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Zprávy z Rady MČ Praha 19
Vedení městské části bylo úspěšné v získání dotace na
zhotovení památníku k výročí vzniku republiky, čsl. legií
a obětem první světové války, který bude umístěn v
parčíku v dolní části Vrchlabské ulice. Nyní se již betonují
základy a dodavatel kamene již potvrdil jeho přípravu k
tvarování. Zároveň bylo řešeno osvětlení památníku a jeho
varianty. Odhalení spolu s doprovodným programem je

naplánováno na 28. 10. 2018 od 14 hodin a večer by mělo
dojít i na oblíbený ohňostroj.
Úspěchem rovněž skončila žádost o dotaci na revitalizaci
zahrady naší základní školy z fondu životního prostředí,
na jehož projektu spolupracovala radnice se SRPŠ a paní
Annou Kozovou, autorkou designu. V příštím čísle bychom
přinesli podrobnosti k této akci.
V konkurzu na ředitele/ku základní školy Rada nevybrala
žádného vhodného uchazeče a pověřila vedením školy
od 1. 8. 2018 Mgr. Květoslava Přibila, který má praxi
v manažerských pozicích a zároveň je i pedagogem s
vysokoškolskou praxí. S odchodem pana ředitele Mgr.
Tomáše Huška odcházejí i jeho zástupci, proto dojde k
obměně i těchto pozicích. Mgr. Přibil neztrácí čas a již od
července se plně věnuje personálnímu a technickému
zajištění chodu školy.
Vrcholí také přípravy na zprovoznění třídy mateřské školy

v areálu PRALES, ve kterém se budou postupně střídat
třídy MŠ Letců a MŠ Albrechtická tak, aby si všechny děti
během roku tento oku a duši lahodící přírodní areál užily.
Montuje se nábytek a příslušné vybavení, ve výrobě jsou
herní prvky a budoucí podoba přilehlé zahrady. Náklady
budou okolo jednoho mil. Kč.
Městská část se připojila k memorandu sedmi městských
částí – Čakovice, Satalice, Praha
19, Praha 9, Praha 14, Běchovice,
Dolní Počernice, a to v oblasti
osobní železniční dopravy,
která by se měla v této oblasti
rozvíjet v podobě rozšíření tratě
(zdvojkolejnění), rozšíření počtu
zastávek, zkrácení intervalů a
modernizace vlakových souprav.
Rada
schválila
zadávací
dokumentaci
k
pořízení
nákladního
elektromobilu
k podání žádosti o dotaci z
ministerstva životního prostředí
prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí. Tento
automobil hodlá MČ využít
v péči o Kbely, zejména ke
svozu bioodpadu nebo čištění
veřejných ploch.
Rada nařídila rozšíření a zdokonalení elektronického
požárního zabezpečení v Lidovém domě.
Rada rozhodla o opakovaném výběrovém řízení na nákup
hasičské cisterny, jelikož v prvním kole firmy avizovaly
časovou zaneprázdněnost a obsazené kapacity. Rada proto
prodloužila termín dodání a vypsala nové řízení.
Na základě žádosti Kulturního a rodinného centra CoByDup
došlo k úpravě přístupu do tělocvičny spolu se změnou
povrchu schodů.
Městská část obdržela zpět od hl. m. Prahy uhrazenou daň
z příjmů za loňský hospodářský rok ve výši 3.903.948,52 Kč,
neboť tato daň je příjmem obce a hl. m. Praha ji následně
převádí městským částem do příjmů.
Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Park Aerovka

Na západním okraji Kbel se nachází několik bloků domů, jimž místní říkají Kbeličky. Podle názvu autobusové zastávky
„Důstojnické domy“. Je to bývalá kolonie zaměstnanců letiště okolo dnešních ulic Hůlkova, Košařova a Všejanská. Tato
oblast byla v posledních desetiletích obestavěna průmyslovými areály, které jim značně zhoršovaly životní prostředí.
Kbelská radnice jim to nyní chce vynahradit výstavbou parku Aerovka. Ten zároveň zmenší území, které vlastníci
pozemků chtějí zastavět. Je to
maximum možného: park sahá
až na hranici území naší městské
části.

Nové plochy zeleně

V  69. čísle Kbeláku jsme si
přečetli o novém Krajinném
parku Havraňák. Na Dni
Země 20. dubna v ekocentru
Prales byl poprvé veřejnosti
představen další projekt nové
zelené plochy: Parku Aerovka.
Jak je možné, že některé jiné
městské části zastavují všechny
volné plochy a ve Kbelích se
staví parky? Starosta Kbel
k tomu pro kbelskou televizi
řekl: „My máme velkou devizu
v zeleni, je to trošku nevýhoda
z hlediska dotací, protože máme
velkou plochu, ale nemáme tolik
Studie limitů území určila rozsah parku, zpracovatel Květoslav Syrový
obyvatel. Nepodporujeme nějakou
masovou výstavbu, protože pak jsou
všichni naštvaní. Byli bychom přeci hloupí, kdybychom začali nějak masivně zastavovat.“ Kbely tedy budou mít čtyři
rozsáhlejší parkové plochy: 1) Krajinný park Havraňák, 2) Lesopark u Semčické s ekocentrem Prales, 3) Centrální park,
4) Park Aerovka, vedle toho se
připravují jakési liniové parky,
tedy stezky se zelenými pásy.
Je to například stezka podél
kasáren přes budoucí areál
Skanska.

parku, který je přirozeně oddělí od okolní výstavby. Tento projekt vám nyní představujeme.

Boje s úředním šimlem

Jednání kolem nového
parku s orgány města byla
mimořádně
zdlouhavá.
Praha nedokázala za
dvacet let říct, co přesně
by mělo na celém území
být. Nejdřív se uvažovalo
o
novém
výstavišti,
pak zde byl navržen
olympijský
stadion,
úřednické
městečko,
v současnosti se objevují
návrhy na technologický
park. V  poslední době se
o pozemky mezi metrem
a Kbely zajímá miliardář
Pavel
Sehnal,
který
kandiduje do letňanského
zastupitelstva.
Zároveň
město nechtělo souhlasit
ani s využitím pozemků pro
zeleň. Institut plánování
a rozvoje hlavního města
Prahy požadoval, aby
se Kbely ve studii parku
zabývaly
celkovým
Zákres parku a stezek v dokumentaci pro územní rozhodnutí, projektant Ladislav Žitný
řešením území včetně
území Vysočan a Letňan.
Nejprve musely Kbely zpracovat studii limitů území, která přesně vymezila vazby mezi jednotlivými plochami a určila
nejvhodnější rozsah parku, dále byla zpracována ideová studie včetně vazeb do krajiny směrem k sadům na Klíčově,
letňansko-kbelskému lesoparku a hloubětínské bažantnici. V případě dalšího stupně zase došlo ke konfliktu s IPRem
kvůli navrženému pahorku s vyhlídkou, který jednak odcloní Kbeličky od areálu letňanského letiště, jednak vytváří

Kompenzace
pro
obyvatele Kbeliček

V  roce 1997 byla zpracována
územní studie, která určila
oblast Kbeliček k další zástavbě
v územním plánu. Po zrušení
stavební uzávěry a stavbě
metra v roce 2008 se přihlásili
vlastníci pozemků se záměrem
nové bytové výstavby. Nová
zástavba je už dvacet let
v územním plánu, ale městské
části se podařilo prosadit, že
výstavba Skanska se napojila
pouze na ulici Polaneckého, pro
obyvatele Kbeliček se naopak
začal připravovat projekt nového

Jak by mohl park vypadat, vizualizace Jakub Doubner, Marie Gelová

Koncepci krajiny kolem Parku Aerovka zpracovali architekti Jakub Doubner
a Marie Gelová

pozoruhodné místo s pohledy do krajiny. Přitom zřizování nových vyhlídek zahrnuje realizační program strategického
plánu, je tedy součástí pražských koncepčních dokumentů. Park je rovněž v souladu se strategií adaptace Prahy na
klimatickou změnu, protože celé území bude ochlazovat. Je s podivem, že IPR dlouhodobě zdržuje budování parku a
nejednou jsme si kladli dotaz, co za tím je.
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Jak bude park vypadat

Plocha parku bude mít zhruba sedm hektarů, což je cca dvojnásobek kbelského centrálního parku. Končí na hranici
katastru Kbel. Park počítá s okružní stezkou po okraji, která bude napojena na ulici Mladoboleslavskou, cestu podél
letňanského letiště, Hůlkovu a Košařovu ulici. Po hlavních stezkách bude možné jezdit i na bruslích. V  západní části
v okolí historické kapličky
bude zastavení pro poutníky
Svaté cesty. Ve východní části
u Hůlkovy ulice bude zázemí
parku, které bude doplněno
v dalších fázích. Dominantou
parku bude desetimetrový
pahorek, který do budoucna
odcloní Kbeličky od stavebních
záměrů,
které
připravuje
Praha na území Letňan a
Vysočan. Mobiliář a detailní
řešení zelených ploch (lavičky,
koše, hřiště…) bude doplněno
v rámci projektu sadových
úprav. Významnou součástí
projektu je likvidace skládky u
plotu areálu KB Blok.

Co nás čeká do budoucna

Řešený park je součástí daleko
rozsáhlejšího projektu: městská
Skica Svaté cesty přes Park Aerovka, architekt Jan Pustějovský
část usiluje o obnovení poutní
cesty z Prahy do Staré Boleslavi
Via Sancta (Svatá cesta). Pro lokalitu Kbeliček to znamená, že odsud bude do budoucna možné projít do klíčovského
parku i ke kbelské škole. Propojení všech zelených ploch je dlouhodobým cílem městské části.
OŽPD ÚMČ Praha 19

Zvýšení bezpečnosti před školou
Při otevření nové školní budovy se radnice snažila doplnit
i prvky pro bezpečnost dětí. Jsou zde dva přechody pro
chodce, je tu radar, gumové zpomalovací polštáře a
prostor pro chodce oddělený sloupky od zajíždějících aut.
Tohle jsou všechno řešení, která jsou účinná, ale neměla
by se používat natrvalo už kvůli tomu, že auta přejížděním
polštářů ruší obyvatele sousedního domu. Polštáře se
navíc trhají a od jejich trvalého umísťování na komunikace
s hustým provozem se upouští.
Z toho důvodu je u křižovatky ulic Toužimská a Hrušovická
navržen zvýšený přechod, který přinese pohodlnější
řešení pro chodce i řidiče. Každý dnes má možnost vidět,
jak rychle uhánějí řidiči vjíždějící do Kbel a toto opatření
je bohužel jedno z mála, které může neukázněné řidiče
zadržet.
Obdrželi jsme i dotaz, jestli by na přechodu rovnou mohlo
být přisvětlení. Na kabel přisvětlení budou připraveny
chráničky. Po konzultaci s dopravní policií prozatím ale
přisvětlení nebude instalováno, protože zářící přechod by
na sebe strhl pozornost a řidič by mohl přehlédnout další
přechod na Toužimské ulici u vjezdu do leteckých opraven,
pouhých osmdesát metrů vzdálený.

Celý prostor před budoucí tělocvičnou (sportovní halou)
dozná výrazných změn. Tělocvična bude stát na dnešním
parkovišti, které se posune dopředu k Toužimské ulici.
Nový přechod Magistrát zahrnul mezi projekty
podporované z financí na bezpečnost provozu. Na podzim
bude projekt předán Magistrátu k realizaci.
Odd. dopravy ÚMČ Praha 19

Zastávky Letecké muzeum

V  průběhu měsíce dubna byla dokončena rekonstrukce
zastávek MHD na komunikaci Mladoboleslavská u
Leteckého muzea v obou směrech. Rekonstrukce spočívala
v prodloužení zastávkových těles a zrušení původního
přechodu pro chodce a jeho přemístění mezi obě
zastávky. Součástí přechodu je jeho přisvětlení pro zvýšení
bezpečnosti, které je prozatím nefunkční, neboť pokládka

napájecího kabelu, který musí být veden z rozvaděče v ulici
Hůlkova je jako samostatná stavba, která bude dokončena
v nejbližší době. Ještě jednáme s dopravním podnikem
o případné rekonstrukci, nebo výměně zastávkových
přístřešků. Tuto stavební akci financovala a zajišťovala
Technická správa komunikací Praha a.s.

Vladimír Bílek, ved. odd. dopravy

Projektant Pro Consult s. r. o.
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Městská železnice – chytré řešení
pro Kbely

Řešení pro hromadnou dopravu

Nárůst počtu cestujících odpovídá předpokladům pro
obsluhu kolejovou dopravou. Tyto počty zatím nejsou
tak vysoké, aby se do oblasti vyplatilo vést metro, to je
navíc investičně velmi náročné. Poslední čtyřkilometrový
úsek mezi Ládvím a Letňany, který byl zprovozněn před
deseti lety, stál zhruba patnáct miliard korun, trasa
metra D z náměstí Republiky do Písnice je odhadována
na astronomických osmdesát miliard. Pro lokality jako
jsou Letňany nebo Kyje je volba jednoduchá. Nová
nebo plánovaná výstavba je vzdálena jeden kilometr
od konečných zastávek tramvajových tratí. Samostatná
městská sídla na okraji Prahy jako jsou Kbely nebo Čakovice
potřebují ale jiné řešení, protože už jsou příliš vzdálená
od centra města. Na denní dojíždění do Prahy je pro ně
nejvhodnější železnice.

Prostorové nároky jednotlivých druhů dopravy hovoří pro
další podporu kolejové dopravy, na fotografiích vidíte stejný
počet cestujících v autě, autobusu a tramvaji; grafika Ivan
Lejčar

Po Praze rychleji než metrem

Všude kolem se připravuje nová výstavba a silnice se
pomalu plní. Autobusy ty počty lidí přestávají pobírat. Co
ale nabírají, je zpoždění v kolonách. Obyvatelé Letňan a
Čakovic vědí své. Další výstavba se do budoucna připravuje
na Praze 14 v Hutích. Dopravní infrastruktura není na
nápor nových obyvatel připravena.

