dopolední
které Vám zprostředkováváme v oblastech výchova–rodina a pracovněnebo celodenní. Dopolední klubík je od
právní vztahy. Individuální poradny fungují anonymně, stačí nám napsat
8:00 do 13:00 hodin a celodenní od 8:00
e-mail na adresu codelatkdyz@krc-cobydup.cz.
do 16:00 hodin. Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách
Přeji Vám všem krásné léto plné sluníčka a pohody.
www.krc-cobydup.cz.
Dáša Zbínová
Po prázdninách se budeme těšit na nové
vedoucí a koordinátor projektu „Co dělat, když…?“
kamarády!
Kontakt (i pro poradny): codelatkdyz@krc-cobydup.cz
Hledáme paní/slečnu na úklid Kulturního a rodinného centra Cobydup a přilehlé tělocvičny. Úklid ve večerních
hodinách cca 2 hod. denně. Práce na DPP nebo DPČ. Vhodné pro maminky na mateřské nebo jako přivýdělek k
důchodu. Informace na centrum@krc-cobydup.cz
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Klub seniorů Kbely

Senioři u hasičů

Tentokrát se nescházíme v naší klubovně při Domovu
pečovatelské služby, ale v areálu kbelské Požární zbrojnice.
Dne 16. 5. 2018 ve 14.00 hod. i za nepříznivého počasí jsme
byli očekáváni a uvítáni starostou Sboru dobrovolných
hasičů Kbely panem Josefem Mikšovským a jeho kolegy.
Naše prohlídka začala v garážích. Slova se ujali dva
dobrovolní hasiči v pracovních oblecích pan Bradáč a
pan Horáček (jinak též profesionální hasič).
Podrobně nás seznámili s používanou hasičskou
technikou a s vybavením používaných hasičských
vozidel – LIAZ a Ford Tranzit. Třetí z používaných
vozidel TATRA je v současné době na technické
prohlídce v Horních Počernicích.
Zajímavý odborný výklad byl doplněn ukázkou
technického vybavení, které má zasahující hasič
k dispozici. Mnozí z přihlížejících seniorů ani
netušili, kolik vybavení má hasič k dispozici,
ani kolik tato vybavení váží. Vždyť zasahovat
se základním vybavením vážícím kolem 25
kilogramů není nic snadného. Naše jednotka
dobrovolných hasičů zasahovala u řady požárů
a k těm posledním patří požár ve Vinoři a velký
požár v Hostivaři.
Po prohlídce garáže jsme s načerpanými
vědomostmi byli pozváni do prvého patra nové,
moderní a troufám si říci nádherné budovy.
Ještě v přízemí si prohlížíme fotografická tabla o historii
kbelských dobrovolných hasičů. S úctou procházíme kolem
pamětní desky zakládajícího člena dobrovolných hasičů
pana Karla Černého, který byl za války umučen v Terezíně.
Je vidět, že velkou úctu k tomuto člověku v sobě chovají i

dnešní dobrovolní hasiči.
Po prohlídce ubytovacích podmínek v prvém patře, kde
vedle kancelářských prostor, je klubovna, kuchyňka i
sociální zařízení poskytující dobrovolným hasičům v době

dobrovolných hasičů za léta své činnosti získal. Klub seniorů
oceňuje a děkuje panu Josefu Mikšovskému, Miroslavu
Šťastnému a přítomným členům sboru dobrovolných
hasičů za přátelské přijetí a zajímavé vyprávění. Dík patří
i všem stávajícím aktivním členům tohoto sboru, kteří
zachraňují majetek, zdraví a životy našich spoluobčanů
při požárech, povodních, přírodních i jiných katastrofách.
Přejeme jejich členům, aby pro tuto velmi záslužnou a ne
vždy dostatečně oceňovanou činnost získali i další členy
zejména z řad mládeže, protože zmínka z historie byla i o
„Soptících“, kteří v rámci sboru působili jako dětský tým.
Samozřejmě jim přejeme, aby v rámci svých dobrovolných
výjezdů bylo co nejméně těch, které končí tragédiemi.
dr. Milan Šeliga
předseda Klubu seniorů

pohotovosti nebo i v době
volného času, který většinou
tráví právě v hasičské zbrojnici, velmi kvalitní zázemí.
V zasedací místnosti se ujal slova pan Mikšovský, který nás
seznámil s historií Sboru dobrovolných hasičů Kbely a to
od samotného založení v roce 1881, kdy vlastně patřil mezi
první takto zakládané hasičské sbory. Mezi zajímavostmi
uvedl, že kbelští hasiči zasahovali i u druhého požáru

Klub seniorů s jarem opět vyjel
za poznáváním krás naší vlasti

Máme rok 2018 a v únoru je zima. V březnu se již
otepluje. Duben nám občas ukazuje sluníčko, abychom
nezapomněli, jak vypadá. A to je ta chvíle, kdy kbelští
důchodci opět vyráží na výlet za poznáním. Jedou daleko
až do Mariánských Lázní.

Národního divadla v roce 1883. Při vyprávění o historii
sboru poukazoval i na bohatou fotografickou dokumentaci
a osobní znalost jednotlivých členů hasičského sboru.
Setkával se s pochopením našich členů, kteří sami také
osobně některé z členů hasičského sboru pamatovali. Také
jsme se dozvěděli, že stávající Hasičská zbrojnice je v pořadí
již čtvrtou za dobu činnosti Sboru dobrovolných hasičů.
Překvapivé bylo i konstatování, že sbor prošel i obdobím,
kdy byl „z moci úřední“ zrušen jako nepotřebný. Snad
jen neochota se smířit s tímto rozhodnutím ze strany
hasičů a za veliké podpory nového vedení radnice byla
činnost obnovena. Podpora a obrovská pomoc vedení
radnice vyústila i ve vybudování nové zbrojnice.
Poutavé vyprávění pana Mikšovského, který je členem
sboru již 60 let, bylo doplňováno panem Miroslavem
Šťastným, rovněž dlouholetým členem sboru. V rámci
diskuse byly zodpovězeny otázky našich členů. Taky
měli odpovědět na kontrolní otázku, která zněla: Jaký
je rozdíl mezi dobrovolným a profesionálním hasičem?
Odpověď byla jednoduchá: Dobrovolný hasič je
nadšenec, který svůj zájem nabízí zadarmo a v rámci
svého osobního volna často na úkor rodiny v podstatě
po celých 24 hodin a profesionál má svou placenou
pracovní dobu a také benefity, které z této náročné profese
vyplývají.
Na závěr jsme měli dostatek prostoru k prohlídce celé
řady trofejí, uznání a vyznamenání, které členové a Sbor

Projeli jsme ranní dopravní špičkou a za Prahou se nám
otevřela volná krajina. Zeleň luk a lesů je oživena bílými
kyticemi rozkvetlých trnkových keřů. Ještě několik
serpentýn a zastavujeme před hotelem Krakonoš – staré
romantické stavbě s mnoha věžemi a věžičkami. A to
hlavní, proč sem jedeme, je park BOHEMINIUM, v němž je
soustředěno více jako 70 staveb z naší země ve zmenšeném
měřítku.
Máme před sebou zmenšeninu hradu Bezděz, na němž
v roce 1279 věznil Ota Braniborský královnu Kunhutu a
krále Václava II. Karlštejn, který byl postaven jako pevnost
s uloženými korunovačními klenoty i s kaplí sv. Kateřiny,
jejíž stěny jsou obloženy polodrahokamy. Zmenšenina
Ještědu, jehož stavba jako rozhledny zamotala hlavu jeho
tvůrci, co do volby odolného materiálu i výšky věže. Praotce
Čecha nám připomíná kaplička na vrcholu Řípu. Plzeň

se chlubí nejvyšší kostelní věží vysokou 102 metrů. K ní
patří i smutná vzpomínka na zastřelených 6 dětí žádajících
chléb v roce 1918. Hrad a zámek Bečov patří k nejstarším
objeveným stavebním půdorysům na světě. Letohrádek
Humprecht, který byl postaven hrabětem Černínem pro
svou lásku. O celé řadě dalších architektonických skvostů
by se dalo ještě dlouho vyprávět. Je to krása, nestačíme se
dívat a divit. Je jen škoda, že mnoho Čechů jezdí do světa a
nezná přitom krásy své země.
Potom následoval dobrý oběd v hotelu Krakonoš a po něm
prohlídka hlavní lázeňské třídy ve městě. Prohlédli jsme si
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lázeňskou kolonádu, ochutnali některé lázeňské prameny a
již trochu unaveni se nachystali na cestu domů. To co jsme
viděli v nás zanechalo hluboký dojem nad dovedností a
umem našich předků, ale i pýchou nad prací těch, kteří nám
jejich um zachovávají.
Řidič naší smluvní přepravy nás bezpečně dovezl a dík patří
i panu Šeligovi za vedení a přípravu tohoto krásného výletu.
Dík taky patřil sv.Petrovi, že nám zařídil báječné počasí. To,
že můžeme uskutečňovat krásné výlety patří samozřejmě
dík i vedení naší radnice. Nám nezbývá než se těšit na
některý další výlet. A ať je hodně brzo!
Za spokojené účastníky zájezdu
Alena Jeřábková