Železnice představuje rychlou přepravu cestujících po
samostatné trakci bez stání v zácpách. Díky tomu od roku
2006 stoupl v Praze počet cestujících na železnici z 16
milionů na 39 milionů v roce 2017, tedy o 239 procent;

Vizualizace železniční zastávky Praha-Kbely, Jilemnická, autor Ivan Lejčar

Praktická iniciativa v Praze vychází zdola. V červenci 2018 bylo podepsáno memorandum městských částí, v němž
starostové potvrzují aktivitu a zájem na rozšíření železniční infrastruktury. Nové projekty uleví i pražským silnicím.
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na naší trati dlouhodobá spolupráce přinesla ještě lepší
výsledky: před vznikem linek S v roce 2006 vlaky používalo
denně 1740 cestujících, v roce 2017 už 5030 cestujících,
což je neuvěřitelných 289 procent. Železnice je natolik
využívaná, že na většinu tratí už se nevejdou nové vlaky a
na kolejích se ráno tvoří zácpy.
Hlavní město Praha naštěstí – přinejmenším ve verbální
rovině – podporuje další rozvoj železničních tratí a výstavbu
nových zastávek. Náměstek primátorky Petr Dolínek
dokonce kolejovou dopravu prosadil za páteř dopravy
v pražské aglomeraci jak do nové pražské Dopravní politiky,
tak do plánu udržitelné mobility, kterým by se měly řídit
dopravní investice do roku 2030. Středočeši by auta měli
používat pokud možno k dojezdu na nejbližší vlakovou
zastávku. Takové modely fungují v západoevropských
městech, zejména švýcarských.
Vedle tramvajových rychlodrah na okraji města může
železnice doplňovat i síť metra. K  tomu slouží několik

stávajících i připravovaných městských železničních linek.
Železnice je dokonce rychlejší než metro, protože má
méně zastávek a vyšší provozní rychlost. (Pro srovnání
uveďme, že průměrná provozní rychlost metra je pouhých
35,6 km/h, zatímco u vlaku 54,7 km/h.) Pokud budou
dobře vyřešené přestupní vazby na ostatní druhy MHD,
železnice dokáže být při delších trasách po městě všude
aspoň o čtvrt hodiny rychlejší než klasická kombinace
autobusu a metra. Například do Vršovic je běžná jízdní
doba vlaku 25 minut, zatímco kombinace autobusu a
metra trvá kolem tři čtvrtě hodiny.

z Čakovic na Masarykovo nádraží, zkrátit interval v ranní
špičce na dvacet minut a společnost KŽC Doprava dala
vyrobit nové vozy pro tuto trať.
Nyní vstupujeme do další fáze: městské části připravují
nové zastávky pod Nouzovem, na Havraňáku a na
cukrovarské vlečce v Čakovicích. Další fáze rozvoje trati
je v režii Správy železniční dopravní cesty. V červnu SŽDC
na kbelském úřadě představila studii opravy. Plánuje
se zdvojkolejnění a elektrifikace. Náklady na opravu
jedenáctikilometrového úseku z Černého Mostu do
Hovorčovic budou činit asi tři miliardy. Hotovo má být

v letech 2025-2030. Součástí bude i mimoúrovňové křížení
ulic Hornopočernická a Cukrovarská. Vejde se sem více
vlaků – počítá se s osobní dopravou –, ale paradoxně má
být trať tišší než dnes, protože bude obnoven kolejový
svršek i spodek, i elektrické motory jsou tišší.
Doufejme, že nové investice do naší trati přinesou více
cestujících, kratší interval a zejména rychlejší cestování.
Linka S3 do Neratovic i linka S34 do Čakovic by měly mít
do budoucna souhrnný interval 15 minut. Pokud všechno
dobře půjde, v budoucnu se zkrátí dnešní kolony na
hlavních tazích.

Železniční trať v novém kabátě

Městské části v okolí železniční trati do Neratovic od roku
2007 spolupracují s městskou organizací ROPID a Správou
železniční dopravní cesty na rozvoji železnice. Za jedenáct
let se podařilo sjednotit intervaly, zavést novou linku S34

Dostupnost nových železničních zastávek (docházková vzdálenost 600 a 1000 m)

UMÍSTĚNÍ HODIN U NÁDRAŽÍ
Zlepšování prostoru kolem
nádraží pokračuje. Na
základě žádosti občanů
městská část vyjednala
s magistrátem umístění
hodin na prostranství u
nádraží. Cestující vlakem
tak budou vědět, jestli mají
spěchat na nádraží nebo
ne.
Schéma městských železničních linek, autor Ivan Lejčar
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Zkrácení intervalu na metru

Od září do prosince se zkušebně zkrátí interval na metru
C mezi Ládvím a Letňany. Rozhodla o tom Rada hlavního

města Prahy 17. července i na základě vyjednávání
s městskými částmi Čakovice a Praha 19. Už předtím byla
pod patronací organizace ROPID podepsána společná
žádost Čakovic, Letňan a Kbel. ROPID připravil i toto řešení
ve spolupráci s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem.
Dosud sem zajížděla dopoledne a odpoledne jen každá
druhá souprava. V  lednu se potom zkušební provoz
vyhodnotí a rozhodne se, jestli bude pokračovat natrvalo.

Pokud bude vyhodnocení kladné, přijde to městskou kasu
na 200 milionů korun ročně. Už letos jezdí do Letňan každá
souprava v ranní špičce, což je dobrá alternativa vůči
stání v koloně na Proseku. Je to malá náplast pro
místní za zvýšený provoz automobilů po zprovoznění
tunelu Blanka.
Vedle všedního dne se intervaly budou zkracovat i o
víkendech: Metro C má jezdit každých pět minut.
„Problémem dosud byly velmi dlouhé intervaly metra
v tomto období, na které jinde v Praze narazíte jen
pozdě večer nebo v 5 ráno. Interval 8 minut v jednu
odpoledne (10 minut v pracovní den o prázdninách), je
tak dlouhý, že z Letňan pak odjede několik prázdných
autobusů a pak naopak několik plných, protože vždy
po delší době přijede větší skupina lidí. Také je delší
než všude o víkendu, včetně Letňan. Po zrušení pásma
jen v ranní špičce přibylo jen v Letňanech každý den v
metru 1 000 lidí. A pokud dokážeme nalákat další, každá
stovka aut, co nepojede odtud do centra, pomůže veškeré
dopravě ve městě. V tomto kontextu se domníváme, že
se úprava vyplatí. Nicméně vytížení spojů metra budeme
sledovat, Radě hl. m. Prahy poskytneme vyhodnocení a
pak se uvidí, zda bude toto opatření pokračovat,“ dodává
k tomu organizace ROPID.

Nové stezky v lesoparku mezi
Kbely, Letňany a Čakovicemi
Před jedenácti lety hlavní město
představilo
krajinářskou
studii
lesoparku mezi Letňany, Čakovicemi
a Kbely. Součástí studie byla
hustá cestní síť v jižní části, kde
se předpokládalo největší využití.
Cesty se dostaly i do projektové
dokumentace, ale kvůli nejasnostem
v záměrech městské části Praha 18
nebyly vybudovány. Po několika
drobných úpravách v uplynulých
letech další velká investice proběhla
až v roce 2017: Byly postaveny
cyklistické tratě na kopcích. V roce
2018 se lesopark dočkal další větší
investice: V místě, kde už byla
vyšlapána pěšina, se staví nová
stezka podél Toužimské ulice. Tato
propojka je velmi důležitá, protože
dosud bylo možné v noci potkávat
na Toužimské chodce, kteří si po
úzké silnici zkracovat cestu do
Kbel. Doufejme, že se taky rozředí
množství chodců, cyklistů, bruslařů,
chodců, běžců a pejskařů, aby se
neopakovaly případy, že dochází i k
napadení mezi návštěvníky. Druhá
stezka už stojí, ale je v povrchu, který
zčásti degradoval, zčásti nevyhovuje
požadavkům na standard stezky pro
bruslaře a cyklisty, která vede do
Čakovic i do Kbel jako třímetrová
asfaltobetonová komunikace. Zlepší
se zejména průjezd od Čakovic a Letňanských zahrad do
Kbel. Podle zájmu návštěvníků může Praha do budoucna

zřídit nebo upravit i další stezky. Kbely i Čakovice další
stezky připravují.
Radek Čermák, OŽPD
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Park Arborka a krajinné rozhraní
na jihovýchodě Kbel
LEGENDA
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V únoru 2018 projednávalo kbelské zastupitelstvo budoucí zřizování nových parků a lesů je po mnoho let Ing. Frantík,
podobu území podél Novopacké ulice (pokračování vedoucí magistrátního oddělení péče o zeleň.
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rozhraní. To je určeno mezi souvislou
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zástavbou Prahy a okolní krajinou
středních Čech.
Na podzim se má začít budovat park
Park se nachází mezi ulicemi Novopacká (dole), Budovatelská (vlevo)
Arborka rozkládající se na třiceti
a ohybem železniční trati (vpravo). Projekt Ing. Pavel Viceník.
hektarech. Investorem parku je
hlavní město Praha. Na tomto místě
je třeba zmínit, že nenahraditelnou osobností v procesu Park se bude rozkládat mezi ulicemi Budovatelská,
Novopacká, Za Novákovou Zahradou. Součástí parku budou
rozsáhlé plochy nového lesa a luk. Park bude mít přírodní
lesní charakter a bude doplněn bruslařským okruhem.
Ze Kbel bude možné se do parku dostat zklidněnými
ulicemi Panelová a Za Železnicí podél trati nebo polní
cestou po okraji kbelského letiště. Plánuje se i přístupová
cesta od kbelského letiště přes ulici Budovatelskou. Tu
ocení i obyvatelé nových bytů v poli přes silnici na Praze
14, jimž developer žádné rekreační plochy nevybudoval.
Další záměry na úpravu zeleně v oblasti připravuje sama
městská část Satalice. Ve stávajícím satalickém lesoparku
(vedle obory směrem na Radonice) se plánuje doplnění
sadů a vodních ploch. Lidé si tak budou moci v lesoparku
nejen zasportovat, ale také si odnést tradiční plodiny.
Byla vysázena nová alej podél Vinořské ulice, kde do
budoucna povede cyklostezka k Mladoboleslavské ulici.
Další alej s cyklostezkou se plánuje v takzvané Hluboké
cestě, rozorané polňačce, která dřív vedla od ulice K Lindě
ke kbelské čističce v ulici K Vinoři. Stejně jako ve Kbelích i
tyto záměry navazují na myšlenku krajinného parku, která
vychází z toho, že lidé můžou sportovat, procházet se,
odpočívat či meditovat i v dnešní zemědělské krajině, když
budou obnoveny historické cesty a stromořadí.
Plánovaná cyklostezka podél Vinořské ulice.
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bezpečnostní pásmo plynovodu

ochranné pásmo nadzemního vedení
VN
02

08

10
m

0m 10m

hranice parcel katastru nemovitostí

hranice předmětu projektu
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Plánovaný park Arborka má odclonit rušnou Novopackou ulici.
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Chystáte se na dovolenou do
zahraničí a berete s sebou
například nezletilého vnuka,
neteř nebo dítě svých přátel?
S
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Pak si dopředu ověřte, zda stát, či státy, které se
chystáte navštívit, nevyžadují k pobytu kromě platného
cestovního dokladu dítěte také písemný souhlas rodičů,
popřípadě zákonných zástupců s cestou dítěte. Zjistíte to
u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu. Dobrým
pomocníkem jsou internetové stránky Ministerstva
zahraničí České republiky. Na úvodní stránce zvolte
kapitolu „Cestujeme“, pokračujte klikem na „Podmínky
vycestování z ČR“ a již můžete pročítat článek „Cestujeme
s dětmi“, kde naleznete kontaktní údaje zastupitelských
úřadů v kapitole „Státy světa – informace na cesty“ a také
písemný návrh vzoru souhlasu v češtině a v angličtině.
Zejména ten druhý nezapomeňte doma, neboť čeština jak
známo nepatří mezi světové jazyky a při případné kontrole
by vaše česká podoba souhlasu nemusela zafungovat.
Nejvhodnější je samozřejmě mít souhlas v úředním nebo
použitelném jazyce navštíveného státu. Podpisy rodičů

nebo zákonných zástupců v souhlasu s vycestováním
musí být ověřeny, nejlépe u notáře, vyhnete se tak opět
případným problémům při kontrole, neboť ověření z Czech
Pointu, byť u nás dostatečně právně relevantní, v cizině
nemusí přesvědčit.
Ministerstvo zahraničí České republiky dokonce
doporučuje, že i v případě, že souhlas není navštíveným
státem nebo státy vyžadován, mít ho při doprovázení
nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho
rodičů nebo zákonných zástupců s sebou. V  písemném
souhlasu by měli být nezletilé dítě a jeho doprovod
dostatečně identifikováni, dále z něj musí být zřejmé,
v jakém termínu, za jakým účelem a jakou destinaci
navštěvují. Ti, kteří chtějí mít co největší jistotu, mohou
přiložit fotokopii rodného listu dítěte.
Bohumil Sobotka, vedoucí Odboru občansko správního
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Cyklomagistrály – budoucnost
pražské cyklodopravy
Kolem úlohy a možností cyklodopravy v Praze se vedou
dlouhé spory. Prvním, kdo na Magistrátu začal systematicky podporovat cyklisty, je bývalý primátor Pavel Bém,
nyní je jejich patronem náměstek primátorky Petr Dolínek.
Ukázalo se, že když budujeme pro určitý druh dopravy

infrastrukturu, začnou ji lidé využívat. Říká se tomu
dopravní indukce. Stavby, které přinášejí pohodlnou
a rychlou cestu městem, na sebe nabalují nové uživatele. Platí to pro růst automobilové dopravy po zprovoznění tunelu Blanka i pro nárůst cyklodopravy po vybudování
stezek podél vodních toků.
Mezi nejúspěšnější projekty cyklostezek patří stezky na
místě zrušených železničních tratí nebo podél nich. Nejvíce cyklistů využívá drážní stezku ve Vysočanech podél
Rokytky a drážní stezku
na Vítkově. Právě vítkovská stezka je zárodkem
takzvané Severovýchodní
cyklomagistrály. Připravuje se její prodloužení přes
Balabenku a Vysočany na
hranici Prahy a dále k Labi.
Principem
cyklomagistrál je vedení v úsecích
s mírným stoupáním a
klesáním bez kolize s automobilovou dopravou.
Zásadně se tedy liší od
koncepce zřizování cyklopruhů na hlavních ulicích
nebo rekreačních stezek
v parcích a lesích. Cyklopruhy jsou sice rychlé,
ale často se dostávají do
střetu s odbočujícími vozidly nebo zaparkovanými
auty a málokdy se podaří
obstojně vyřešit bezpečné

protažení křižovatkami. Uživatelé si často stěžují, že kvůli
proměnlivým šířkám ulic „vedou odnikud nikam“. Stezky v
lesích jsou sice bezpečné a příjemné, ale jsou trasovány
bez ohledu na použití k dopravě po městě a vyžadují vysokou ohleduplnost mezi účastníky provozu. Vedle cyklistů

Cyklomagistrála a její etapa, Ing. Květoslav Syrový.
V současnosti se projektuje čtvrtá, pátá a šestá etapa.
je používají v hojné míře chodci, běžci, pejskaři a bruslaři.
Příkladem může být stezka na Smetance podél Rokytky,
která vede velmi příjemným prostředím říční nivy (cyklotrasa A25), ale spojení mezi Prahou 9 a Prahou 14 je o dva
kilometry delší než přímá cesta.
Prvním koncepčně propracovaným projektem takové stez-

Náčrt lávky přes Kbelskou ulici, TOP CON SERVIS.

ky je právě Severovýchodní cyklomagistrála. Paradoxně tramvaj. Cyklomagistrála dává každému zájemci šanci na
tento záměr nevznikl na půdě magistrátu, ale městských to, aby si vyzkoušel pravidelné použití kola ve městě, aniž
částí, zejména Prahy 19, Prahy 14 a Prahy 20. Městské čás- by mu hrozil úraz při dopravní nehodě. Na silnicích pak
ti spolupodepsaly memorandum, na základě něhož začala zbude více místa pro řidiče, kteří nemohou použít jiný typ
projektová příprava. Hlavní město pak cyklomagistrálu za- dopravy.
hrnulo do svých koncepčních dokumentů.
Z Balabenky je navrženo její trasování po tělese zrušené těšnovské trati k nádraží Vysočany. Pak se cyklomagistrála větví na severní
a jižní úsek. Jižní úsek vede podél železniční
trati až do Horních Počernic a dále přes Zeleneč na Labskou stezku. Severní větev ve
Vysočanech odbočuje do klíčovského kopce,
využívá opuštěnou ulici Nad Klíčovem, lávkou
překonává Kbelskou ulici. Zde je odbočka,
která vede nahoru podél Kbelské ulice a napojuje se na cyklostezku Mladoboleslavská.
V tomto místě bude rovněž zajímavý pohled
na východní část Prahy. Hlavní směr pokračuje po jižním okraji kbelského letiště a využívá
stávající šotolinovou cestu podél Novopac- Cesta podél kbelského letiště. Dnes je zde vedena místní cyklotrasa ze
Kbel do Hloubětína.
ké ulice. Od benzínové pumpy
bude možné odbočit na Kbely
po stávající vojenské asfaltce do
ulice Hornopočernické nebo do
připravovaného parku Arborka
na jižní straně Satalic. Hlavní
trasa se stáčí podél nové zástavby developera Ekospol na Černý
Most.
Standardní řešení této stezky
je šířka tři metry a asfaltobetonový povrch. Tento vysoký
standardToto pohodlné řešení
a minimalizace kolizních míst
přinese do Prahy standard, který by mohl výrazně zvýšit podíl
cyklistů v této části Prahy, protože propojuje centrum města s
obytnou zástavbou ale i dosud
hůře dostupnými zelenými územími. Vždyť kolo v Praze používá
zhruba třetina obyvatel, potíž je
spíš v tom, že většina z nich jezdí méně často kvůli nízké kvalitě infrastruktury. Pro Kbeláky
vznikne cyklistický okruh kolem
celého letiště.
Tento způsob navrhování cyklostezek zvaný „cycle highway“
(cyklistická dálnice) je nový západoevropský trend, který se
pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na
tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například
Pohled na Prahu z ostrohu u kbelského letiště.
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Rekonstrukce komunikací
v oblasti Toužimská
– Novákovo náměstí
Městská část postupně revitalizuje všechny vnitrobloky a
žádá hlavní město o příspěvek na opravy a zkrášlení zeleně
i chodníkových ploch. Plocha v okolí Novákova náměstí je
jedna z nejrozsáhlejších, proto velká Praha dlouho svůj
příspěvek odkládala. Při rekonstrukci jsme se poučili z
různých příkladů v pražských městských částech, kladných
i záporných.
Zčásti jsou vnitrobloky dotvářeny městským parkovým
způsoben a zčásti je zachován genius loci, kterým
jsou předzahrádky, tedy veřejně-soukromý charakter
prostranství. Nově jsou řešeny přístupové cesty a plochy
do domů a kontejnerová stání. Vzrostlá zeleň je doplněna
o zelené a zpevněné plochy, vnitrobloky jsou lemovány
obslužnými chodníky, které jsou doplněny o logicky
umístěné propojovací cesty usnadňující každodenní
používání, to znamená že pěší obsluha území je zachována.
Další plochy nabízejí odpočinek a relaxaci.
Cílem revitalizace bylo odstranit nevyhovující či nefunkční
plochy a nahradit je novými (včetně znehodnocené

plochy původně určené pro uhlí), doplnit pěší vazby, zvýšit
kvalitu prostředí a nabídnout odpočinkové plochy včetně
mobiliáře a zeleně.
OŽPD
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SPORTOVNÍ DEN DĚTÍ VE KBELÍCH
Zažili jsme si den „jak malovaný“. K mezinárodnímu svátku
všech malých i velkých dětí připravila radnice spolu s
ostatními místními spolky a pomocníky velkolepou akci
směřovanou do tématu Asterixe, Obelixe a Kleopatry. Po
celém parku, ale i v lesoparku byly rozmístěny tématické
disciplíny, kde měly děti možnost se pořádně vyřádit. Od
13h byl připraven program v amfiteátru - také plný her,
tancování se kbelským ochotnickým divadlem, hudebních
vystoupení menších a větších „uměleckých + sportovních
hvězd a hvězdiček“, prolínala i country-folk muzika, přijela
nám zahrát kapela VRAK se Kbelákem panem doktorem
Janem Zikánem, kbelské divadlo připravilo interakci s
dětmi i rodiči a zkrátka celý den byl rozesmátý a sluníčkový
až do večera.
Děkuji zejména všem zástupcům - zaměstnancům úřadu,

jejich rodinným příslušníkům a přátelům, spolku Kbely-náš
domov, Ekocentru Prales za stanoviště druidů, kbelským
hasičům, KRC Cobydup, všem zúčastněným žákům ZŠ
Kbely, MŠ Kbely, RK Mašinka, Julii Pastrňákové za sportovní
ukázky, Fittime Kbely, tanečnímu kroužku HIT, hudebnímu
kroužku Čmelda, Skautům S.S.V.Kbely, Spartaku Kbely a

kroužku pozemního hokeje Sokol Kbely – musím říci- byli
jste všichni fantastičtí.
Dále mé díky směřuje i sponzorům - Jazykové škole ROLINO,
MHMP odbor ochrany životního prostředí, firmě Anecoop
Praha a mediálnímu sponzorovi rádiu Regina Praha.
A brzo se těším na shledání na dalších akcích pořádaných
kbelskou radnicí.
Šárka Egrtová, PR ÚMČ Praha 19
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Legionářský tábor
MČ Praha 19 za podpory Skautů - S.S.V., a významné
finanční podpory hl. m. Prahy uspořádala k 100. výročí
vzniku Československa, stylový legionářský tábor.
Návštěvníci si zde mohli prohlédnout kulometné hnízdo,
muniční sklad, polní lazaret s nemocnicí, ubytovací stany
pro vojáky, polní kuchyň, protipěchotní překážky a mnoho
jiných zajímavostí z vojenského prostředí. Každý návštěvník
historického táborového ležení, obdržel pamětní odznak
a kartičky polní pošty se stylovým výročním razítkem. V
pravé poledne, navštívil polní tábor i náš první president
T.G. Masaryk, kterého uvítal náš pan starosta Pavel
Žďárský. K poslechu, ale i tanci hrála skupina Třehusk.
Veliký dík, za podporu této vlastenecké akce patří: KVH 2
pluk Nymbursko, KVH 43 pěší pluk Brno, Prales, Zastávka
u srubu, Kbely náš domov, Keter, Baráčnice Vinoř a mnoha
dalším.
Kamil Podlaha

Akce konaná za významné
finanční podpory hl. m. Prahy
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SVATOJÁNSKÝ VEČER S BOJOVKOU
Po loňské úspěšně uskutečněné Svatojánské noci ve
Kbelích jsme se i v letošním roce rozhodli navázat na tento
tradiční lidový svátek a opět společně prožít Svatojánský
večer plný kouzel, tajemství a mystické atmosféry.
Svatojánský večer s oslavou slunovratu proběhl v pátek 22.
6. a již odpoledne byly nachystány různé soutěže pro děti
i dospělé, hádání několika druhů bylinek, koření, ukázky
tvorby pletení věnečků a košíků a nemohl samozřejmě
chybět ani svatojánský oheň. Kulturním programem
prováděly dámy z divadelního spolku Prima den a pro
lepší pohodu a atmosféru zahrála skupina Holokrci. I přes
nepříznivé počasí se nakonec dostavilo velké množství
diváků a to z řad i těch nejmenších, protože po setmění
byla nachystána strašidelná stezka odvahy, na kterou se
všichni odvážlivci vydali. Strašidla se snažila co nejvíce
vyděsit, ale většina dětí cestu zdatně zvládla. Horší to bylo
s některými dospěláky, kteří přiznali, že se skutečně dost
vyděsili. Každý odvážlivec obdržel sladkou odměnu a v noci

si mohl nechat zdát nějaký pěkný kouzelný sen. Těšíme se
opět na příští rok!
Akci pořádala MČ Praha 19
Iveta Novotná
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Pasování prvňáčků na čtenáře

Spartak Kbely

S blížícím se koncem školního roku opět nastal čas k
uskutečnění každoročně pořádané akce – Pasování
prvňáčků na čtenáře, kterou pravidelně organizuje Městská
část Praha 19 a Místní knihovna Kbely ve spolupráci se
ZŠ Praha-Kbely. Stejně jako v předchozích letech bylo pro
žáčky všech čtyř prvních tříd ve dnech 18. a 19. 6. 2018
připraveno zábavné divadelní pásmo, které již tradičně
předvedly milé „klaunky“ z divadelního spolku Prima den
a poté již následovalo slavnostní pasování malých čtenářů.
Děti po složení čtenářské zkoušky obdržely od paní
královny pamětní šerpu, diplom a krásnou knižní odměnu.

Ples Kbelských fotbalových nadějí 2018
Jako již tradičně se v plesové sezoně 2018 uskutečnil v Lidovém domě ples Kbelské fotbalové mládeže.
Letošním setkání byl pojat v duchu galavečera na jehož
programu se spolupodíleli i vzácní hosté z řad sportovců a
to jak kbelských tak i reprezentantů a medailistů z mistro-

Úžasná atmosféra zaplnila sál v prostorách základní školy a
všechny děti i jejich rodiče si snad i přes úmorné teplo užili
příjemné slavnostní dopoledne.

vství světa a olympiád.
Celým večerem nás provázelo moderátorské duo Honza
Říha se svou kolegyní Julinkou Mrkvičkovou.
O zábavný program mezi slavnostními nástupy jednotlivých mládežnických kategorií se starala taneční skupina
FitTime Kbely, která předvedla skupinová taneční vystoupení hned tří věkových kategorií.
Za tyto sklidila aplaus všech diváků
z řad fotbalistů a fotbalistek, rodičů,
prarodičů, trenérů a hostů plesu.
Speciálním
překvapením
po
všechny byly hvězdné video pozdravy již zmiňovaných vzácných
hostů. Všechny pozdravy směřovaly
k podpoře našich fotbalových Dráčat
a to z úst těch nejpovolanějších.
Na plátně jsme sledovali pozdravy
Olympioniků Vávry Hradílka, Lukáše
Krpálka, Jaroslava Kulhavého, Aleše
Valenty, Barbory Strýcové, Lukáše
Baura či hvězdného Dominika Haška.
To že to pro všechny bylo opravdu

překvapení byli rozzářené a překvapené
pohledy všech dětí i rodičů a není tajemstvím,
že i v některých očích se objevili slzy dojetí,
když se vždy před každým pozdravem našich
medailových reprezentantů objevil krátký sportovní medailonek jejich největších sportovních výkonů.
Bohužel většina těchto sportovců se nemohla zúčastnit
osobně, ale to neznamená, že se na podiu hvězdy neobjevili. Naopak, hvězdná sestava byla v podobě řady kbelských fotbalových rodičů a to jmenovitě David Fojtík,
který jako horolezec zdolal bez kyslíku nejvyšší horu světa
a zároveň jako první člověk na světě sjel na lyžích 8tisícovku či Jiří Hloušek, který se pravidelně účastní dálkových
běhů na lyžích a v letošním roce úspěšně dokončil nejdelší
běžecký závod na lyžích Vasův běh.
A nakonec nesmím zapomenout pozdravy bývalých
Kbelských sportovců, kteří začínali se sportem ve Spartaku Kbely a dnes nás reprezentují v ligových výběrech,
jako např. bratři Kulhaví kdy jeden hraje za juniorku
fotbalové Slavie Praha a druhý za ragbyový tým AC
Sparta Praha či Martin Haniak jr. hrající za Duklu Praha.
Všechny video pozdravy naleznete na stránkách www.
spartak-kbely.cz.
Oficiální část galavečeru následně vystřídala volná taneční
zábava kdy se o výběr skladeb staral DJ Kumbál a všechny
malé fotbalisty, fotbalistky i členky FitTime dokázal přilákat
na parket.
Na závěr musím poděkovat všem aktérům plesu, malým
fotbalovým nadějím, skupině FitTime, moderátorské dvojici, trenérům a vedoucím mužstev, MČ 19 za pronájem sálu
LD a všem, kteří přispěli získáním video pozdravů. Dovolte
mi ještě jmenovat toho, kdo celý program zajišťoval po
stránce dramaturgické a režijní a to Mirkovi Schmidovi.
Míro díky tobě jsme si to všichni báječně užili, díky!
Ing. Vít Mrkvička
vedoucí mládeže Spartaku Kbely z.s.
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Svaz tělesně postižených MO Kbely
Rekondiční pobyt STP MO Kbely – první kolo