95 let Československého rozhlasu

Dne 2. 5. 2018 uspořádal Klub seniorů vzpomínku k výročí
prvního vysílání rozhlasu v Československu, které se
uskutečnilo před 95 lety – 18. května 1923. Vysílání uvedeného dne ve 20.15 hod. ze stanu ve Kbelích zahájila rozhlasová společnost „Radio-žurnál“, která tak u nás začala
pravidelně bezdrátově vysílat hudbu, zpěv, zpravodajství a
jiné programy.
Prví pokusy radiofonního vysílání, byly pokusy
Československé pošty z malé stanice v Moravské ulici na
Vinohradech již v roce 1922. K nim přistoupil počátkem
roku 1923 pokusný vysílač žárovkárny v Hloubětíně. A na
jaře téhož roku propůjčilo ministerstvo pošt a telegramů
společnosti „Radio-žurnál“ svůj radiotelegrafní vysílač –
systém Huth – o výkonu jednoho kilowattu, stojícího ve
Kbelích. Vysílač, který přes den sloužil letištní službě a ministerstvu pošt vysíláním morseových značek, se pak vždy
večer a později ještě v neděli a svátek proměnil připojením
mikrofonního obvodu ve vysílací stanici radiofonní. Tím
bylo „Radio-žurnálu“ umožněno, že mohl onoho památného dne na vlnách éteru slovem a českou hudbou
oznámit světu, že uprostřed Evropy je malá, krásná zem,
která se v tento den zapojila do radiofonického vysílání –

zázraku začátku 20. století.
Protože domek s vysílačem byl příliš malý, aby se v něm dalo
zřídit vysílací studio, postavil „Radio-žurnál“ jednoduše vedle domku na louce plátěný stan, do kterého se vstupovalo
jako do cirkusu. Byla to jedinečná atrakce, protože takové
studio neměla žádná radiofonická společnost nikde na
celém světě. Uvnitř byl zahradní stůl, dvě lavice, dvě židle,
věšák a vypůjčené pianino, které jediné stálo na dřevěné
desce. Jinak byl všude přírodní travnatý koberec. Stan stal

přibližně na místě, kde je od roku 1973 postaven pomník
k 50ti letému výročí prvního vysílání ze Kbel.
Stát se posluchačem rozhlasu nebylo na začátku rozhlasové éry nijak snadné. Žadatel musel napsat ministerstvu
pošt v Praze ne předepsaném formuláři žádost o povolení

k poslechu rozhlasu. Vyřizování žádosti trvalo také až 3
měsíce. Teprve po zjištění „bezúhonnosti“ žadatele mu
byla udělena koncese k poslechu rozhlasu. Koncesionář
zaplatil
60 korun jako vklad a každý měsíc potom platil 100 korun. Přijímač nebyl nijak levný. Čtyřlampový přístroj
s příslušenstvím – to znamená se čtyřvoltovým akumulátorem na žhavení elektronek a se suchou anodovou baterii, včetně přijímací antény stál asi 9 000 korun.
První doby provozu našeho rádia byly velmi krušné. Podmínky provozu byly zcela primitivní po stránce technické
kvality, což se odráželo i na úrovni programů a jejich obsahu. I přesto nám na tomto poli náleží čestné místo mezi
jinými zahraničními podniky tohoto druhu. Těžké začátky
byly rychle zapomenuty a rostoucí nároky veřejnosti nutily
společnost „Radio-žurnál“ ke zdokonalování v takovém
tempu, jako snad v žádném jiném srovnatelném oboru.
V dějinách lidstva je jen málo vynálezů, které by ovlivnily
jednání a chování jednotlivců a celých národů tak, jako
vynález radiofonního vysílání.
V současnosti si život bez vysílání rozhlasu neumíme ani
představit. Doprovází nás denně po celých 24 hodin a
můžeme si vybrat program ze všech možných lidských
činností.
Do dalších let mu proto přeji, aby nám dále sloužil k zábavě
a poučení jako to dělá dosud.
Bohuslav Rost

Vedení Klubu seniorů touto cestou děkuje svému členu panu Bohuslavu Rostovi za přípravu a provedení této vzpomínkové
akce. Jeho přístup je o to záslužnější, že se sám aktivně podílel na přípravě a organizaci oslav k 50. výročí prvního vysílání
rozhlasu v Československu, které probíhalo na den přesně a to 18. května 1973, tentokrát ale z Lidového domu ve Kbelích
po rozhlasových vlnách stanice Vltava. Proto se senioři na vzpomínkové akci mohli zaposlouchat do repliky původního vysílání, kdy původní vysílající redaktoři byli nahrazeni členy, kteří oslavy připravovali a i hudební produkce byla zachována
s tím, že umělecky byla ztvárněna stávající převážně kbelskými umělci. I přes určitý historický odstup to byl pro všechny
přítomné členy klubu hluboký kulturní zážitek.
vedení Klubu seniorů
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SKAUT - S.S.V.
Camp U Piráta

Pro letošní táboření jsme si vybrali jednu krásnou zahradu
v Zárybech.
Je to část zahrady pana Jaroslava Urbana, která bude naší
základnou. Pozemek jsme vyčistili a upravili k táboření.
Musím říci, že jsme si řádně mákli:). Odstranili jsme některá

křoviska a popadané stromy. Výsledek stojí rozhodně za to.
Máme možnost se zde zdokonalovat v zálesácké činnosti:
příprava ohniště, vaření na ohništi, vázané stavby, stavba
různých typů stanů atd.
Také poloha zmíněné zahrady (u řeky Labe), je pro naše
plánované plavby ideální.
Vodní flotila se nám rozrostla o dvě nové kánoe. Můžeme
tedy své dovednosti rozvíjet i na vodě (plavba na raftu,
kánoi, využití ochranných pomůcek - plovací vesta, helma).
Díky dotacím od MČ Praha 19 Kbely jsme schopni našim
členům dopřát opravdu kvalitní vybavení (pracovní náčiní,
stany, dalekohledy, bezpečné vybavení kuchyně a jídelny,
dalekohledy, sportovní pomůcky, ochranné prostředky, ...).
Což považujeme za výjimečné a velmi si toho vážíme.

Na našem Campu, plně
vyzkoušíme v terénu i naše nově
zakoupené stany.
Nezapomínáme ani na nejmladší členy oddílů, kteří při
poslední akci v Zárybech našli ukrytý pirátský poklad.
Nedovedete si představit to veliké nadšení a radost :).
K večeru usedáme k ohništi a povídáme si o starých
zážitcích/ příbězích a samozřejmě plánujeme nové.
Každá tato výprava rozvíjí jedince v mnoha oblastech. Ten,
kdo jede na tábor, musí být plně připraven.
Tímto děkuji i rodičům, kteří dohlídnou na dodržení
našich podmínek/ kritérií. Velice nám tímto usnadní život
v drsných končinách. Nedovedete si představit, jak je to
dětmi náročné. Koneckonců, to přece děláte pro své děti,
protože ten, kdo je na tábor připravený ví přesně, co se
od něho očekává... Může se pak plně a bezpečně věnovat
stanoveným úkolům i radostem.
Na tábor letos vyrážíme do Neznámé země. Měníme své
tábořiště a putujeme do neznámých končin. Nebylo by
příliš skautské, jezdit jen na jedno místo (je to okoukané)
a nechat se obskakovat od rodičů. Jsme skauti a tak si
svůj tábor sami stavíme, zdokonalujeme, sami si i vaříme,

chodíme na nákupy, zkrátka skautujeme!
Těšte se na naše zážitky!
Bobříci - naše skautská přípravka
Všude ve světě platí, že je dobré, vychovávat si své nástupce.
U nás se ti nejmenší (předškoláci 5 - 6 let) jmenují Bobříci.
Učíme je těm nejzákladnějším věcem (pozdravy, chování
v místnosti a na veřejnosti). Největší část našeho bobřího
programu tvoří hry a soutěže.
U nás jsou dveře otevřeny všem, kteří dokáží respektovat
naše podmínky (slušnost, kamarádství, čest, teamová
spolupráce, účast na výpravách ).
Se skautským pozdravem,
Kamil Podlaha
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Vzpomínkové položení věnců
u příležitosti ukončení
2. světové války
Dne 4. 5. 2018 se u příležitosti ukončení 2. světové války
uskutečnilo vzpomínkové položení věnců u památníku
kbelských občanů, kteří položili život za svobodu a
demokracii.
Michal Marel
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Kbely TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

www.kbely.tv

Pálení čarodějnic
30. dubna proběhlo ve Kbelích tradiční pálení čarodějnic. Akci uspořádal jako vždy Kbelynáš domov, spolek s radnicí MČ Praha 19 za velkého přispění mnoha zaměstnanců.
http://kbely.tv/video/1732-paleni-carodejnic-2018