Jako každý rok, tak i v letošním roce, naše organizace
zajišťuje pro své členy rekondiční pobyty. Skutečnost, že se
naše členská základna rozšiřuje a je tvořena
lidmi různých zájmů a ve věkovém rozpětí
60 až 92 let, je třeba koncipovat letní
pobyty tak, aby byly vhodné pro co nejvíce
zájemců. Jeden pobyt zcela odpočinkový,
druhý spíše turistický s programem
vytvořeným ve vlastní režii. Dne 27. 6. jsme
vyrazili na první letošní týdenní pobyt.
Cílem byl Wellness hotel MAS v Sezimově
Ústí. Náplň pobytu je organizována hotelem
a má vysokou úroveň. Součástí jsou různé
rehabilitační procedury, ranní cvičení,
neomezená možnost využití hotelového
bazénu, večerní společenské akce, prostě
bezvadný relax. Pobyt v tomto hotelu jsme
absolvovali již minulý rok, a tak jsme věděli
co můžeme očekávat. Mrzelo nás, že jsme
nemohli navštívit Benešovu vilu, a tak
již na počátku roku jsem se zajímala, jak
prohlídku tohoto objektu pro naše členy
zprostředkovat. Objekt je ve vlastnictví Úřadu vlády. Do
konce roku 2017 byla možná prohlídka každý poslední

víkend v měsíci, ale jen po předchozím objednání. Letošní
rok jsme měli štěstí. Objekt je pořád ve vlastnictví Úřadu
vlády, ale průvodcovskou činnost smluvně od dubna 2018

zajišťuje Národní muzeum a objekt je, po předchozím
objednání, přístupný každý víkend. Vzhledem k tomu, že

naše skupina čítala třicet lidí, bylo nám umožněno navštívit
Benešovu vilu v pátek 29. 6. 2018. Pátky jsou rezervovány
pro školy, ale v den, kdy jsme měli dorazit my, se rozdávalo
vysvědčení, a tak nám tento termín byl vyhrazen. Měli
jsme i jinak štěstí. 28. 6. 2018 se v areálu Benešovy vily
otevíral památník Eduarda Beneše a Národní technické
muzeum v Praze při této příležitosti zapůjčilo na čtrnáct
dnů osobní automobil používaný Eduardem Benešem. Je
excelentně udržovaný. Zaparkovaný byl přímo u vily. Celý
objekt, včetně hrobu našeho druhého presidenta a jeho

manželky, je pečlivě udržován. Myslím, že všichni účastníci
této akce byli spokojeni. Další výlety již byly na rozhodnutí
a peněžence každého z nás. Někteří se zúčastnili výletu do
EKOCENTRA na Čapím hnízdě, někteří zavítali na Svatou

horu u Příbrami, jiní zase navštívili Jindřichův Hradec.
Byl to prostě týden plný nevšedních zážitků. Nikdo se
nenudil. Škoda jen, že to tak rychle uteklo… No a tak
se všichni těší na rekondiční pobyt – druhé kolo. To se
uskuteční 26. 8. – 1. 9. 2018 a vyrazíme na Souš v Jizerských
Horách.
Anna Zborníková, STP MO Kbely

I naše síť potřebuje
v létě regeneraci
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

13. – 26. 8.
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.)

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
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SKAUT - S.S.V.
Srdečně tě zveme do našich řad. Jediné, co od tebe
očekáváme, je slušné chování a ohleduplnost k ostatním.
Nabízíme partu skvělých kamarádů, dobrodružství,
cestování po České republice, ale i do zahraničí. Máme
přístav (oddíl) vodních skautů, se základnou v Zárybech v
blízkosti řeky Labe, kde se zdokonalujeme ve vodáckých
zdatnostech. Podnikáme dobrodružné plavby na kánoích,
raftech, atd. Ne nadarmo se náš camp jmenuje U Piráta :-D
Díky podpoře MČ Kbely máme kvalitní a bezpečné vybavení.
Máme i oddíl pěších skautů - bačkorářů, který
je rozdělen na 3 věkové skupiny. Jedná se o:
Bobříky 5 - 6 let, kde se učíme základům skautingu a chování
v přírodě (pozdravy, podání ruky, oblékání, kolektivní hry, …)
Vlčata 6 - 10 let, tam se žije podle knihy Džunglí,
proto Vlčata. Oproti Bobříkům máme již pokročilejší
program. Učíme se fungovat v kolektivu, respektovat
jeden druhého a hrajeme už trochu náročnější hry.

Světlušky 6 - 10 let . Mladší děvčata, která mají
program
podle
Karafiátových
Broučků.
Jedná
se o velice podobný program jako mají Vlčata.
Skauti
a
Skautky
10
15
let
Podnikáme víkendové výpravy se zaměřením na pobyt
v přírodě. Učíme se ji prostřednictvím pozorování
porozumět, hrajeme týmové hry a tím podporujeme

posezení, závody, soutěže, výpravy, letní tábory atd.
naši soudržnost. Plníme si
odborky (odbornostní odznaky)
překonáváme různé zkoušky
- zálesák, táborník, zoolog, znalec květin, táborové
stavby, atlet, plavec, práce s malými dětmi, kronikář, ...
Old Skaut klub
Toto vše zaštiťuje náš klub Old skautů ( 18+ let), který
podporuje naší činnost. Jedná se o různé zajímavé

Naše organizace je otevřena každému, kdo
dokáže dodržovat naše pravidla (slušnost,
poctivost,
kamarádské
jednání,
...
).
Letní skautský tábor - Krakonoš (30. 6. - 15. 7. 2018).
Již po 28. vyrážíme na náš skautský tábor. Slovo
skautský bych podtrhl. Jedná se o tábor, na který jedou
děti, které známe z celoroční práce v našich oddílech.
Jak jsem psal v předešlém zpravodaji, snažíme se
každý rok pořádat tábor na jiném místě. Letošní tábor
měl název Krakonoš, protože se konal v Krkonoších.
Za tuto lokalitu děkujeme farmě Urbanových.
Není jednoduché získat povolení k táboření v II.
zóně Krkonošského národního parku. Nám se
této pocty dostalo. Během roku jsme několikrát
na této farmě vypomohli a tak jsme mohli
tábořit v místech, kde nenarazíte na lidskou duši.
O to více byly naše hlídky překvapeny, když při
hlídání tábora v blízkém prostoru prošel ruch
divokých prasat, nebo měly možnost vidět srny
s jeleny. Zavítali mezi nás i zdejší myslivci, kteří
nám povyprávěli o zdejší zvířeně a přírodě.
Naši skauti se na tábor pečlivě připravili,
a tak služba v kuchyni mohla v pohodě
dohlédnout
na
vaření
mladších
členů.
Vybudování tábora a jeho chod rozhodně v drsných
podmínkách hor nebyl jednoduchý. O to větší zážitky si
naši členové oddílů odnášejí do dalšího života.
S pozdravem
Kamil Podlaha
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Šakal Kbely

Vypusťte šakala! 2018

Neděle 22.4. ráno, lesopark nad ekocentrem Prales ožívá
nebývalým ruchem.

Stavíme stany pro registraci, zázemí, občerstvení,
nafukujeme startovní bránu, vytyčujeme trasy pro
nejmenší i ty nejzkušenější. Dorazila mobilní lezecká stěna,
záchranáři ze kbelského letiště i časomíra. „Lampióny“ na
doplňkový orienťák zanesené. Poslední obhlídka všech
stanovišť. Jsme připraveni…….. malé šelmy mohou dorazit.
…a jdeme na to!
Po úvodním slově místostarostky a poděkování všem
pomocníkům začínáme rozcvičkou pro všechny …….a
objevuje se „Králíček“, maskot závodu, moderátor a
předběžec nejmladších kategorii.
Na startovní čáru se staví šelmičky, které budou honit
Králíčka postupně na trasách 60 a 100 metrů.

Holky a kluci dávají do závodu všechno
a Králíček musí běžet ze všech sil, aby
si zachránil svůj kožíšek. V cíli všichni
dostávají účastnický diplom, medaili
a drobnosti, které zajistilo
hračkářství Hamleys a Tomáš
Slavata.
Jdeme na vyhlášení, aplaus a gratulace
nejrychlejším a už se nám řadí pod startovní
oblouk zkušenější borkyně a borci, kteří ve
svých věkových kategoriích budou zdolávat trasy
380, 580, 1160 a 1340 metrů. Tady je už třeba
přemýšlet a rozvrhnout si správně tempo. I zde
se svedly líté boje až do cílové čáry a o pořadí
často rozhodovaly setiny vteřiny.
Alena Vrbová dopisuje poslední diplomy a
můžeme vyhlásit další dětské kategorie. Tak
a tady bychom mohli skončit, ale letos ne!
Připravili jsme také závod pro dospělé, aby mohli
na oplátku děti fandit rodičům, a ti si zakusili
stejné pocity jako děti. Rychlá trasa 3100 metrů

Policejní konzultace nyní každou první středu v měsíci
prověřila všechny bez rozdílů.
Celkem se postavilo na start 277 dětí a 44 dospělých.
Velký dík všem partnerům, sponzorům, trenérům,
dobrovolníkům a kamarádům, bez vás by to nešlo!
Výsledky a fotogalerii naleznete je na www.sakalkbely.cz.
VYPUSŤTE ŠAKALA !2018 je mrtev, ať žije VYPUSŤTE
ŠAKALA! 2019.

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

SMS INFORMACE, ANEB RADNICE “DO KAPSY“
Služba umožňuje přihlášeným uživatelům nechat se informovat pomocí krátkých textových zpráv (SMS)
o dění v obci. K využití této služby je však nutno se přihlásit.Systém je pro uživatele bezplatný, jelikož
uživatel hradí pouze jednu registrační SMS v tarifu svého operátora, a pak už nic. Přihlaste se k odběru
zpráv obecního rozhlasu ještě dnes! Napište na svém mobilním telefonu kód IK KBELY REG a zašlete na telefonní číslo
605 733 680.
Službu je možno kdykoliv odhlásit, a to zasláním odregistračního kódu IK KBELY ODREG na telefon 605 733 680.
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Horská kola v Letňanském
lesoparku již po sedmé
KNAUF PAHOREK 2018

FARNÍ CHARITA NERATOVICE
PROVOZUJE I TYTO SLUŽBY ODLEHČOVACÍ A ASISTENČNÍ

Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, reprezentant
Jan Škarnitzl a osmý muž posledního mistrovství
světa v maratónu horských kol Matouš Ulman
byli hlavními favority čtvrtého podniku TOMKET
Pražského MTB poháru v kategorii Muži Open +
Elite.
Napínavý závod nejlépe vyšel Janu Škarnitzlovi
(Mitas Trek), který navzdory nepříjemnému
pádu zvítězil o několik sekund před Matoušem
Ulmanem (Česká spořitelna Accolade).
Jaroslav Kulhavý závod nedokončil a tak se ze
třetího místa mohl radovat týmový kolega Jana
Škarnitzla , Josef Jelínek (Mitas Trek).
Ve spojené kategorii žen a juniorek zopakovala
triumf z posledního podniku TOMKET Pražského
MTB poháru v Beckově juniorská reprezentantka
Magdaléna Mišoňová ( ADASTRA Sokol Veltěž ).
Prosluněný den opět přilákal na start KNAUF
PAHOREK 2018 mnoho závodníků všech věkových
kategorií. Na startovní čáře se tak představilo
celkem 371 jezdců a z pohledu českého sportu
a cyklistiky je velmi potěšující, 180 jich bylo ve
věku do 10 let.
Velké poděkování patří úřadu MČ Praha 19,
společnosti KNAUF, pořadatelům Tomket
Pražského poháru a dobrovolníkům z Kbely
cycling teamu, kteří se postarali o hladký průběh
závodu.

Farní charita Neratovice je v městské části Praha Kbely
poskytovatel zdravotních a sociálních služeb. Kromě
pečovatelské služby provozuje naše organizace i
odlehčovací a asistenční službu, se kterými vás stručně
seznámíme.

plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí.
Posláním asistenční služby je zajistit klientům prožívání
života ve vlastním domácím prostředí, pomoci jim
zachovat si vlastní životní styl, zvyšovat soběstačnost
a samostatnost , předcházet sociálnímu vyloučení
klientů, poskytovat informace o místních institucích,
podporovat rodinné příslušníky v jejich péči o své
blízké, pomoci jim vytvořit dobrou atmosféru v rodině
a tak předejít sociální hospitalizaci.
Obě služby poskytujeme 7 dní v týdnu dle potřeby
klienta.
Službu si klient hradí sám dle zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb.
Aktuální ceník vám
poskytnou pracovníci asistenční služby, nebo je
k dispozici na www.neratovice.charita.cz
Pro více informací nás kontaktujte osobně nebo na
telefonním čísle 315685190.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Pokud máte v péči své rodiče nebo jiné blízké, kterým
ubývá životních sil, a kterým chcete dopřát klidné
důstojné stáří v domácím prostředí a potřebujete pomoc
pro sebe, odpočinout si a nabrat síly, zařídit nezbytné
záležitosti mimo domov obraťte se na kvalifikovanou
odlehčovací službu, kterou poskytuje naše organizace.
Tato
pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob,
respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská
práva a svobody. Významným aspektem je možnost
klienta zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
ASISTENČNÍ SLUŽBA
Doléhá na vás stáří a přibývají zdravotní potíže, trávíte
většinu času doma sami bez pomoci někoho blízkého
a potřebujete pomoc pro sebe a své blízké, kteří se
už nedokážou o sebe nebo svoji domácnost postarat
dle svých zvyklostí.
Služba je
poskytována asistentkou, která se snaží umožnit svou
podporou a pomocí klientům se sníženou soběstačností
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Centrální park Kbely – centrum zábavy a poučení

Jsme pravidelnými návštěvníky téměř všech akcí pořádaných Městskou částí Praha 19 v Centrálním parku Kbely.
Kulturní a společenské akce mají ohlas u občanů Kbel, jsou
navštěvovány a kladně hodnoceny.

V květnu jsme se zúčastnili akce „Den zdraví“ a náš Klub
seniorů Kbely zde prezentoval svou činnost ve prospěch
utužování tělesného a duševního zdraví.
V sobotu 9.června 2018 jsme byli účastníky příjezdu „pre-

Beseda o Kolumbii

zidenta Masaryka“ do Kbel v rámci vzpomínkové akce ke
100letému výročí Československé republiky. Měli jsme
možnost shlédnout život legionářů v polním táboře. Vyslechli jsme vystoupení hudební skupiny a harmonikáře,

V  rámci programu poznávání cizích krajin a zemí jsme
dostali nabídku na seznámení se s krásami a životem
jednoho ze států Jížní Ameriky – Kolumbie. O to zajímavější
byla tato nabídka, že vyšla z úst rodilé kbelské občanky,
která již více jak 40 let žije v této části zeměkoule.
Několik našich členů dříve narozených tuto paní znala.
Jedná se o paní Květu Kroupovou, která se pravidelně vrací
do svého rodiště a tentokrát zde pobývá ve svém domku
celý rok i se svou vnučkou.
Při náhodném setkání pana tajemníka úřadu J. Nyklese
s paní Květou Kroupovou (spolužačkou) si vzpomněli, že
žili v sousedství, zavzpomínali na mládí, na dětské hry,
školní léta a vzešla nabídka navštívení Klubu seniorů Kbely.
Slíbila, že nás ráda seznámí se svým životem v daleké zemi.
Po vzájemném představení došlo k dohodě, že uskutečníme

Ameriky. Rozkládá se u obou břehů oceánů – Atlantského
a Tichého. Sousedí s Venezuelou, Brazílií, Peru, Equadorem
a Panamou. Má více jak 48mil. obyvatel. Hlavním městem
je Bogotá, která má cca 10mil. obyvatel. Obyvatelé mluví
španělsky, hlásí se ke katolické církvi. Za své jméno vděčí
mořeplavci Kryštofu Kolumbovi, i když prý nikdy až sem

kteří zahráli a zazpívali české písničky. Úchvatné bylo předvedení České besedy krojovanými členkami Baráčníků z Vinoře.
Chceme poděkovat všem organizátorům, kteří mají na starost přípravy všech takovýchto akcí – nemají chybu.
Manželé Šeligovi

OSLAVA 100 LET REPUBLIKY
Do Kbel vede cesta,
jedinou je ze sta.
Tahle vede k nám domů.
Když tak nocí kráčím, své zraky otáčím, ať mne vedou k
nám domů.
Co voják jsem sloužil, po své milé toužil, jen maják
mou lásku znal.
Uplynula léta, mládí už je veta, už si jenom
vzpomínám.
Kbely krásné – Kbely naše, sladké jste – jak s medem
kaše.
Park je ozdoba naše, u srubu se scházíme.
Kolem velká sláva, guláš se vydává, velký svátek
slavíme.
V parku stojí stany, legionáři jsou tu s námi, prezidenta
zdravíme.
100 let uplynulo, ideál odvanulo, realita je dnes jiná.
My – co tady žijem, rádi oslavujem, Kbely naší láskou
jsou.
Vendy Rambousková

přednášku s besedou pod názvem „Kolumbie – země plná
kontrastů“. K realizaci došlo 13. 6. 2018.
V  úvodu řekla pár slov o svém životě a osudovém
rozhodnutí odstěhovat se „za moře“. Hlavní příčinou tohoto
rozhodnutí bylo seznámení se s mladým Kolubijcem na
zájezdu v Anglii. Slovo dalo slovo a v brzké době se za něj
provdala a odstěhovala se do jeho rodiště v Jižní Americe.
Zde založili rodinu, vychovali 2 děti a museli se hodně
„otáčet“, aby uživili rodinu. Bydlí asi 25km od hlavního
města Kolumbie – Bogoty – v nadmořské výše asi 2600m.
Své další vyprávění zaměřila hlavně na to, aby nám
v krátkosti přiblížila krásy Kolumbie – život a problémy
v této části světa. Kolumbie je součástí karibské Jižní

nedoplul.
Dějiny Kolumbie ovlivnili především Španělé, kteří po svém
vstupu na kolumbijskou půdu našli nepřeberné množství
zlata v rukou domorodců. Okupovali zemi, vyváželi přírodní
bohatství a zotročovali domorodce.
Dnešní Kolumbie je demokratickou republikou, je členem
OSN a jiných světových organizací.
Díky rozdílnostem v nadmořských výškách má Kolumbie
rozmanitosti i v teplotách. Nejvyšší pohoří And dosahuje
výšku až 6tis.m/nad mořem – úrodná je nížina a přímořská
část, kde se pěstují zemědělské plodiny a chovají domácí
zvířata, drůbež a lamy. Kolumbie má bohaté zásoby ropy,
těší různé přírodní kovy, zlato a stříbro. Exportuje je
převážně v rámci Ameriky.
Vyprávění paní Kroupové bylo doprovázeno promítáním
fotografií. Shlédli jsme krásné přírodní scenérie, hory,
lesy. Viděli jsme krásné stavby i historické památky. Se
znalostí zodpověděla naše dotazy a na závěr nás pohostila
pravou kolumbijskou čokoládou. Besedy se zúčastnila paní
místostarostka Šestáková, pan JUDr. Nykles i pan starosta
P.Žďárský.
Dr. Milan Šeliga
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Výlet do Průhonic

Dle plánu činnosti Klubu seniorů Kbely jsme uskutečnili dne
30.5.2018 výlet za krásami přírody. Pravidelně v květnu
v zahradách Průhonického zámku kvetou rododendrony.
Bohužel tentokráte to příroda zařídila jinak. Urychlila svou
činnost, rododendrony byly již odkvetlé, ale nahradila je
jinými květy, keři a stromy.
Průhonický zámek z 19. Století je spolu s Průhonickým
parkem o rozloze 250ha národní kulturní památkou a
součástí světového dědictví UNESCO. Současným majitelem Průhonického zámku a parku je Botanický ústav
Akademie věd ČR. Zámek je veřejnosti nepřístupný. Pouze
v přízemí zámku je stálá expozice „Průhonický zámek a park
– dílo přírody a lidského ducha“, přibližující historii zámku
a parku. V zámku se nachází galerie Natura – zaměřující se
na výstavy soudobého umění.
Návštěvníkům parku jsou přístupné 4 vyhlídkové okruhy.
My jsme zvládli prohlédnout pouze okruh základní. Vede
od zámku kolem Průhonického rybníka pod Alpinem až
na hlavní vyhlídku a lučními partiemi zpět k zámeckému
areálů. Zlatým hřebem trasy je celoroční pohled na zámek
odrážející se ve vodách rybníka. Po prohlídce jsme se prošli
lokalitou Průhonic k restauraci „U Fleka“, kde nás očekával
předem objednaný oběd.
Po krátkém odpočinku, nástupu do autobusu a po podjetí

dálnice jsme se dostali k Dendrologické zahradě. Pojmenování
„Dendrologická zahrada“ vychází z řeckého základu slov
„dendron“ – dřevina a „logos“ – nauka, tedy nauka o
dřevinách. V areálu zahrady má sídlo Výzkumný ústav Silva

Taroucy pro krajinu a okresní zahradnictví. Výzkumný ústav
je nejen správcem, ale i provozovatelem zahrady. Hlavním
vstupem pro veřejnost jsme se dostali do rozsáhlého
areálu a prodejny sezónních rostlin. Větší část zahrady
má podobu zahradních a parkových úprav, proto je zahrada oblíbená nejen pro poučení, ale i rekreaci. Plní funkci
arboreta, botanické zahrady, ale i parku. V Dendrologické
zahradě je soustředěna sbírka dřevin se zaměřením na
studium dřevin a praktické využití v zahradách a parcích.
Veškeré rostliny jsou označeny názvy latinskými i českými.
V zadní části zahrady jsme narazili na restauraci, kde řada
z nás ochutnala zmrzlinu a kafíčko.
V současné době v zahradě kvetou růže, které nás uchvátily svou velikostí a zbarvením. Po nákupu sazenic a letniček
jsme nastoupili do autobusu a po dálnici jsme se vydali ku
Praze.
Unaveni, ale s příjemnými zážitky jsme se rozešli do svých
domovů.
Výlet se líbil a opět se vydařil.
Dr. Milan Šeliga

Senoři v PRALESE

Poslední akcí klubu seniorů v 1. pololetí 2018 byla
vycházka do areálu Ekocentra Praha v prostorách bývalého
zahradnictví ve Kbelích. Zúčastnit se mohli jen ti, kteří
nejeli s STP na rekondiční pobyt do hotelu
MAS Sezimovo Ústí.
Dne 27. 6. 2018 ve 14.00 hod., dle předem
dohodnutého termínu, nás očekávala vedoucí
střediska pod názvem PRALES (PRAžské LESy)
paní Michaela Kubernátová se svými dvěma
spolupracovnicemi. Úvodem nás seznámila
s účelem tohoto zařízení určeného hlavně
pro mladou generaci, rodiny s dětmi, školky,
školy, ale i pro širokou veřejnost. Celoroční
provoz umožňuje návštěvníkům sledovat a
seznamovat se s tím, jak se příroda mění v
jednotlivých ročních obdobích.
Začátek prohlídky směřoval k výběhu
pro nutrie – čtyři býložravé hlodavce. Ve
výběhu mají jezírko, a jak bylo vidět, vodu
tato zvířata milují. Na druhé straně areálu
je výběh pro ovce. Tři ovečky a beránek
slyšící na jméno Tonda. Zvířata byla vděčná za přinesený
suchý chléb podávaný pod bedlivým dohledem našich

průvodkyň. Bylo také patrno, jak tato zvířata dokáží
„vysekat“ trávník ve svém výběhu. Následující prohlídka
byla v bývalém skleníku, v němž se každý může seznámit

s dnes již historickými zemědělskými stroji, nářadím
a výsledky zemědělské činnosti. Zejména pro mladou
generaci musí být poučné, to jak vypadají zrna pšenice,
žita, ovsa, ječmene a dalších. Na kamenném mlýnku si

každý může zkusit, jakou námahu představovalo namletí
mouky. Déšť nás zastihl v komunitní zahradě. Její prostory
využívají občané, kteří si zde pronajali své „políčko“ a sami
se snaží vypěstovat si např. rajská jablka, okurky, květiny a
jiné.
Zajímavé vyprávění našich průvodkyň nás čekalo ještě v
prostorách včelnice. Ukázky činnosti včelstev spojená s
ochutnávkou medu ukončila komentovanou prohlídku
a prošli jsme do druhé části PRALESA – dendrária. Mohli
jsme si prohlédnout různé rostliny, ovocné a okrasné
stromy a samozřejmě i jehličňany.
Výlet se nám i přes trochu uplakané počasí líbil. Naše
průvodkyně prokazovaly obrovský zájem o činnost tohoto
centra. Své znalosti z problematiky okrasného i užitkového
zahradnictví, fauny a flóry si doplňovaly o poznatky a
životní zkušenosti našich seniorů, kteří se s praktickou
zemědělskou činností ve svém mladším věku setkávali.
Doporučujeme našim spoluobčanům prohlídku areálu i
jejich účast na pořádaných akcích Ekocentra PRALES Kbely.
Šeliga Milan
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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

nejen děti z MŠ Albrechtická, ale akce se líbila

Žáci a žákyně naší školy z osmých a devátých tříd se v pátek
1.6.2018 zapojili do této akce. Natálie Šuláková a Natálie
Zalužanská přivedly za dětmi ve své četbě vílu Amálku,
Křemílka a Vochomůrku, ale i Dášeňku a loupežníka
Rumcajse. Vojtěch Hřebík a Veronika Jíchová četli z knížky
E. Petišky Pohádkový dědeček. Měli ke svému projevu
připravené i zajímavé otázky. Eva Krištoufková a Eliška
Sedláková vsadily na pohádku H. CH. Andersena Statečný

cínový vojáček a děti jen s napětím naslouchaly. Jan Fanta
a Samuel Vydra svou četbu z knihy J. Čapka Povídání o
pejskovi a kočičce oživili tím, že přišli za dětmi v kostýmech
pejska a kočičky. Nejen četli, ale společně s dětmi pekli i
pohádkový dort. Vítek Macek a Lara Kainranthová četli
z knihy Mikulášovy patálie a ke slovu přišly i hry s míčem,
které do textu zapadaly. Anna Marie Seifertová a Dagmar
Kratochvílová četly z Knihy veršů a pohádek od Fr. Hrubína.
Malé děti potom nadšeně doplňovaly slova do připravených
říkadel a pobavily je i literární hádanky. Spokojené byly