Kbelský sportovec roku 2017
21. dubna 2018 se v Lidovém domě už potřetí vyhlašoval Kbelský sportovec roku, tentokrát
za rok 2017.
http://kbely.tv/video/1730-kbelsky-sportovec-roku-2017

První singletraily pro cyklisty
V Letňanskokbelském lesoparku byly vybudovány singletrailové trasy pro cyklisty. Jedná o
jednosměrné cesty pro bajkery plné zatáček a překážek. Trasy nechal zbudovat Magistrát
hlavního města Prahy.
http://kbely.tv/video/1725-prvni-singletraily-pro-cyklisty

Letecké muzeum slaví 50 let
Letecké muzeum ve Kbelích oslavilo kulatých 50 let od svého
vzniku. 28. dubna se po zimní pauze znovu otevřely jeho
brány. Pro letošní sezónu připravilo řadu novinek, přesto
stále zůstává pro návštěvníky jako jedno z mála muzeí v
Čechách otevřené zdarma.
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Základní škola Praha - Kbely
Turnaj v malé kopané

Po sérii úspěšných turnajů, které se konaly pod střechou, žáci 8. a 9. ročníku vyrazili na první outdoorovou akci - turnaj
v malé kopané.
Obliba tohoto sportu je na školách nezpochybnitelná,
proto se očekávaly vyrovnané zápasy a hojná účast. A
tak se i stalo.
První cíl byl postoupit ze čtyřčlenné skupiny. To se
povedlo na výbornou, ale drobné škobrtnutí jsme si v
jednom zápase neodpustili. Semifinálový zápas byl plný
zvratů, zranění a spálených šancí. Jak to tak ve sportu
chodí, zafungovalo pravidlo: Nedáš-dostaneš.
Poslední zápas o třetí místo byl o to víc motivující, jelikož
jsme se utkali s týmem, který nás v základní skupině
porazil. Vytrvalá bojovnost se nakonec proměnila v
radost ze třetího místa v turnaji.
Mgr. Tomáš Jordán

Noc s Andersenem 2018 v základní
škole ve Kbelích

V pátek 23. března se všichni školáci ve Kbelích celý
den zabývali knihami a čtenářstvím v různých
podobách. Dopoledne probíhal v celé škole projektový den. V každé třídě byl připravený program
zaměřený na zdokonalování čtenářských dovedností a gramotnosti, doplněný navíc besedami
se současnými autory či ilustrátory knih pro
děti. Nejmladší děti z přípravné třídy a prvňáčci
navštívili přímo ve škole v gymnastickém sále divadelní představení O pejskovi a kočičce v podání
divadélka Prima den. Druháci měli možnost besedovat se spisovatelkou Jitkou Vítovou, autorkou
dětských knih o Květušce. Třeťáky navštívila Klára
Smolíková – spisovatelka, scénáristka a publicistka. Výčet jejích knih by byl opravdu dlouhý,
tak za všechny jmenujme oblíbeného Vynálezce
Alvu, Čertici Dorku a spoustu zajímavě podaných
historických knih. Děti i jejich rodiče rádi využili

nabídky zakoupit si tyto knihy přímo ve škole. Pro čtvrťáky
se podařilo zajistit populární spisovatelku a nově i kbelskou obyvatelku Petru Soukupovou. Petra dětem představila

zejména své dvě poslední knihy – knihu pro děti Kdo zabil
Snížka? a zároveň knihu pro dospělé, která s ní úzce souvisí – Nejlepší pro všechny. Obě tyto knihy byly dokonce
nominovány ve dvou různých kategorií na výroční knižní
ceny Magnesia Litera 2018. Páťáci si o knihách povídali se
šumavským spisovatelem Hynkem Klimkem.
Kromě besedování s autory byl ve všech třídách připravený
program, který se tematicky vztahoval k letošní Noci s Andersenem, kdy oslavila 90. výročí vzniku kniha Povídání o
pejskovi a kočičce a 80. výročí od začátku vydávání kreslených příběhů klubu Rychlých šípů. Mladší děti se tedy
zabývaly příběhy pejska a kočičky, nejenom četbou, poslechem, ale i dramatizací, kresbami, a třeba i skutečným

pečením dortu po vzoru pejska s kočičkou. Starší školáci se
ponořili do komiksových příběhů, jejichž hlavními hrdiny
byli Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček,
Rychlonožka a také jejich pes Bublina.
Zájemci o Noc s Andersenem se znovu sešli ve škole v
podvečer, kde už se naplno věnovali připravenému programu. Počet zájemců byl opravdu vysoký, jen z 1. stupně
se zúčastnilo přibližně 330 dětí z 11 tříd se svými učitelkami.
Program byl plně v režii jednotlivých třídních učitelek, někdy
došlo i k zajímavému propojení tříd, kdy například starší
spolužáci ze 7. třídy připravili napínavou cestu noční školou
pro čtvrťáky, kteří během bojovky plnili úkoly za doprovodu
tajemného Široka.

NOC S ANDERSENEM NA 2. STUPNI ZŠ

Také žáci na 2. stupni prožili projektový den věnovaný četbě,
práci s textem, tvůrčímu psaní a besedám se spisovateli. 6.
třídy se setkaly se spisovatelkou Helenou Beránkovou, ta
je seznámila s ukázkami ze své tvorby. V průběhu besedy,
která byla zaměřená na překonávání strachu, děti hovořily
i s psychologem. Reagovaly bezprostředně.
7. třídy besedovaly se spisovatelem Hynkem Klimkem,
který jim poutavě přiblížil své knihy pověstí. Ohlas byl
spontánní. Děti naslouchaly se zájmem a s všetečnými
otázkami ani nečekaly na závěr besedy. Prožívaly příběhy
z autorových knížek, snadno se nechaly přenést do světa
rusalek, bílých paní i zamilovaných mládenců.
8. a 9. třídy navštívil spisovatel Jiří Walker Procházka.
Námětem jeho vystoupení byla literatura, která děti baví
– fantasy a scifi. Pan Procházka je provedl tímto literárním
žánrem, žáci se aktivně zapojili do jeho přednášky a
vyplňovali při ní spisovatelem připravené pracovní listy.
Beseda se všem hodně líbila.
Po besedách se pak děti podle svých zájmů buď věnovaly
tvůrčímu psaní, výtvarnému zpracování příběhů, či
dramatizaci textu.
A jaký program čekal děti, když přišel večer ?

6. B, 7. A, 7. B a 8. A se svými třídními prožily kouzelnou
literární noc. Šesťáci se setkali na besedě se zástupkyní

starosty Kbel paní Ivanou Šestákovou a s kbelskou
kronikářkou Ivanou Engelovou. Před spaním pak
dokončovali pohádkový příběh. 7. A si znovu s chutí zahrála

příběhy pejska a kočičky podle knihy Josefa Čapka. Se
stejným zájmem se potom v pověstech přenesla na Pražský
hrad a některé příběhy dokončila podle své fantazie.
7. B se nechala inspirovat Rychlými šípy a připravila
nejen pro sebe, ale i pro mladší spolužáky do temných a
ztichlých nočních chodeb školy hru, ve které je doprovázel
tajemný Široko. Všichni byli nadšeni. 8. A propojila sport
s prověřováním znalostí, čekal ji totiž literární maraton.
Nejdříve žáci hledali skryté otázky, potom ve svých hlavách
nacházeli chytré odpovědi.
Co říci závěrem za celou školu?
Ohlasy dětí i rodičů mluví jasně. – Noc s Andersenem je
skvělá akce, o kterou je rok od roku stále větší zájem. Velké
poděkování patří našim kuchařkám a kuchařům, kteří nám
připravili výbornou večeři a snídani. Bez aktivity třídních
učitelek a učitelů, podpory vedení školy a také zřizovatele
by se tato akce vůbec nemohla uskutečnit – moc děkujeme
všem.
Noc s Andersenem 2018 se vydařila a všichni už se těšíme
na další ročník.
Mgr. Jarmila Rambousková
Mgr. Marie Nováková
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Olympiáda 4. C

V sobotu 14. dubna proběhla v tělocvičně kbelské základní
školy již čtvrtá olympiáda naší třídy 4 C, na kterou se
pečlivě připravovali nejen žáci, ale hlavně rodiče, kteří byli
iniciátory a hlavními organizátory.
Samotnému sobotnímu zápolení dětí a jejich sourozenců
předcházela pečlivá příprava. Žáci soupeřili pod vlajkami
malých evropských států: Gibraltar, Faerské ostrovy,
Andorra, Monako a Lichtenštejnsko. O těchto zemích si se
mnou v hodinách výtvarné výchovy vyhledávali informace
a zajímavosti v encyklopediích, atlasech, ale i na internetu.
Výsledkem našeho snažení byly plakáty, které poutavě
přiblížily jednotlivé země.
Konečně nastal dětmi dlouho očekávaný 14. duben.
Úderem 9. hodiny se s tóny olympijské hymny žáci a jejich

sourozenci seřadili na slavnostní nástup a Hry 2018 mohly
začít. Rodiče si dopředu rozdělili a nachystali jednotlivá
stanoviště s disciplínami. Soutěžilo se v lovení peněz,
opičí dráze, lezení na stěnu, sestřelování plechovek,
podlézání žíněnek a konečně v nejoblíbenější disciplíně - v
přetahování lanem.
Po sečtení bodů došlo na vyhlášení vítězů. Odměněna byla
vždy první tři družstva v každé disciplíně, a to perníkovými
medailemi. Nakonec byl vyhlášen absolutní vítěz. Letos se
jím stalo San Marino.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se
na organizaci naší olympiády podíleli. A s olympijským
heslem, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, se těšíme
na další ročník….
Mgr. Petra Šmoková

Poznáváme Prahu

stavba Karlova mostu?

neznal Libuši, Přemysla, Horymíra? Koho by nezajímala

Na závěr děti čekal výlet do centra Prahy. Prohlídka začala
na Staroměstském náměstí a pokračovala přes Karlův
most na Malostranské náměstí. Po cestě děti objevovaly
kromě památek i místa, kde můžeme potkat strašidla.
Děti se velmi líbily japonským turistům. Nevíme, jestli je
více upoutaly žluté vestičky, které měli žáci na sobě, aby
byli dobře vidět, nebo barevné desky, ve kterých plnili
jednoduché úkoly. Procházka se vydařila i díky krásnému
počasí.
Paní učitelky Katka a Jitka

Žáci naší třídy 2. D v rámci učiva prvouky zjišťovali, co vše
je součástí Prahy. Vznikla pěkná myšlenková mapa. Ve
dvojicích - ale i samostatně - získávali informace o různých
památkách jako je Karlův most, Faustův dům, Zlatá ulička,
Národní divadlo. Zajímalo je, jak to bude s metrem
v budoucnosti. Jedna žákyně spolu s rodiči vytvořila pěkně
propracované plastické jeviště Národního divadla se všemi
třemi oponami.
Zkusili si také zdramatizovat Staré pověsti české. Kdo by

Soutěž talentů Zlatý oříšek

zahraniční zájezd

Žáci z 8.a 9. ročníku vyrazili na konci března na zahraniční zájezd. Letos byl naplánován do Krakowa - se zastávkami
v solném dole Wieliczka
a v koncentračním táboře
Osvětim. Oproti minulému
roku se zájezdu zúčastnil větší
počet žáků. I přes překážky
v
podobě
nepřesných
informací o otvíracích dobách
muzeí a deštivého počasí
jsme si zájezd užili. V Krakowě
jsme kromě centra navštívili
muzeum moderního umění
a absolvovali prohlídku části
města, kde se zachovaly
některé židovské památky.
Na žáky stejně jako minulý
rok dohlížel pan Möstl, paní
Fenclová a Chalupová.
Mgr. Anya Chalupová

Naše radnice byla kontaktována nadací HM+Co, která pořádá talentovou soutěž Zlatý oříšek. Dovolujeme si vás proto
informovat o pořádání této soutěže, neboť věříme, že i mezi kbelskými dětmi se najdou talenty všech možných oborů. V
minulém období se například soutěžilo v těchto oborech: fyzika, chemie, ekologie, přírodověda, zeměpis, astronomie,
robotika, logika, klavír, housle, akordeon, žestě, kytara, bicí,
literatura, poezie, divadlo, zpěv, výtvarné činnosti, tanec, balet,
gymnastika, folklór, step, Hiphop, aerobik, krasobruslení, Hulahop,
akrobacie, hokej, běh na lyžích, golf, plavání, tenis, stolní tenis,
kajak, bojová umění, šachy, jezdectví, motokros, cyklokros,
krasojízda, trial, biatlon, střelba, včelařství, kynologie, zahradničení,
charitativní činnost. Vážení rodiče, pokud věříte, že by Vaše dítko
mohlo v takové soutěži uspět nebo alespoň získat zkušenosti,
neváhejte kontaktovat moji kancelář či sekretariát starosty a my
zajistíme přihlášky a určitě i podporu jak duševní, tak i možnou
finanční. Uzávěrka přihlášek do pražského kola je 14. 9. 2018.
KRAJSKÁ KOLA
Podrobnosti na http//nadacnifondzlatyorisek.cz
Ivana Šestáková
zástupce starosty

Policejní konzultace nyní každou první středu v měsíci
Potřebujete radu, pomoc, vysvětlení právních souvislostí či hledáte efektivní řešení problému? Nemusíte až na
policejní oddělení do Čakovic!
Již pátým rokem Městská část Praha 19 ve spolupráci s Místním oddělením Policie ČR Čakovice pro
Vás realizuje projekt zlepšení dostupnosti služeb Policie ČR, kdy je každou první středu v měsíci od 15
do 17 hod. v budově kbelské radnice na adrese Semilská 43/1, Praha 9, k dispozici školený policista
připravený zodpovědět veškeré Vaše dotazy týkající se policejní problematiky.
Skupina SENIOR
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4. 5. U památníku při
Mladoboleslavské ul. ve Kbelích se
konalo slavnostní uctění památky
kbelských občanů, kteří položili svůj
život ve 2. světové válce za svobodu
a demokracii. Položení věnců
se zúčastnily významné kbelské
osobnosti v čele se starostou MČ
Praha 19 Pavlem Žďárským, zástupci
Armády České republiky a dalších
kbelských organizací.
7. 5. Na kbelské radnici se
uskutečnilo další setkání pamětníků
pod názvem Letopisecké setkání.
Tentokrát bylo věnováno
významnému kbelskému výročí.
Přesně před 95ti lety, dne 18.
května 1923 bylo zahájeno první
rozhlasové vysílání u nás. Ve 20
hodin se z éteru ozvala následující
slova: Haló, haló. Zde radiostanice
O.K.P. Kbely u Prahy, prozatímní
vysílání vysílací stanice Radiožurnálu,
která vysílá na vlně 1025 metrů
zprávy a program. Tímto historickým
počinem se Československá republika
zařadila mezi první státy Evropy a
pravidelným rozhlasovým vysíláním.
8. 5. Uprostřed Novákova náměstí
ve Kbelích byl zřízen odpočinkový
prostor. Tento den, na tomto místě
neznámý pejskař pod rouškou tmy
šel svého psa vyvenčit. Bohužel, po
jeho hafanovi tam zbyly také psí
exkrementy. Na tomto místě sedávají
maminky s kočárky na lavičkách.
Naštěstí hned následující den
pracovníci Úřadu MČ Praha 19 tento
,,humus“ uklidili. Kdyby to udělal
každý pejskař (ve Kbelích je hlášeno
kolem 700 psů a další jsou hlášeni
jinde), tak to bychom zaplakali.
Naštěstí jsou i ukáznění pejskaři a
doufám, že jich bude stále přibývat!
Úřad MČ Praha 19 nechal rozmístit
po Kbelích dostatek sáčků na psí