To způsobilo, že vše vypadalo velkolepě. V jídelně jsme se zdrželi nejdéle,
protože nás překvapila bohatá květinová výzdoba v originálně vyzdobených
vázách, které nechal zhotovit současný prezident. Ani bohatý servis se nedal
přehlédnout. Navštívili jsme i salonek, kde prezident přijímá hosty, a další sál,
ve kterém jmenuje vládu. Celý výlet jsme si náramně užili a bylo to pro nás
hodně zajímavé. Průvodci nás chválili za to, že jsme věděli plno informací a byli
jsme hodní. Skvělá akce na zakončení školního roku.
Magdalena Husáková, Adéla Pilátová – 7.A

PROJEKTOVÝ TÝDEN OČIMA ŽÁKŮ

Od 18. 6. do 21. 6. 2018 probíhal na naší škole projektový
týden. Žáci si vybírali z pestré nabídky tematických okruhů.
Fyzika s paní učitelkou Tesárkovou nebyla zcela tak
nezáživná, jak tvrdilo veřejné mínění. Pozitivní náladu
vzbuzuje i fakt, že fyzikální tematika prokvétala i
procházkami po našem rodném městě. Vcelku jsme si
tento týden vskutku užili.
Tématem sportovního týdne byla olympiáda. Soutěžili
jsme v různých sportovních disciplínách, dokonce i
v královské atletice. Na začátku týdne jsme nezapomněli
na slib, nástup a hymny. Celý týden byl fajn.
Quest byl jeden z jedenácti projektů, který jsme si mohli
vybrat. Řešili jsme nejen quest, ale také jsme si vlastní
vytvořili. Abychom věděli, jak se quest dělá, tak nám paní
učitelka Hrdličková vytvořila vlastní prezentaci .Doufám, že
tato aktivita bude i příští rok.
Humanitní týden byl veden paní učitelkou Novákovou.
Zaměřili jsme se na některá osmičková výročí českých
dějin. Celkově šlo o velmi zajímavý projekt, při kterém jsme
navštívili Národní divadlo a Hrad. Dozvěděli se spoustu
nových informací. Hlavně jsme se bavili při natáčení videa
o defenestraci a o hraběnce Černínové. Pohyb po Pražském

i našim žákům, kteří se na ni pečlivě připravili.
Mgr. Marie Nováková

Reprezentační prostory
Pražského hradu

Naše třída 7. A si připomněla stoleté výročí od založení
republiky v reprezentačních prostorách Pražského hradu.
Po cestě jsme si všímali dalších památek. Obdivovali jsme
fresky na Martinickém paláci, zastavili jsme se u renesanční
radnice na Hradčanech a zaujal nás i Schwarzenberský
palác se sgrafitovou výzdobou. Úspěšně jsme prošli přes
kontrolu ochranky. Uvítalo nás majestátní schodiště Josipa
Plečnika , na kterém se vždy fotografuje nová vláda. Poté
už jsme vstoupili do obrovské a prosvětlené Rothmayerovy
síně se sochou T. G. Masaryka. V každém sále jsme
absolvovali přednášku o jeho historii. Nejzajímavější nám
přišel Španělský sál, jehož stěny se odrážely v zrcadlech.

hradě v kostýmech budil i značnou pozornost.
Ve skupině Po stopách našich předků jsme vyhledávali
informace o rodokmenu svých rodičů, dědečků a babiček.
Ale také jsme hledali na internetu. Zjistili jsme, kolik lidí
v ČR má stejné příjmení jako my. Také jsme byli na hřbitově

a hledali naše předky. Bylo to velmi zajímavé.
	Další skupina se zabývala filmovou tvorbou.
Inspirovali jsme se webovými stránkami filmovamista.cz,

na kterých internetoví nadšenci shromažďují fotografie
míst ze známých filmů a seriálů a zakreslují je do mapy
České republiky. I ve Kbelích a okolí se natáčela známá
díla. Vybrali jsme si úspěšný film Obecná škola a komedii
Rodinné trampoty oficiála Tříšky, rozdělili si role a
zpracovali některé scény v moderním pojetí.
V Multikulturním týdnu s paní učitelkou Chalupovou jsme
se věnovali cizím jazykům, zvykům a kulturám. Snažili jsme
se porozumět vybraným státům, takže došlo i na vaření.
Velice jsme se nasmáli, hlavně u jazyku isiXhosa. Celý
projekt jsme si užili a dozvěděli jsme se mnoho nových a
zajímavých věcí.
V Uměleckém týdnu jsme první dva dny dělali prezentaci
o historii hudby ve Kbelích. Ve středu jsme chodili po obci
a skicovali jsme to, co se nám líbilo. V pátek jsme vyšli na
kopec v letňanském parku a kreslili jsme pastelem přírodu.
V  projektovém týdnu jsme měli možnost vybrat si téma
přírodopis. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin ornitologie
a přežití. Ornitologie měla za úkol odchyt ptáků, zjišťování
jejich druhů a získávání zajímavostí. Přežití se pokusilo
zjistit , zda by dnešní člověk přežil v současné přírodě. Pekli
jsme vlastní chléb. Také jsme vázali provaz z kopřiv. Toto
téma jsme si velice užili.
English week
V  pondělí jsme se rozřadili do skupin, které potom
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vytvářely jídelní lístek pro restauraci. V úterý jsme se vydali
na Karlovo náměstí do kavárny a knihkupectví Globe, kde
jsme si museli objednávat v angličtině. Ve středu jsme
vytvářeli prezentaci z poznatků z celého týdne, kterou
jsme poté prezentovali v Lidovém domě Ve čtvrtek za námi
přijelo divadlo s představením Alien grammar show. Bylo
to velmi zábavné a zapojilo se i publikum.
Projektový týden se opravdu vydařil. Děkujeme všem
vyučujícím, kteří pro nás program připravili a podpořili nás
při prezentaci v pondělí 25 .6. ve škole, ale byli s námi i
večer při vystoupení v Lidovém domě.
Za žáky jednotlivých skupin: Anna Vinklerová, Tereza
Říhová, Natálie Benešová, Kristina Špačková, Samuel
Vydra, František Rochl , Vojtěch Hřebík, Petr Hazlbauer,
Anna Jirásková,Kevin Kalous a Eliška Pospíšilová.

líbily se jim i aktivity z výtvarné výchovy, hudební výchovy
a pracovních činností. 7. A plnila projekt zaměřený na
přírodu, kulturu, sklářskou výrobu a zajímavosti z blízkého
regionu. Vše pomocí her a soutěží. Ke slovu tentokrát
oprávněně přišly i mobily, protože v nich děti vyhledávaly
informace a sestavovaly i otázky pro družstva soupeřů.
V  rámci projektu jsme také navštívili místní muzeum, a
to bylo zajímavostí! Snad nejvíce se všem třídám líbilo
u Jedlovského vodopádu. Samozřejmě se všichni těšili na
závěrečnou diskotéku.
Škola v přírodě se vydařila a všichni už přemýšlíme, kam
pojedeme příští rok.
Mgr. Marie Nováková, Mgr. Petra Hazlbauerová, Mgr.
Rastislav Švec

škola v přírodě

ŠKOLA V PŘÍRODĚ POD HRADEM PECKA

V letošním školním roce vyjely na školu v přírodě všechny
třídy 2. stupně a většina tříd z 1. stupně. Naše třída
7. A vyrazila společně s 6. B a 7. B do Dolního Maxova
v Jizerských horách. Přivítaly nás dvě budovy – jedna pro
pány kluky, druhá pro dívky. Ke sportovnímu zápolení jsme
využívali dvě hřiště, pro porady třídních kolektivů bylo

S osmými třídami jsme letos vyrazili do východních Čech.
Rekreační areál a kemp Pecka u Nové Paky nám poskytl
příjemné zázemí uprostřed lesů, útulné ubytování a
sportoviště pro fotbal, basketbal, tenis i plážový volejbal.
Dopoledne probíhala výuka češtiny, matematiky a cizích
jazyků. Odpoledne a večer byly na programu týmové
hry a nejrůznější zážitkové aktivity, které dohromady
tvořily etapovou hru. Děti po celý týden soutěžily v šesti

ideální posezení kolem ohniště. Příliš nám nepřálo počasí,
ale nám to nevadilo. 6. B plnila úkoly etapové hry na motivy
knihy E. Štorcha – Bronzový poklad. Poslední den skutečně
děti našly depot bronzových spon. Každý si jednu odvážel
na památku. 7. B se nechala inspirovat výpravami Marca
Pola. Hodily se jim znalosti ze zeměpisu, dějepisu, ale

vyrovnaných týmech. Nechyběla ani diskotéka nebo
opékání špekáčků. Ve čtvrtek jsme společně fandili našim
hokejistům ve čtvrtfinále mistrovství světa. Češi sice
prohráli, ale naše škola v přírodě se vydařila na jedničku
i díky ochotnému personálu, paní zdravotnici Haně
Jünglingové a našim vychovatelkám Elišce Větrovské a
Tereze Pospíšilové.
Mgr. Martin Korenčík
Mgr. Anya Chalupová

Kulturní a rodinné centrum CoByDup
Toužimská 244/42, (najdete nás vlevo od obřadní síně), 197 00 Praha 9 - Kbely
Tel.: 775 904 976, E-mail: centrum@krc-cobydup.cz, web: www.krc-cobydup.cz
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Kroužky a kurzy otevírané od září 2018

KRC CoByDup
Milí rodiče a příznivci CoByDupu,
prázdniny jsou v plném proudu a celoroční aktivity
vystřídaly příměstské tábory. Děti cestují a zažívají dny plné
her a zábavy. I přesto připravujeme centrum a tělocvičnu
na nový školní rok. Kromě námi zajištěných běžných
úprav, jako je malování a generální úklid, nám městská
část pro větší bezpečnost všech uživatelů přislíbila zajistit
výměnu dlaždic na nájezdu před tělocvičnou a zabudování
schodů z tělocvičny směrem ke vchodu do centra. Věříme,
že tento krok nejen Vám, ale i Vašim dětem zjednoduší
a zpříjemní přesuny z centra do tělocvičny a naopak.
Pro první pololetí školního roku 2018/2019 chystáme
opět jak akce pro širokou veřejnost (bazárek podzimního
oblečení v Lidovém domě Kbely, vyřezávání dýní
s lampionovým průvodem a mikulášskou besídku), tak
již osvědčené či nové kroužky. Od září si děti budou moci
zase pohrát s kamarády v Ježkově klubíku a něco nového
se naučit. Ježkův klubík bude stejně jako loni již tradičně
fungovat 5x týdně s možností přespání. Těšíme se na Vás
v září.
Krásné a slunečné prožití prázdnin za tým KRC CoByDup
Mgr. Lenka Baťková

Po prázdninách Vás čeká spousta zajímavých seminářů
O prázdninách nezahálíme, naopak! V rámci projektu „Co
dělat, když…?“ pro Vás připravujeme podzimní program
workshopů na téma výchovy, rodinných vztahů, ale také
nás čeká jedno pracovně-právní téma.
Věřím, že Vás potěším informací, že v listopadu zopakujeme
žádaný externí seminář „Výchova kluků: jak vychovávat
kluky a nepřijít o rozum“. Zpracování tohoto tématu od
Rodinného centra Praha je velice originální, interaktivní, se
zapojením každého návštěvníka a dozvíte se zde spoustu
zajímavých a přínosných informací.
Rádi bychom také vyšli vstříc poptávce maminek a připravili
pro ně odborný workshop týkající se problematiky
pánevního dna, a to včetně ukázky a doporučení
praktických cvičení.

Přípravka do školky:

A pokud Vás čeká návrat z mateřské do
pracovního procesu a tápete, jaké máte jako
zaměstnanec práva a Váš zaměstnavatel povinnosti, bude
náš třetí seminář určen právě pro Vás. Zprostředkujeme pro
Vás diskusní besedu s právničkou, která má dlouholetou
praxi a podrobně rozebere Vaše individuální dotazy.
Novým maminkám, které projekt „Co dělat, když…?“
neznají, bych ho ráda představila v následujících bodech:
CO je to?