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

exkrementy!
12. 5. Dostal jsem zajímavý e-mail
od uživatele Chewing.man (z
angličtiny volně přeloženo Žvejkal)
tohoto znění: Zdravím, přečetl
jsem si minulého Kbeláka a všimnul
jsem si, že nepíšeš jen o jiných, ale
tentokrát jsi napsal i o sobě. Tak by
to mělo být. A moje odpověd´ zní:
Pane Žvejkale, odpustím Vám, že mi
tykáte, i když se osobně neznáme,
ale musím s Vámi naprosto souhlasit.
Ve Kbeláku uvádím události týkající
kbelských občanů a jsem toho
názoru, že jako dlouholetý kbelský
občan i já musím jít s kůží na trh!
Tak nějak se to lidově říká. Tečka.
14. 5. Jedna seniorka ze Kbel
dostala k vánocům od syna značkový
mixer. Tohoto dne se rozhodla, že
si v něm umixuje zeleninu. Mixer
pracoval bezchybně, ale po chvíli se
stala nepředpokládaná věc. Mixer
přestal fungovat a navíc vypadly
pojistky v celém bytě. Seniorka
zavolala synovi, který ji nahodil jistič
a elektrickou energii opět obnovil.
Mixer však mlčel. Syn proto mixer
odvezl do hypermarketu, kde ho
koupil, a protože se na tento výrobek
vztahovala záruční doba, chtěl
vrátit peníze. Bylo mu sděleno, že
reklamace možná bude uznána, ale
musí počkat na verdikt odborníků
o tom, že k výše uvedené události
nedošlo jeho zaviněním. Seniorka
zatím vytáhla starý mixer a zeleninu
bez problémů umixovala. Tento
starý mixer od českého výrobce
jí posloužil lépe a bez problémů,
což ji utvrdilo v názoru, že co se
dříve vyrábělo, bylo kvalitnější.
16. 5. Speciální léčebnou metodu
proti klíšťové encefalitidě si vymyslel
mladý muž ze Kbel. Ráno zjistil, že má
na stehně zakousnuté klíště. Opatrně
si ho pinzetou chtěl odstranit. To se
mu úplně nepodařilo a kus klíštěte
tam zůstal zakousnutý. K doktorovi
nechtěl jít, tak vymyslel zajímavý
způsob jak to vyřešit. Je kuřák a proto
si oharkem zapálené cigarety místo se
zbytkem klíštěte prostě propálil! Sice

to hrozně pálilo, ale byl spokojen,
že celý problém vyřešil. Protože
jsem měl před léty stejný problém,
tak mohu mladíkovi poradit, že i já
jsem stejným způsobem likvidoval
zbytky zakousnutého klíštěte, které
bylo na lýtku. A jak to dopadlo?
Můj problém to opravdu vyřešilo,
nákaza se neprojevila až na fakt, že
spálené místo na lýtku se mi hojilo
přes 3 roky! Není tedy lepší se nechat
očkovat proti klíšťové encefalitidě?
17. 5. Jeden kbelský fanoušek
chtěl oslavit postup naší hokejové
reprezentace do semifinále
Mistrovství světa v hokeji, proto
v supermarketu Billa ve Kbelích
zakoupil několik lahví vodky. Přesto,
že jsme do semifinále nepostoupili
ani to mu nezabránilo v tom, aby
část svého ,,lihového“ pokladu
nezkonzumoval. Výsledkem bylo, že
bezvládně ležel v doma v předsíni
a až brzo ráno ho probudila
strašná žízeň. Naštěstí tentokrát
k žádnému zranění nedošlo.
18. 5. Kolem 23. hodiny se z prostoru
lesoparku Kbely (Prales) ozval silný
výbuch. Původně to vypadalo, že jde
o zábavní pyrotechniku, ale žádné
světelné efekty výbuch neprovázely.
Zato se z výše uvedeného místa
ozýval hurónský řev. Vypadalo to,
že kbelská mládež tam pořádá
mejdan. Záhadou je, že asi za půl
hodiny hluk z neznámých příčin
skončil a ve Kbelích opět zavládl klid.
20. 5. V supermarketu Billa ve
Kbelích nakupoval kbelský senior.
Co má koupit měl napsáno na
papírku od manželky, aby na něco
nezapomněl. Nákup probíhal bez
problémů až do okamžiku kdy se muž
natahoval pro zboží v horním regálu.
Náhle mu prasklo v zádech, musel
košík s nákupem odložit na zem a
v předklonu vyšel ze supermarketu
předním vchodem a dobelhal se ke
svému autu. Byl rád, že odjel a doma
si ihned vzal prášky proti bolesti, což
mu trochu pomohlo. V seniorském
věku je potřeba se opravdu šetřit!
25. 5. V kostele sv. Alžběty ve

Kbelích se již popáté uskutečnila Noc
kostelů. Tato akce je pořádána nejen
v České republice, ale i v několika
dalších evropských zemích. O co jde?
Především jde o nezávazné přiblížení
a setkání s křesťanstvím. Bohatý
program poskytuje mnoho možností
jak přiblížit lidem křest´anství, církev
a víru. Noc kostelů vytváří prostor
pro setkávání lidí a probouzí zájem
o společenskou hodnotu kostelů.
Kostely jsou otevřené zdarma všem,
kteří se chtějí setkat s křesťanstvím
prostřednictvím rozhovoru, hudby,
umění a zážitku. V letošním roce byl
pro návštěvníky připraven program
pro všechny věkové kategorie.
Odpoledne se uskutečnil program
pro děti, poté následovalo divadelní
představení. Samozřejmě nechyběla
Mše svatá a také koncert duchovní

hudby. Návštěvníci měli možnost
se setkat a pohovořit s knězem P.
Lukášem Bradnou, OFM. Program
zakončilo pásmo rytmických písní
v podání sboru Cantabundus.
27. 5. Moje návštěva v Letecké
archivu na Praze 10, byla tentokrát
zaměřena na začátky letecké dopravy
u nás. Např. právě před 95-lety
dne 29. října 1923 odstartovalo
letadlo A-14 z kbelského letiště do
Bratislavy, pilotované šéfpilotem
Československých státních aerolinií
rotmistrem Karlem Brabencem.
Jediným cestujícím byl redaktor
Václav Koenig, kromě toho byl
přepravován pytel pošty o hmotnosti
760 gramů a balík pražských novin
vážící asi 15 kilo. Let proběhl bez
problémů a trval téměř 3 hodiny. Po
přistání v Bratislavě pilot nadšeně

prohlásil památnou větu – Vzduch je
naše moře!
29. 5. Přesně před deseti lety 29.
května 2008 byl ve Kbelích založen
neoficiální fan klub britské hudební
skupiny Mungo Jerry (zřejmě jediný
v České republice), která se v roce
1970 proslavila po celém světě
hitem In The Summertime. Její
příznivci a fanoušci se scházeli každou
neděli dopoledne v hospodě na
Mladoboleslavské ulici ve Kbelích,
kde poslouchali z jukeboxu písničky
této skupiny. Bohužel, v souvislosti
s ukončením provozu této hospody
se jádro fan klubu muselo přesunout
do privátu, kde jeho činnost i
v současnosti pokračuje. Fan klub má
tento pozdrav - Mungo Jerry Forever,
tedy Mungo Jerry navždy!
Josef Perlinger (JPM)

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.

V červnu odstartuje
Karlínská scéna Regina
Letní kino, divadlo i koncerty pod širým nebem nabídne
po celé léto zahrada budovy Českého rozhlasu v Karlíně.
Program začne už v polovině června.
Už tradičně se karlínská rozhlasová zahrada promění v
letní kino. Letos tady bude už pošestnácté. A stejně jako
v minulých letech, i tentokrát nabídne české i zahraniční
filmové novinky a také osvědčené filmové hity. To vše za
velmi příznivé vstupné. To ale není všechno – kromě kina
nabídne Karlínská scéna Regina také divadélka pro děti,
koncerty, rodinné programy i tematické dny, například
Den s Karlem Zemanem. A tyto programy budou zdarma.
Další informace najdete průběžně na webu na
reginadabpraha.cz, na našem facebookovém profilu
facebook.com/karlinskascenaregina a samozřejmě i ve
vysílání pražské digitální rozhlasové stanice Regina DAB
Praha, která z karlínské budovy vysílá a dala proto Karlínské

scéně své jméno.
Tereza Čistotová
manažerka komunikace
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Albrechtická

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Jarní akce v mateřské škole Albrechtické

Školka v přírodě
(Dolní Maxov – Jizerské hory )

Na jaře jsme v naší školce opět pořádali mnoho společných
akcí. Přijelo k nám divadlo Koloběžka a přiblížilo dětem
práci na zahradě pohádkou „Šel zahradník do zahrady“.
Lesní klub Cestička nás pozval na zajímavou akci - Cesta

dřeva v ekocentru Prales. Naučná stezka děti velice zaujala. Pozorovali jsme semínka různých stromů, mohli jsme se projít tzv. hmatovou stezkou vyplněnou přírodními materiály, prohlédnout si lesní školku, zahrát
si na dendrofon, či si přivonět k bylinkovému záhonu.
O dva dny později jsme se vypravili do ekocentra Prales
opět, tentokrát na oslavy Dne Země. Dozvěděli jsme se,
proč je půda tak důležitá pro člověka a pro život na Zemi,
vytvořili jsme semínkovou bombu ze semínek a zeminy,
prošli jsme tajemným nočním lesem a napsali vzkaz pro
planetu Zemi k jejímu svátku. Poučili jsme se, jakým způsobem se chovat k přírodě. Naše děti poznávají přírodu i ve
třídě: Pozorují, jak klíčí hrášek s fazolí. Mají také zasazené
bylinky, o které se starají.
Předškoláci vyjeli do ZUŠ v Čakovicích na výchovný koncert, kde pro nás děti, které tuto školu navštěvují, připravily úžasný koncert. Měli jsme tak možnost poznat spoustu
hudebních nástrojů, poslechnout si vystoupení dětí i z recitačního a pěveckého oddělení. Vystupovali zde i našich
dětí sourozenci.
Maminka jednoho chlapečka ze třídy Medvíďat nám zajistila krásný výlet na kbelské letiště. Poprvé jsme viděli, jak
vypadají vládní letadla. Děti se mohly podívat do pilotní
kabiny a sednout si i na místo, kde sedává pan prezident.
Také jsme na letišti navštívili hasiče. Tam si děti prohlédly
hasičské auto a stříkaly z hadice. Byl nám představen i služební pes Negro a sokol, který hlídá letiště. Nejvíc jsme si
ve školce užili čarodějnický týden. Celý týden jsme plnili
úkoly z čarodějnického průkazu, po jejich splnění nás čarodějnice Láry Fáry pozvala na školní zahradu ke společnému tančení a zapálení čarodějnického ohně. Vysvětlili

jsme si, proč slavíme svátky jara. Co to je
Filipojakubská noc, kdy se slaví a jak tyto
oslavy probíhají. V den oslav se všichni
ve školce proměnili v čarodějnice a čaroděje. Průběh čarodějnického dopoledne máme zdokumentovaný ve fotogalerii na našich webových stránkách.
Začal čas celodenních třídních výletů. Některé třídy navštívily ZOO Chleby. Děti si výlet náramně
užily. Měly možnost volného pohybu a čas
si všechna zvířata prohlédnout a pozorovat
– samozřejmě pod dohledem učitelek. Další
výlety nás ještě čekají, každá třída pojede na
výlet dvakrát.
Moc se nám líbí na školní zahradě, kde si užíváme teplého počasí a ke hrám využíváme
všechny herní prvky. Průběžně chodíme na
vycházky po Kbelích, kde pozorujeme jarní
květiny a probouzející se jarní přírodu. Děti
mile překvapily znalostí domácích i volně žijících zvířat.
Pozorovali jsme probouzení života v rybníku,
kde jsme mohli spatřit sedět na vajíčkách
slípku zelenonohou. Děti si hodně prohlížely
knihy s jarními a zvířecími obrázky a fotografiemi a tím se
učily vztahu ke knize. Za naše znalosti nás pochválila i paní
knihovnice při naší návštěvě knihovny. Ukázala nám pěkné
knihy o zvířátkách, naučila knihy správně ukládat do polic,
a nakonec přečetla pohádku.
V červnu nás čeká společná oslava Dětského dne na za-

hradě MŠ a oslava na závěr školního roku za přítomnosti rodičů a všech přátel školy „Vanda a Standa - pasování
předškoláků na školáky“.
Tím výčet jarních akcí v naší mateřské škole samozřejmě
nekončí. O našich dalších aktivitách se můžete dočíst na
našich webových stránkách www.ms-albrechticka.cz.
Lada Leiblová
ředitelka MŠ

Vyrazit s dětmi na školku v přírodě? Proč ne.
Jak předškoláci ze školky Letců pomohli knížeti Maxmiliánovi vysvobodit zakletou kněžnu.
I takové dobrodružství se dá zažít na školce v přírodě.
Na začátku měsíce května se o tom přesvědčily
i všechny děti, které se účastnily této akce.
Některé se poprvé na několik dní odloučily od
svých rodičů. Rozhodnutí zorganizovat školku
v přírodě padlo definitivně v prosinci, když jsme
ve školce zjišťovali zájem u rodičů. Seznam se
zaplnil takřka okamžitě. Nu dobrá, zájem je,
ale kam se pojede? A co vše je potřeba udělat?
V pozadí příprav školky v přírodě nestojí zdaleka
jen ukázat si na mapu a najít na internetu pěkný
penzion. Jsou za tím hodiny a hodiny hledání,
sepisování, příprav, promýšlení a plánování. Ale
to už je úděl a poslání učitelů, kteří se snaží pro
ty „své“ děti udělat maximum. A dělají to rádi.
Pár slziček při odjezdu, naposledy zamávat
rodičům a jede se za dobrodružstvím. Cestou se
zastavit na malou svačinku a než stačíme dozpívat všechny „cestovní“ písničky, jsme tam.
Seznámit se s ubytováním a rovnou na oběd, pak
si chvilku odpočinout a šup ven do přírody. Už tu není pan
učitel Jára, ale kníže Maxmilián. Už před dětmi nestojí paní
učitelky Jana, Jitka a Míša, ale sličné kněžny. Už tu nejsou
děti ze školky, ale pážata, která se budou ze všech sil snažit,
aby se stala rytíři a rytířkami.

Cíl byl jasný, celou hru musíme zvládnout během pěti dnů.
Bude se dětem chtít? Dětem se, panečku, chtělo! A tak jsme
rozděleni do čtyř skupin počali cestu k získání rytířských ctností. Každá skupina vytvořila svoji vlajku s hradem a sama

jej pojmenovala. Vznikly tak hrady: Kamenice-barevné věže, Všehrad, Hrad Ducha
Krváče a Pštrosí Maxov.
Protože nám přálo počasí a byli jsme
odhodláni splnit vše, čím nás kníže Maxmilián pověřil,
s radostí jsme se do plnění úkolů dali. Učili jsme se boji

s mečem, jízdě na koni, hodu na cíl, překonávání překážek
v divokém terénu i rytířským písním. Posilovali jsme,
cvičili, pochodovali s plným nasazením a hledali tajné
zprávy. Velkým úkolem bylo utéci zlé čarodějnici, zachránit
kněžnu uvězněnou ve věži a následně i krásnou princeznu Kláru Serafínu.
A jak to dopadlo?
Na školku v přírodě odjely děti, avšak zpět se
vraceli pasovaní rytíři a rytířky. Odměnou za
získání všech rytířských ctností bylo slavnostní
pasování na rytíře, které vykonal sám kníže
Maxmilián. Dětem pak také předal mapu
k pokladu. A ptáte se, zda děti poklad našly?
Našly a dokonce se pro něj samy v černočerné
tmě vypravily.
Pro některé děti byla školka v přírodě poslední možností, jak si ve školce užít tak velké
dobrodružství, protože je od září čeká nástup
do první třídy základní školy. Věříme, že pro
ně toto velké dobrodružství bude krásnou
vzpomínkou na celý život. Všem rodičům
děkujeme za pomoc při přípravách, za dárky,
které nám pro děti dali a hlavně za milá slova,
která pro nás byla odměnou za celou organizaci školky v přírodě.
Michaela Malá
učitelka MŠ
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62. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ (9. dubna 2018)
Téma Letopiseckého setkání bylo velmi zajímavé. Letiště
Praha – Kbely, Letecké muzeum Kbely a kosmonaut plk.
Vladimír Remek.
V letošním roce si Kbely připomenou svoje velká prvenství.
V první řadě to bude 100 let, kdy na okraji Kbel v roce 1918
začalo vznikat první letiště v nové Československé republice.
Prozatím bylo letiště za Rakouska-Uherska v Chebu.
V květnu uplyne 95 let od
zahájení prvního rozhlasového
vysílání v Československu ze
Kbel. Před devadesáti lety
roku 1928 byl dán na letišti ve
Kbelích do provozu unikátní
maják s vodárenskou věží a
v roce 1968, tedy před 50 lety,
se poprvé otevřelo Letecké
muzeum ve Kbelích, první
svého druhu v Československu.
Nejprve se vraťme trochu do
historie:
Na
vysočansko-letňanské
pláni, v prostoru vymezeném
pražskými čtvrtěmi Letňany,
Kbely, Vysočany a Prosek,
se uskutečnila dvě letecká
vystoupení již v roce 1910.
Ve dnech 14. a 15. srpna
uspořádalo České aviatické
družstvo poblíž proseckého
hřbitova produkci Ing. Jana
Kašpara na letadle „Blériot XI“.
V neděli 2. října téhož roku létal
Ing. Jan Kašpar s Ing. Josefem
Sablatnigem v prostoru dnes
zhruba nad ulicemi Kbelskou,
Mladoboleslavskou a stanicí
metra Letňany. To byl tedy rok
1910.
Na sklonku roku 1918 bylo
rozhodnuto, že se nové
letiště vybuduje na okraji
Kbel. Nejdříve se jednalo o
pozemcích po levé straně při
vjezdu do Kbel. Tyto pozemky
vlastnilo v té době několik
sedláků. Sedláci však upozornili
zástupce vojenské správy, že na
druhé straně silnice je pozemek,
který celý patřil Černínům.
V kbelské kronice se píše „ Nemálo při rozhodnutí pro
Černínské pozemky přispěla i ta okolnost, že veliká část
jejich byla jetelištěm, takže byly k leteckému použití ihned
způsobilé“. Na setkání jsme si povídali o známých i méně