Organizujeme odborné semináře, workshopy a besedy
na téma výchovy dětí, rodinných vtahů a pracovně-právní
problematiky. Součástí projektu je také anonymní poradna.
V případě, že je Vám příjemnější, řešit svůj problém
v soukromí, zprostředkujeme Vám individuální odbornou
pomoc (osobní nebo emailovou). Tato služba je zdarma.
S KÝM?
Přednášky vedou zkušené a odborné lektorky. Prostor je
vždy také pro Vaše konkrétní otázky a podněty.
KDE?
Semináře pořádáme nejčastěji v prostorách CoByDupu
nebo v Mateřské školce Letců. Individuální poradenství
probíhá elektronicky nebo na bázi osobního či
telefonického setkání.
JAK se to dozvím?
Plakáty umisťujeme s dostatečným časovým předstihem
přímo v CoByDupu, dále v mateřských školkách Letců
a Albrechtická. Dále je najdete na našem facebooku a
webových stránkách (www.krc-cobydup.cz).
ZA KOLIK?
Vstupné na semináře je symbolické: 50 Kč, a to díky
spolufinancování ze strany Ministerstva práce a
sociálních věcí.
PLUS pro Vás?
Během aktivit zajišťujeme hlídání dětí.
Přeji Vám všem krásný zbytek léta a od září se na Vás budu
těšit.
Dáša Zbínová
vedoucí a koordinátor projektu „Co dělat, když…?“

Po – Pá
8:00 – 16:00

JEŽKŮV KLUBÍK – přípravný kurz před nástupem do MŠ
8:00 – 13:00 dopolední JK
8:00 - 16:00 celodenní JK
(pro děti ve věku 2,5 – 5let, bez doprovodu rodičů)

Rodiče s dětmi:
Po 9:00– 9:45
Po 10:00–10:45
Po 11:00–11:45
Út 9:00 – 10:30
Út 10:30 – 11:00
St 9:00–10:30
St 11:00- 12:00
St 16:00 – 16:45
St 17:00 – 17:45
Čt 9:00- 9:45
Čt 10:00– 10:45

Hudebka-YAMAHA ROB I (4 – 18 měsíců)
Hudebka-YAMAHA KKK I (1,5 – 2,5 roky)
Hudebka-YAMAHA KKK II (2,5 – 3,5 roku)
Ježkův Montesorri klubíček (1,5 – 3,5 roky)
Ježkův Montesorri klubíček (1,5 – 3,5 roky)
Cvičení batolat + BATOLE klub (začátek lezení - 1,5 r.), tělocvič.
Mimi klub( 4 měsíce – začátek lezení ), tělocvična
Hudebka-YAMAHA KKK III (3,5 – 4,5 roku)
Hudebka-YAMAHA Rytmické krůčky ( od 4,5 roku)
Cvičení děti III. (1,5 – 2,5 roku a rodiče), Sokol Kbely
Cvičení děti I.( 2,5 – 3,5 roky a rodiče ), Sokol Kbely

Děti (bez doprovodu rodičů):
Dětský atletický klub CoByDup (3 – 4 roky), Sokol Kbely
KERAMIKA(3-6 let)/Výtvarka pro předškolní děti (3-6let)
Taneční kurz MINIDANCE začát. – TAP academy (3 – 6 l.), tělocvič.
Taneční kurz DANCE MIX začát. – TAP academy (6 – 9 l.), tělocvič.
Muzikálové herectví (školní děti) – DHS Čmelda, tělocvič.
Muzikálová přípravka (3 – 6 let) – DHS Čmelda, tělocvič.
Pohádková angličtina (3-4 roky), PhDr. Lucie Illová
Taneční kurz MINIDANCE pokr. – TAP academy (3 – 6 l.), tělocvič.
Taneční kurz DANCE MIX pokr. – TAP academy (6 – 9 l.), tělocvič.
Dětský atletický klub CoByDup pro předškoláky (5 – 7 let),
Sokol Kbely
ČT 15:00 – 16:00
Přípravka BOJOVÉHO UMĚNÍ pro předškoláky (5 – 7 let), tělocvič.
Pá 15:00- 16:00
Dětský atletický klub CoByDup MIX (3 – 7 let), Sokol Kbely
Po 15:30 - 16:30
Po 16:00 – 17:00
Po 16:30 – 17:20
Po 17:30 – 18:30
Út 14:30 – 15:30
Út 15:40 – 16:25
Út 16:30 – 17:15
St 16:30 – 17:20
St 17:30 – 18:30
Čt 15:00- 16:00

Dospělí (bez dětí):
Po 19:00 – 20:00
Út 18:00 – 19:30
Út 19:00 – 20:00
Út 20:00 – 21:00
St 19:00 – 20:00
Čt 17:00 – 18:00
Pá 8:30 – 9:30

Power jóga s Markétou Kučerovou, tělocvična
Jóga pro ženy- ženský kruh s Radhou Třešňákovou
Kruhový trening ženy/muži s Zuzanou Dušánkovou, tělocvična
Pilates se Zuzanou Dušánkovou, tělocvična
Fit středa, aneb rozhýbej tělo, Sandra Jandová, tělocvična
Cvičení 50+, Dana Linkeová, tělocvična
Pilates se Zuzanou Dušánkovou, tělocvična – možnost hlídání dětí

HLEDÁME POSILU!

Hledáme paní/slečnu na úklid
Kulturního a rodinného centra Cobydup a přilehlé
tělocvičny
(Toužimská 244/42, Kbely)

Pravidelný úklid ve večerních hodinách cca 2 hod.
denně. Při větším zájmu možnost střídání.
Práce na DPP nebo DPČ.
Místo je vhodné pro studenty, ženy na mateřské
a důchodce.
V případě zájmu pište na centrum@krc-cobydup.cz
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Kbelská kriminalita už roky
klesá, letos téměř na polovinu
Dlouhodobě kriminalita v celé Praze klesá a ve Kbelích toto
platí obzvláště. Za celý rok 2017 bylo ve Kbelích spácháno
83 trestných činů, což je přibližně sedm trestných činů
za měsíc. V  prvním pololetí roku 2018 zatím jen 23, kdy
meziročně se při porovnání prvních pololetí posledních
dvou let jedná o pokles o celých 45%.
Čím to je?
Stojí za tím dobrá práce mnoha osob spojených ve Kbelích
s bezpečností. Bezpečnostní komise v čele se starostou
Pavlem Žďárským již třetí období pravidelně za účasti
velitelů obou místně příslušných služeben vyhodnocuje
bezpečnostní trendy a dohlíží na koncepci a realizaci
správných opatření.
„V minulosti jsme zaznamenali nárůst trestné činnosti na
úseku vloupání do sklepů a na úseku krádeží a vloupání
do motorových vozidel. Na nastalou situaci bylo nasazeno
mnoho sil a prostředků a to nejen místního oddělení
Čakovice, ale i služby kriminální policie a to jak KŘP hl.
m. Prahy, tak Středočeského kraje. Navíc se
policie dlouhodobě potýká s personálním
podstavem, kdy na čakovickém oddělení
v druhé polovině roku 2017 chyběla téměř
třetina policistů.“ nastínil situaci pro
bezpečnostní komisi Bc. Ondřej Palo, velitel
čakovické služebny Policie České republiky.
„Problém nebyl v tom, že by policie
nevěděla, co má dělat, ale bylo jich ve službě
na celý obvod málo a čakovický policejní
obvod nezahrnuje jen Kbely, které navíc
oproti samotným Čakovicím jsou statisticky
mnohem klidnější. Policie nemohla být
všude a chtělo to zásobárnu chytrých řešení,
která vycházejí z místní a osobní znalosti.“
doplnil kbelský starosta Pavel Žďárský.
Z jeho rozhodnutí tak v rámci bezpečnostní
komise vznikly tři preventivní skupiny, které se zaměřily
na nejožehavější problémy kbelského obvodu. Skupina
„Auto“ zaměřená na problematiku ochrany vozidel,
skupina „Byty a domy“ zaměřená na vloupání do bytových
a sklepních prostor a skupina „Senior“ soustředící se na
ochranu seniorů a tělesně postižených.
V  průběhu dalších měsíců došlo k razantnímu snížení
kriminality ve všech třech zmíněných oblastech a nová i
dlouhodobá opatření, mezi které se řadí třeba v oblasti
ochrany seniorů přednášková činnost pro seniory zejména
na problematiku podomních prodejců či okamžité kontroly
za účasti obou policií a živnostenského odboru v případě
zjištění výskytu takových prodejců v kbelském katastru,
zjevně slavily úspěch. „Hodně nám v tomto pomohla nová
vyhláška hl. m. Prahy, která zakazuje podomní prodej na
celém území hl. m. Prahy,“ vysvětluje tajemník kbelského

úřadu JUDr. Josef Nykles, který dodává: „sami senioři nás
nyní informují, že byli aktuálně osloveni a to je zcela zásadní
obrat v potírání takových nepravostí, kdy jak se kbelské
kontroly dostaly do podvědomí pokoutních prodejců, bylo
to jako mávnutí proutkem, a dnes už si k nám hned tak
netroufnou.“
V  oblasti problematiky vozidel se osvědčil kamerový
systém, kdy za poslední roky vzniklo několik bodů, a další
jsou v rozpracování. Jedná se o lokality Tauferova u Billy,
Bakovská, Herlíkovická, Pod Nouzovem, Krnská, Boseňská,
které se dle pracovních skupin vyznačují dlouhodobou
problematičností spojenou s vozidly a kde se jeví jako
důležité uvažovat o stálých či dočasných kamerových
bodech.
„Situace se v jednu chvíli zásadně zlepšila, ale rozhodně
nebyl čas na to, abychom se plácali po ramenou“ upozorňuje
starosta Žďárský, který má jako emeritní předseda
Bezpečnostního výboru hl. m. Prahy již svojí zkušenost,
kdy dodává: „začaly se
nám tu rojit informace,
že by se v kbelském
prostoru měla nacházet
nelegální
ubytovna,
což je vždy spojeno
s bezpečnostním rizikem,
stejně jako problematické
provozovny
nabízející
nejen legální drogy jako
jsou alkohol a cigarety. To
pro mě bylo neúnosné.“
V  úzké spolupráci se
specializovaným policejním
útvarem došlo v řádu týdnů
k rozpracování celé situace
a odhalení pachatelů. „Dnes
již takovou prodejnu ve Kbelích nenaleznete“ pokračuje
starosta, který jedním dechem dodává „nemohu než
chválit policejní práci, kdy ale na druhou stranu musím
dodat, že se o své policisty snažíme i dobře starat, kdy
hledáme možnosti, jak jim zlepšit materiální a technické
vybavení či na přímluvu policejního vedení vyčlenit nějaký
ten byt pro mimopražského policistu.“
Není se tedy co divit, že Kbely jsou stále bezpečnější, když
funguje spolupráce policistů i radnice. Tomu přitakávají i
statistiky, které hlásí záviděníhodné bezpečnostní trendy.
V  tomto světle se jeví, že i když je stále co vylepšovat,
tak není nad to, když situaci řeší někdo, kdo jí rozumí, o
problému ví a má zkušenost, jak nalézt řešení.
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel

Autobusová otočka
u kbelského hřbitova

Po několikaletém úsilí se podařilo vyřešit umístění konečné
zastávky autobusů linky 185 na severu Kbel. Obratiště má
nyní stavební povolení a připravuje se zahájení stavby.

Investorem je hlavní město Praha.
Stavba má zásadní význam pro zlepšení cestování ze Kbel
na metro, protože krátké spoje linky 185, které končí na
Bakovské, nemají žádný čas na vyrovnání zpoždění od
Palmovky. Když přijedou pozdě, snadno se stane, že část
autobusů je přeplněná, část naopak poloplná.
Z  toho důvodu městská část dlouho hledala pozemek
pro ukončení linky 185 na severním konci Kbel. Většina
pozemků je bohužel soukromých nebo zde nelze stavět
kvůli nesouladu s územním plánem.
Nakonec projektant zpracoval několik variant vybudování
smyčky u kbelského hřbitova, z nichž městská část vybrala
řešení, které je nejšetrnější k pietě tohoto místa. Samotná
otočka bude umístěna co nejdál od vstupního prostoru. Je

Ve Kbelích ještě poctivost nevymřela
Dne 1.6 zapomněla 9-ti letá holčička v parku ve Kbelích
u fitness strojů batoh, ve kterém měla tablet, mobil,
hotovost a jiné důležité drahé věci. 2.6.jí byl předán
poctivým nálezcem Petrem F., kterému patří velké díky
a vděčnost od celé rodiny. Je vidět, že ve Kbelích ještě
poctivost nevymřela a proto zveřejňuji tento článek na
počest nálezci, jen díky by nestačilo.
Hezký den Andrea

snaha zachovat i co největší rozsah zelené plochy. Kromě
stání pro autobusy tu bude i výstupní zastávka, takže
senioři už nebudou muset přecházet Semilskou ulici.
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63. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ (7. května 2018)
Také na tomto setkání bylo téma vážící se k dalšímu kbelskému prvenství. Letos to bude již 95 let, kdy bylo ze Kbel
dne 23. května 1923 zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání.
Pokusy o vysílání rozhlasu na území Československa začaly již po první světové válce 28. října 1919 u příležitosti
prvního výročí vzniku republiky. Z vojenské vysílací stanice umístěné na pražské Petřínské rozhledně, byl odvysílán
první rozhlasový pořad složený ze slov a hudby.
Řekněme si, co je vlastně rozhlas. Je to telekomunikační
zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku.
Z historie víme, že první rozhlasový přenos na světě se konal v roce 1910 z Metropolitní opery v New Yorku. Roku
1922 bylo v Anglii zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání stanice BBC a již v roce 1923 začal pravidelně vysílat