známých skutečnostech o letišti a muzeu.
Již na konci roku 1918, na pozemku pro budoucí letiště, stály
dva plátěné hangáry. Na začátku ledna roku 1919 vyrazil
pracovní oddíl 20 mužů z Letecké setniny Plzeň – Bory na
letiště v Chebu, aby tam demontovali devět hangárů. Na
kbelské letiště se přestěhovaly dva železné hangáry typu
Wagner II o rozměrech 30x30 m pro osm letadel, jeden

dřevěný hangár typu Hart o rozměrech 25x20 m a jeden
hangár Wagner typu „la“ o rozměrech 25x26 m. Do jara
roku 1920 bylo na ploše letiště postaveno šest hangárů a
dvacet objektů, převážně dřevěných baráků, pro potřeby

vojenské správy. Na letišti byla v té době letadla Caproni Ca
3. Na letišti stálo i pět tzv. Gočárových domků, postavených
architektem Josefem Gočárem. Byla to úřední budova
s pobočkou československého celního úřadu, hostinec,
domek pro obsluhu, garáž a skladiště pohonných hmot.
Dochovaly se pouze dva domky, které jsou nyní v pražské
ZOO.
Pro Letecký sbor bylo potřeba vycvičit piloty i další
personál. Na pražské Letné vznikla již v lednu roku
1919 Československá letecká škola. Probíhal zde pouze
teoretický výcvik. Ve Kbelích byla, jako její součást, zřízena
Pilotní škola dvousedadlová, v níž začal praktický výcvik.
Později byla škola přejmenována na Začáteční pilotní školu.
V roce 1919 byly zřízeny na letišti ve Kbelích i Letecké
sklady s odbočkou v Uherském Hradišti.
Zmíním se také o výsostném označení československých
vojenských letadel mezi roky 1918 až 1921. Nejprve to
byla tzv. kokarda – kruhový znak se soustřednými kruhy ve
státních barvách. Pak to bylo označení tzv. bandalírového
typu. Byl to šikmý pruh (bandalír) ve státních barvách.
Až do roku 1921 nebyly letouny označeny příslušností
ke konkrétnímu útvaru. Teprve od ledna roku 1924 byly
zavedeny plukovní znaky, např. černý lev na bílém poli.
Od roku 1926 se začala používat kokarda – kruh se státní
vlajkou. Tímto znakem se označují česká letadla dodnes.
V případě civilních letadel je ještě označení neboli
imatrikulace „ OK“.
Hlavní letecké dílny se přestěhovaly roku 1920 z pražského
výstaviště do Kbel. Byly umístěny na jižní straně boleslavské
silnice v dřevěných barácích, ke kterým byly přistavěny tři
dřevěné hangáry přivezené z Chebu. A zde kapitán Klement
Adamec představil první letadlo domácí konstrukce. Byl
to dvousedadlový dvouplošník s motorem uzavřeným
v trupu. Letadlo bylo přijato a začalo se vyrábět v sérii.
Jako první začala vyrábět letadla továrna Aero Letňany a
znamenala základ leteckého průmyslu v ČSR. Továrna byla

založena 10. ledna 1919. Letadla
se označovala písmeny Ae. Na
dvouplošníku Ae 04 s motorem
BMW 185, který konstruovali
pánové Husník a Vlasák, pilot
Rudolf
Polanecký
dosáhl
v leteckém meetingu v roce 1921
největší výšky ze všech soutěžích
a to 7 395 metrů (z knihy Naše
křídla). Zahynul při leteckém
dni 27. srpna 1922 ve Kbelích,
kdy krátce po startu havaroval.
Po pilotovi Polaneckém je
pojmenovaná ulice mezi Kbely a
Letňany.
První
vojenský
letoun
československé výroby vznikl
v roce 1920. Jeho konstruktérem
byl Alois Šmolík. Začal se vyrábět
v továrně Aero, budoucí továrně
Letov, pod označením Šmolík
Šm. 1. Letadlo bylo představeno
na První mezinárodní letecké
výstavě konané 23. října až 7.
listopadu roku 1920 v prostorách
Průmyslového
paláce
na
pražském
holešovickém
výstavišti.
Doposud bylo Letiště Kbely pouze
vojenské. Teprve v roce 1922
byla zahájena i civilní letecká
doprava. Pravidelně se začalo
létat 1. března 1922 na lince
Praha – Varšava-Štrasburk a zpět
Praha. V roce 1923 byla další
linka Praha – Vídeň. V témže roce
byla rozšířena civilní doprava na
linku Praha – Brno – Bratislava –
Košice – Užhorod a zpět. V roce
1925 začala provozovat továrna
Aero civilní lety na lince Praha –
Mariánské Lázně.
V roce 1933 se uskutečnil na
letišti První armádní letecký den.
Další letecký byl v roce 1936,
kdy shlédlo více jak čtvrt milionů
diváků na 200 letadel.
Letiště také pravidelně navštěvoval v letech 1921 – 1931
první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue
Masaryk.
Jak víme, kbelské letiště bylo vojenské i civilní. Přibývající
provoz způsoboval problémy v soužití civilního a
vojenského provozu. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě
civilního letiště v Ruzyni, na kterém byl zahájen provoz 15.
dubna 1937. Od té doby je letiště ve Kbelích vojenské.
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Za druhé světové války umístila německá Luftwaffe na
kbelské letiště 4. Letecký výcvikový pluk a Pilotní školu i
některé pozemní útvary. Po vypuknutí povstání v Praze
5. května 1945 nezůstaly v klidu ani Kbely. Dne 8. května
1945 se skupina čs. důstojníků pokusila obsadit letiště,
ale bezúspěšně. Skupinu vedl kapitán Emanuel Cener. Již

Mongolska letěli i zvěrolékaři a zdravotní sestry letadlem
TU 104. Touto misí se podařilo zachránit mnoho lidských
životů.
V současné době 24. Základna dopravního letectva
Praha – Kbely zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru
ČR. Zajišťuje leteckou přepravu, letouny Airbus A –
3019, příslušníků Armády
ČR, ústavních činitelů a
zahraničních
delegací.
Rovněž zajišťuje speciální lety
v rámci NATO i fotografické
a
laserové
skenování.
Z letiště odlétají sportovci na
olympiády, převáželi se do
Mongolska z pražské ZOO koně
Převalského. Letiště zažilo i
smutné okamžiky, kdy byly
dopraveny rakve s mrtvými
příslušníky vojenských misí.
Naposledy, letos v dubnu, byly
na letiště převezeny z Vatikánu
ostatky kardinála Berana. Je
využíváno i AEROTAXI pro
vnitřní i mezinárodní přepravu
osob.

Letecké muzeum

9. května převzal velení podplukovník letectva Karel Fulín.
Štábní kapitán Cener převzal velení strážní služby, která
zajišťovala a střežila budovy, majetek i leteckou techniku
proti rozkrádání nebo poničení. Vnučka pana Cenera, paní
Meisnerová, nám poskytla fotografický materiál jejího
dědečka, který od roku 1927
bydlel ve Kbelích.
Po druhé světové válce vznikla
reorganizací ve Kbelích 1.
Letecká základna (VÚ 9450). Po
celou dobu až do současnosti
bylo
na
letišti
několik
reorganizací
prováděných
Ministerstvem národní obrany
a od roku 1992 Ministerstvem
obrany ČR. Letiště bylo také
zařazeno do rámce Dopravního
leteckého
pluku
národní
obrany. Dne 10. května 1945
přiletěla na kbelské letiště
Košická vláda. Československá
republika zajišťovala pomoc
různým státům. Např. v roce
1964 dne 10. dubna odlétly
z kbelského letiště dvě
letadla IL 14, která měla na
palubě vakcíny proti dobytčímu moru. Letadla měla
tři mezipřistání pro doplnění paliva a do cíle cesty do
Ulánbátoru v Mongolsku doletěla 14. dubna. Zároveň do

Letecké muzeum Kbely je
největším leteckým muzeem v Česku a patří i mezi největší
na světě. V polovině 60. let dvacátého století se vedla
diskuse o nutnosti zřídit specializované letecké muzeum.
Dosud byly sbírky soustředěny v Národním technickém
muzeu v Praze a v Technickém muzeu v Brně. Po různých

úvahách se došlo k rozhodnutí, zřídit leteckou expozici při
Vojenském muzeu VHÚ (Vojenský historický ústav) pod
vedením tehdy ještě majora Ing. Jaroslava Janečky, který

se stal později i ředitelem muzea. Velkou zásluhu o zřízení
muzea ve Kbelích měl i časopis Letectví a kosmonautika.
Po přidělení hangáru č. 40 se v něm začaly soustřeďovat
exponáty pocházející od vojenského letectva, z různých
muzeí a aeroklubů. Již v září roku 1967 byla otevřena první
výstava letadel. Vzhledem
k událostem v roce 1968
byl zrušen připravovaný
letecký den a termín zahájení
výstavy byl posunut. I přes
veškerá negativa byla dne
11. října 1968 slavnostně
výstava otevřena. V Leteckém
muzeu Kbely bylo vystaveno
62 letadel. Expozice byla
v prosinci téhož roku
uzavřena. Od následujícího
roku byla již jako stálá sezónní
expozice Vojenského muzea
VHÚ. Muzeum se začalo díky
novým exponátům rozrůstat.
Byly zbudovány i venkovní
prostory pro rozměrnější
exponáty. Nová podoba
expozice byla veřejnosti
představena 8. září roku 1988
zároveň s velkým leteckým
dnem na letišti ve Kbelích.
Když v březnu roku 1990
odešel do důchodu plk.
Jaroslav Janečka, přešel na
jeho místo plk. gšt. Vladimír
Remek. To již mělo muzeum
název „Muzeum letectví a
kosmonautiky ve Kbelích“.
V muzeu je vystaven přistávací
modul Sojuzu 28.
Vladimír Remek - je náš
první a také zatím jediný
kosmonaut. Narodil se v roce
1948 v Českých Budějovicích.
Je
bývalým
vojenským
pilotem. Je osmdesátý sedmý
kosmonaut světa a prvním
kosmonautem z jiné země,
než ze Sovětského svazu
a USA. Do kosmu vzlétl 2.
března 1978 společně se
sovětským kosmonautem Alexejem Gubarevem na palubě
kosmické lodi Sojuz 28. Ve vesmíru strávil 7 dní, 22 hodin a
17 minut. Letos je to již 40 let.
A vrátíme se zpět k muzeu. To se stále rozšiřovalo o další
expozice a nové hangáry. Můžeme zde najít „Hangár
zakladatele Leteckého muzea Kbely plukovníka Jaroslava
Janečky“, „Hangár spoluzakladatele muzea Jana Sýkory“
nebo „Hangár generála Janouška“. V roce 2016 byly

otevřeny nové výstavní prostory v historických hangárech
v areálu Stará Aerovka ve Kbelích na konci ulice Hůlkova.
Tento soubor budov Aero Kbely je památkově chráněno od
listopadu roku 2011. V současnosti je v muzeu vystavováno
celkem 275 letadel, 2 251 motorů a různých sbírkových

předmětů částí letadel jako jsou vrtule, přístrojové
vybavení, letecká výzbroj a výstroj, sbírky parašutismu a
kosmonautiky.
V letošním roce je to již 50 let od otevření muzea. Sezona
začala 28. dubna 2018 a končí 31. října 2018. Vstup do
muzea je stále zdarma. Muzeum se také účastní Pražské
muzejní noci, která připadá v letošním roce na 9. června.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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Kulturní akce v knihovně:
Keramická výstava v knihovně:

již tradičně pořádaná úspěšná a krásná prezentační výstava dětských prací keramického kroužku, který
tvoří pod vedením paní učitelky Evy Jiskrové, všechny návštěvníky knihovny potěšila od 10. 4. do 16. 5.
2018. Pro ty, kteří neměli možnost výstavu vidět, nabízíme malé ohlédnutí…
Reportáž z akce najdete na TV Kbely

Nejzajímavější knižní přírůstky:
Květen - Červen 2018
Pro dospělé:

Shari Lapena – Někdo cizí v domě (KK)
Kristina Ohlssonová – Hořící stromy (Kniha Zlín)
Wilbur Smith – Nad propastí (Alpress)
J.D. Robb – Jen ta a já (Alpress)
Barbara Erskinová – Spáčův hrad (Brána)

Pro děti a mládež:

Ivona Březinová – Ťapka, kočka stěhovavá (Albatros)
Stephenie Meyerová – Specialistka (Egmont)
Sarah Hawkinsová – Vyplašený jezevec. Příběhy se
šťastným koncem (Fragment)
Traci Chee – Čtenářka. Moře inkoustu a zlata (Fragment)

Fotografická výstava Vratislava Dluhoše – „Cesta k emocím“:

další z řady zajímavých fotografických výstav byla zahájena vernisáží ve středu 16. 5. 2018 od 18.00 hodin v prostorách
kbelské knihovny. Představuje se zde fotograf Vratislav Dluhoš, člen 1.
českého klubu fotografů amatérů Nekázanka.
Nádherné inspirující fotografie bude
možno zhlédnout v provozních
hodinách knihovny až do 31. 8. 2018.
Reportáž z akce najdete na TV Kbely

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

Letní provozní doba v knihovně:

v průběhu letních prázdnin bude knihovna uzavřena v termínu od 9. 7. – 5. 8. 2018. Přejeme všem čtenářům krásné
a slunečné léto, klidnou dovolenou a dobrodružstvím naplněné prázdniny!

Místní knihovna Kbely

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

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba:
Po, St 9.00-11.45 13.00-17.45 hod.
Čt, Pá 9.00-11.45 hod.
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INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY

Společnost SPACE 4U, s.r.o.
Přijme do svého kolektivu
řidiče balíkové PřePravy

LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

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

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

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

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

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.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,

I naše síť potřebuje
v létě regeneraci

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

Hodinový manžel

zahájení akce

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

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

Nezávislé divadlo – Nábor šašků – interaktivní představení
diskotéka pro děti a soutěže
Během zábavného odpoledne proběhne v tělocvičně a KRC CoByDup
VLÁČKOHRANÍ a herna pro holčičky

KOMINICTVÍ NĚMEC

• Skákací hrad
• Soutěžní úkoly po celé odpoledne s drobnou odměnou
• Testy bezpečnosti
• Ukázka policejního a hasičského vozidla

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

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

Vstupné a atrakce zdarma!
Změna programu vyhrazena, akce se koná za každého počasí!

549 kilometrů naší sítě dodává teplo 225 tisícům domácností,
desítkám škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov
a průmyslových objektů po celé metropoli. Abychom vám mohli
po celý rok zajistit maximální pohodu a pohodlí, teplovodní síť
kontrolujeme pravidelně v letních měsících. Předejdeme tak
nepříjemným poruchám v zimním období, které si bez vyhřátého
domova a teplé koupele neumíme představit. Je to jako
s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci,
nebo jako s péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a vůbec
všemu, na čem vám záleží. Jedině díky ní získáte klid a jistotu.

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2018
lokality

termíny od – do

Čakovice

bez omezení

Čakovice – oblast ulic Třtinová,
Řepová, U Párníků
Kbely

V průběhu akce
budeme fotit nebo
V průběhu akce budeme fotit nebo natáčet videa. Fotky a videa mohou být použity pro naše marketingové účely,
především pro sociální sítě, web, newslettery nebo do tiskových materiálů.
Pokud nechcete, aby fotky s vámi byly kamkoli použity, řekněte nám to nebo napište.

Toužimská 244/42, 190 00 Praha 9 – Kbely
email: info@krc-cobydup.cz
tel. 775 904 976
www.krc-cobydup.cz

bez omezení

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat
také individuální odstávky. O přesných termínech včas informujeme konkrétní
smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

______________________________________________________________________________________________
Kulturní a rodinné centrum

13. – 26. 8.

Cely rok s Vámi

odstavka_PT_92x130_PH19.indd 1

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

14.05.18 18:27

„Nejsme obyčejná vinotéka,
jsme rodinné vinařství.“
V ÝHODY BALENÍ BAG IN BOX
delší k valit a a s vě že s t vína
s t abilní teplot a vína
je dno duš ší manipulace
a skladování
čis tot a obalu
ekologick y š etr né ře š ení
Tauferova 2, Praha 9 - Kbely (naproti prodejně BILLA)

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

15.00 - 20.00
10.00 - 20.00
15.00 - 20.00

Těšíme se na Vás.
+420 234 221 440
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