Miloš Čtrnáctý
ze Kbel český rozhlas „Radiojournal“. Byly jsme tedy třetí
zemí na světě, kde začal rozhlas vysílat.
Vysílalo se z plátěného stanu zapůjčeného od skautů na
kraji letiště na Mladoboleslavské ulici. Vysílání začalo ve
20 hodin a 15 minut za deštivého počasí. Posluchači mohli
slyšet z úst hlasatelky Míly Kočové „ Halo, halo. Zde vysílací
stanice Radiojournal ve Kbelích u Prahy“. Z tohoto přenosu
je pořízen autentický záznam.
Začátky nebyly jednoduché. Začínalo se díky Poštovní
správě, která dala k dispozici svůj telegrafní vysílač. Původ-

ní dřevěný domek byl malý, a proto byl použit již zmíněný
plátěný stan. Bylo to vlastně první studio, jak ve své knize
„Ve službách československého rozhlasu v prvních pěti letech“ vzpomíná rozhlasový technik Karel Koníček. Několik
beden, dvě židle a vypůjčený klavír. Jednoduchá nebyla ani
samostatná organizace vysílání, podle vedoucího programu Miloše Čtrnáctého. Významnou událostí pro kbelské
občany bylo, že se prvního vysílání zúčastnil jako hudební
doprovod také kbelský hudební kroužek ve složení: Antonín Kcheml, Antonín Kletečka, Karel Kupka, František
Černý, Alois Vojáček, Václav Bendl, Karel Vágner, František
Dvořák, Antonín Vrba a Josef Vágner.
Prvním stálým hlasatelem byl herec Adolf Dobrovolný, který si vždy ráno zakoupil noviny a cestou do Kbel si zaškrtal
důležité události pro vysílání. První mikrofon byl telefonní
uhlíkový a ten se přikládal ke všemu: k ústům hlasatelů a
zpěváků, pod klavír nebo k base. Jako velkou senzaci dostaly Kbely 31. března 1924 „mikrofon pro více hlasů“ od
berlínské firmy Huth. Zajímavé až groteskní je, že Kbely
vysílaly nejméně hodinový pořad denně, ale rádia se neprodávala a nikdo si je nesměl zhotovit. Podle Miloše Čtrnáctého zákonité úpravy pro všeobecné vysílání tenkrát
ještě nebylo, a tak se vysílalo ze Kbel tak říkaje na černo.
Do vydání zákona o telegrafech platily rakousko – uherské
zákony, které stanovily, že nepovolené zařízení může být
zničeno na náklady neoprávněného provozovatele a hrozilo i vězení. První koncese na přijímací stanici byla vydána 5.
září 1923 a další pak v říjnu 1923. Na Letopiseckém setkání
se přítomní dohodli, že v té době existovaly tzv. krystalky, které přijímaly radiovlny. Později byl poslech vázán na
koncesi, která byla poměrně drahá, stejně jako rozhlasové
přijímače. Tehdy se také ještě o rozhlasu mluvilo jako o
broadcastingovém vysílání. Slovo „rozhlas“ se objevilo poprvé v Národních listech až v roce 1924.
Rozhlas byl chápán v době svého vzniku především jako
zajímavá atrakce a technická novinka.
Ze Kbel se vysílalo něco přes rok. V  prosinci roku 1924
bylo vysílání ze Kbel ukončeno a studio se přesunulo do
lepších podmínek do budovy poštovní nákupny na dnešní Vinohradské ulici v Praze. Později se vše přemístilo
do Národního domu na Vinohradech. V  roce 1925 díky
akcionářům bylo rozhodnuto vystavět pro Československý
vrozhlas novou budovu. Na prázdném pozemku na Vinohradské ulici vyrostla v letech 1927 – 1932 čtyřpatrová
budova ve stylu konstruktivismu podle projektu ing. arch.
dr. Bohumila Slámy. Činnost v nové budově byla oficiálně
zahájena 10. 12. 1933 a Český rozhlas tam sídlí dodnes.
Postupně se začaly budovat v Československu další rozhlasové vysílače.
10. května 1924 Brno – Komárov
20. prosince 1925 – Košice
23. října 1926 – Bratislava
V současné době v Česku vysílá velká řada většinou soukromých rozhlasových stanic a také řada malých rádií. Na-

prostá většina však působí regionálně.
V roce 1973, k 50. výročí prvního vysílání, byl na okraji letiště ve Kbelích na Mladoboleslavské ulici postaven pomník,
který znázorňuje šíření radiových vln do
éteru. Je umístěn asi 50m od původního
vysílacího místa.
Pak jsme probírali další kbelské zajímavosti. Při návštěvě archivu v Přemyšlení jsem se dočetla zajímavou věc.
V  protokolu zasedání zastupitelstva
dne 18. října 1919 stojí:“ dne 26. října
t. r. před hostincem občana Karla Soukupy na upomínku jednoročního trvání
Československého státu, již po několika
poznámkách, uznáno ono místo pro sázení „Lípy svobody“ za nejvýhodnější a
přítomnými ku vědomí vzato“. Ovšem
nikde není uvedeno, kde hostinec
pana Soukupa stál. Máme k dispozici
fotografii hostince, ale nedá se určit,
kde přesně místo. Víme, že statek pana
Soukupa byl v místech dnešní školy
Amazoňan. Vzhledem k vnitřnímu vzhledu budovy, by mohlo jít o zmíněný hostinec. Neví někdo z pamětníků, kde přesně stával hostinec
pana Soukupa? Je to již třetí místo, kde by mohla být zasa-

zena Lípa svobody.
K další zajímavosti patří budova nynějšího chátrajícího Motorestu na Mladoboleslavské ulici. Původně to byl hostinec

U Tykačů. Pak jej odkoupila rodina Morsteinů a později rodina Jelínků. Při jedné rekonstrukci se prý našla v jednom
sále malba krajiny a židovské hvězdy. Vše bylo zase zamalováno. Neslyšel někdo o této události?
Dále jsem se dověděla zajímavost o panu Klimentu Štěpánkovi, kterému Jaroslav Hašek diktoval do pera knihu Dobrý
voják Švejk. Oba pocházeli z Lipnice a přes rozdílnost povah
si rozuměli a jeden druhého vážili. Před dvěma roky jedna
paní režisérka chtěla natočit pořad o panu Štěpánkovi.
Pročítala kroniky, které pan Štěpánek zanechal. Paní
režisérka byla velmi nadšená z dochovaných pamětí, ale
bohužel se pořad nedokončil z důvodu nedostatku peněz.
Také bych se chtěla zeptat pamětníků, zda si někdo nepamatuje na rodinu Růžkových. Víme, že na křižovatce nynějších ulic Vrchlabská a Mladoboleslavská byl koloniál
pana Růžka. Později pan Růžek mladší Eduard známý mezi
kbeláky „Edáček“, prodával v uvedeném domě v 60. letech
minulého století zmrzlinu. Jak jsem se dověděla, zmrzlinu
dělal z náhražky a přidával tam ovocnou esenci. Všem v té
době ona zmrzlina velice chutnala. Dokonce více než zmrzlina z cukrárny U Bukovských, která byla poctivě vyrobena.
Cukrárna stála na náměstíčku proti obchodu Růžkových
směrem do ulice Krnská. Nepamatuje si někdo, kdy pan
Eduard zemřel?
Jak jste se dočetli, probrali jsme na Letopiseckém setkání
hodně zajímavostí. Zároveň bych se chtěla všem pozorným
čtenářům omluvit za chybu v minulém Kbeláku. Od postavení Lidového domu v roce 1928 uplynulo devadesát let, a
ne jak jsem uvedla osmdesát let.
Všem děkuji za pozorné čtení a hlavně za poskytnuté informace.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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64. Letopisecké setkání (4. června 2018)
Na červnovém Letopiseckém setkání jsme si promítali
různé staré fotografie ze Kbel. Někdy nám všem dalo hodně
práce, než jsme určili, kde daná ulice nebo dům stály. Byly
to především snímky ze čtvrti zvaná Uličky – je to
část Kbel pod čerpací stanicí na Mladoboleslavské
ulici až ke škole „PALESTRA“. Snímky nám poskytl
kbelský rodák pan Petr Probst. Ukázka historických fotografií je mezi pamětníky velmi oblíbená.
Po ukázkách fotografií jsme ještě probrali různé
historické zajímavosti z naší republiky, u nichž končí
rok na symbolické číslo osm.
Rok 1348 – Karel IV. založil v Praze první univerzitu
ve střední Evropě
Rok 1618 – v tomto roce byla tzv. pražská defenestrace, kdy byli z oken Pražského hradu, vyhozeni dva
královští místodržící. Defenestrací začalo povstání
Českých stavů proti Habsburkům a tím i třicetiletá
válka.
Rok 1818 – bylo rozhodnuto o založení Národního
muzea v Praze. Budova byla dostavěna až roku
1901. Do té doby byl prvním stálým sídlem muzea
Šternberský palác na Hradčanech.
Rok 1818 – byly Mariánské Lázně (tehdy Marienbad) prohlášeny „veřejným lázeňským místem“.
Léčit se sem jezdil Tomas Alva Edison nebo Johan
Wolfgang Goethe.
Rok 1898 – promítl průkopník kinematografie Jan
Kříženecký na Výstavišti v Praze – Holešovicích své
první filmy.
Rok 1918 – v prosinci byla vydána první
československá známka. Zobrazovala panorama
Hradčan, autorem námětu byl Alfons Mucha.
Rok 1928 – byl v květnu zahájen provoz brněnského
výstaviště. První akcí byla Výstava soudobé kultury
v Československu.
Rok 1938 – byl v Praze zahájen X. Všesokolský slet.
Hlavního cvičení na Strahově se zúčastnilo přes
30 000 sokolů.
A u sletů jsme ještě zůstali. První slet - Jubilejní
slavnost Sokola Pražského se konal v roce 1882 na
Střeleckém ostrově v Praze. V  roce 1926 se začal
stavět Strahovský stadion, který se postupně modernizoval. Stal se největším stadionem na světě, měl
rozlohu 60 000 m2. V roce 1938 se konal X. Slet před
2. světovou válkou. Za války se slety nepořádaly.
V  r. 1941 byla činnost Sokolu nacisty zastavena a
mnoho Sokolů bylo za války za odbojovou činnost
popraveno. Další XI. Slet se uskutečnil až v roce
1948. Pak navazovalo období spartakiád, které se
cvičily na Strahovském stadionu. Sokol byl násilně
začleněn do systému sjednocené tělovýchovy až
do roku 1989. První spartakiáda byla v roce 1955 a další
následovaly vždy po pěti letech. Poslední spartakiáda byla

v roce 1985 mimo rok 1970, kdy se nekonala. Na Strahově
vystoupilo v roce 1985 na 200 000 cvičenců v patnácti
skladbách, které shlédlo přes milion diváků. Sedmá spar-

„Pražské sportovní dny“, ale již
na vedlejším menším stadionu
Evžena Rošického.
V  r. 1990 byl znovuobnoven Sokol – již po čtvrté. Od roku 1994
se konají opět slety (XII. slet).
V  letošním roce je to již XVI.
všesokolský slet. Na hřišti „ Eden“
předvedli cvičenci jedenáct
skladeb. Výjimečná byla skladba
nazvaná „Spolu“, kde vystoupili
společně cvičenci (muži i ženy)
z Čech a Slovenska na počest 100
let vzniku republiky.
Děkuji všem, kteří se zúčastňují
Letopiseckých setkání a přinášejí
stále nové náměty z historie Kbel.
Další setkání bude po prázdninách v pondělí 3. září 2018.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Kbely TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

www.kbely.tv

Zahradní slavnost ZŠ
26. června 2018 se venku na pozemku základní školy uskutečnila zahradní slavnost. Tu
uspořádal spolek rodičů a přátel školy. S přípravou pomohly samy rodiče i jejich děti.
http://kbely.tv/video/1762-zahradni-slavnost-z-

Legionářský tábor ke 100 letům naší země
Ke stému výročí republiky uspořádala městská část Praha 19 ve spolupráci se skauty SSV
vzpomínkovou akci v centrálním parku. Ten se proměnil na legionářský tábor plný vojáků
i dobové techniky a dokonce nechyběl ani tehdejší otec národa, sám prezident Masaryk.
http://kbely.tv/video/1744-legionarsky-tabor-ke-100-let-m-nasi-zeme
Den dětí s Asterixem a Obelixem
Reportáž ze dne dětí, který jsme oslavili 2. června 2018. Jak jinak než tradiční akcí konanou
v centrálním parku Kbely.
http://kbely.tv/video/1743-den-deti-s-asterixem-a-obelixem

takiáda se nekonala. V  některých okresech předvedli
cvičenci připravená vystoupení. V  Praze proběhly pouze

Mateřská škola „PRALES“
Kbelské mateřské školy budou mít od nového školního roku k dispozici nové prostory a to
v přírodě, v areálu ekologického centra PRALES. Část hlavní budovy v dolním areálu si totiž
od Prahy pronajala Městská část.
http://kbely.tv/video/1738-materska-skola-quot-prales-quot-
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Nejzajímavější knižní přírůstky:
Červen – Červenec 2018
Pro dospělé:

Kateřina Tučková – Vitka (Host)
Barbora Šťastná – Jak jsem sebrala odvahu (Motto)
B.A.Paris – V pasti lží (Motto)
Arne Dahl – Sen noci svatojánské (MF)
J.D.Robb – Schůzka s ďáblem (Alpress)
James Patterson – Pastýř (Alpress)

Pro děti a mládež:

Klaus Hagerup – Dívka, která chtěla zachránit knížky
(Dobrovský)
Miloš Kratochvíl – Prázdniny blbce číslo 13. Jak jsme
zachraňovali svět (MF)
Jen Calonita – Nejlepší prázdniny na světě (Alpress)
R.R.Russellová – Maxovy trable. Škola vzhůru nohama.
(MF)

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

OTEVÍRÁME
9. 4. 2018
ZDARMA

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

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

✔ Tónovací centrum

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

Spojení energií i služeb

LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

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

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

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel,
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení
na 3 čísla je sleva 5%.
Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16 ze
strany A4 za 390,- Kč včetně DPH.

Příprava

na přijímačky a maturitu

Nabízím bydlení zdarma
(samostatná místnost)
Sídliště Jahodnice – Praha 9.
Nejraději starší ženě, která by pomohla 50letému muži
špatně chodícímu v domácnosti. Obědy má zajištěny.
Tel.: 736 453 919

Ukončení návštěv
mobilní obchodní kanceláře
Pražská plynárenská ke dni 1. 7. 2018 ukončuje návštěvy
mobilní obchodní kanceláře ve vaší oblasti. Zákazníci
Pražské plynárenské v kategorii Domácnosti a Maloodběr
mají možnost si vyřídit některé záležitosti
související s dodávkou zemního plynu a elektrické energie
na vybraných pobočkách České pošty - jejich kompletní
seznam naleznete na www.ppas.cz/ceskaposta
Vaše nejbližší pobočka:

Semilská 885, Kbely
V případě potřeby prosím kontaktujte:
• Zákaznickou linku 800 134 134 nebo
• Obchodní kanceláře - seznam naleznete na www.ppas.cz

Zápisy do skupinových
kurzů AJ
individuální kurzy
angličtina, němčina, ruština
kurzy pro děti
Vrchlabská 37/311, 197 00 Praha 19-Kbely
tel.: +420 777 885 870
e-mail: amazonan@amazonan.eu

www.amazonan.eu

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

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

den otevřených
dveří 2018
8. 9. 2018 11:00–16:00
Letňany / Areál Letov

KOMINICTVÍ NĚMEC
- 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

VSTUP
ZDARMA

NÍ
+ V YSTOUPE
SKUPIN
HUDEBNÍCH
OGRAM
+ DĚTSKÝ PR
ENÍ
+ OBČERSTV
www.latecoere.aero

„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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