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pRvní uStavující zaSedání 
zaStupitelStva mČ pRaha 19 ve 
voleBním oBdoBí 2018 – 2022
Ve středu 14. 11. 2018 se uskutečnilo odložené první 
ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Zasedání 
bylo odloženo z důvodu podání žaloby na neplatnost volby 
zástupcem volební strany KDU-ČSL, TOP09 a nezávislých 
kandidátů. Městský soud v Praze dne 6. 11. 2018 vydal 
k podanému návrhu zamítavé stanovisko a pan starosta 
mohl svolat do týdne toto zasedání. Jeho hlavními body 
byly, jak z názvu vyplývá, především volby do vedoucích 

orgánů naší městské části, tj. volba starosty, místostarostů 
a dalších členů rady. Byly ustaveny také výbory Kontrolní 
a Finanční spolu s předsedy a členy. A jak volby dopadly ? 
Starostou byl zvolen pan Pavel Žďárský, místostarosty Ing. 
Vladimír Olmr a Ivana Šestáková, dalšími členy rady pánové 
Leoš Biskup a Ing. Radek Petráň. Předsedou Kontrolního 
výboru byl zvolen JUDr. Martin Ridzoň a výboru Finančního 
Ing. Miroslav Šimek. Celé usnesení včetně ostatních bodů 
jednání Zastupitelstva naleznete na webu městské části.

Složení zastupitelstva pro volební období 2018 -2022 dle výsledků voleb: Pavel Žďárský, Ing. Vladimír Olmr, Ivana 
Šestáková, Leoš Biskup, Ing. Radek Petráň, Ing. Miroslav Šimek, Ing. Jana Bezemková, Ing. Petr Blažek, Sylvia Bělová, 
Petr Váňa, Mgr. Aleš Liberda, Mgr. Rastislav Švec, Mgr. Jarmila Stejskalová, JUDr. Martin Ridzoň, Mgr. Jan Hazlbauer.
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zpRávY z RadY mČ pRaha 19 
Během měsíce září byl instalován nový památník k výročí 
vzniku republiky, československých legií a obětem první 
světové války a upraveno jeho okolí včetně nové studny 
s rumpálem při ulici vrchlabská. při této příležitosti ze-
jména komise kultury připravila organizaci oslav dne 100. 
výročí vniku Československé republiky a Rada schválila 
předběžný rozpočet na akci spolu s ohňostrojem a ve-
černí staročeskou zábavou v lidovém domě. termín byl 
zvolen již na sobotu 27. 10. 2018, což se nakonec ukázalo 
vzhledem k počasí jako velmi šťastné rozhodnutí. 
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby tělocvič-
ny. Nejlevnější nabídku podala firma Geosan a.s. za 150 
mil. Kč, když druhá byla o 10 mil. dražší. Cena Radu sice 
nepotěšila, ale nezávislý kontrolní rozpočet hodnotu díla 
potvrdil. Nyní připravujeme podmínky smlouvy a předání 
staveniště, tak abychom zahájili stavbu co nejdříve.
Na schůzce s Pražskou teplárenskou vedení radnice do-
mluvilo postup plánu generálních oprav horkovodu na na-
šem území. V letošním roce bude postupovat rekonstrukce 
v ulici hůlkova a v příštím roce pak v ulici Semilské, která 
bude zejména z hlediska řešení dopravy náročnější a bude 
koordinována s vybudováním parkovacích stání v této ulici. 
Bonusem těchto oprav bude nejen dalších 9 míst na par-
kování, ale také komplexní rekonstrukce této komunikace.
Při ulici Chotětovská a Lužanská – podél dráhy je dokončo-
ván fitpark pro veřejnost, je to další prostor pro sportovní 
vyžití a kondici Kbeláků.
Ateliér Slavíček pracuje na projektové dokumentaci k ná-
stavbě zdravotního střediska, a to dle vyjádření hygieny, 
pojišťovnami a v neposlední řadě především s lékaři. Mu-
seli jsme ustoupit od možnosti samostatného zákrokového 
sálu a místo RTG bude sonografie. Nejvíce prostoru získala 
oblíbená a obsazená rehabilitace, v souladu s hygienic-
kými předpisy a s potřebou zázemí pro lékaře, dojde ke 
sjednocení všech třech praktických lékařů na jedno patro 
a přibudou tzv. putovní ordinace, jako je např. neurolog, 
psycholog, kožní atp., kteří mohou k nám docházet na část 
týdne a o které chceme pro vás rozšířit služby. Ostatní lé-
kaři, jako gynekologie, ORL a zubař také zůstávají, pouze 
dojde k jejich přeskupení tak, aby všichni lékaři měli od-
povídající podmínky. U ordinace dětské lékařky nedojde u 
vnitřního uspořádání ke změnám. Do konce roku budeme 
zahajovat stavbu rekonstrukcí stávajících sociálních zaří-
zení a v příštím roce pak dojde na nástavbu a přeskupení 
ordinací. Samozřejmě, že dojde i na výměnu výtahu s ohle-
dem na nárůst budovy o jedno patro.
Rada rozhodla o vyřazení hasičského vozu liaz, který již 
neobdržel STK a pro naše úkoly v rámci IZS byl neopravitel-
ný. S vděčností jej převzali jako dar zástupci obce Hrejkovi-
ce, pro jejichž účely je dostačující.
Obě mateřské školy si na začátku září požádaly o výjimku a 
bylo jim povoleno maximální možné obsazení tříd.

Rada vyslovila souhlas s vyhláškou, která omezuje kon-
zumaci alkoholu na veřejných prostranstvích ve vymeze-
ných lokalitách, či ji povoluje při pořádaných akcích měst-
skou částí.
Rada schválila připojení a realizaci dalšího kamerového 
bodu v ulici Bakovská.
Pan starosta ve spolupráci s tajemníkem na základě pod-
nětů občanů a preventivní skupiny SENIOR nařídili pravi-
delný monitoring a dohled na veřejný pořádek v nedokon-
čené stavbě ubytovny v ulici Hornopočernická. Městská 
policie včetně našeho streetwalkera několikrát během 
dne adresu navštěvují a podávají zprávy. dalším podně-
tem, kterým se skupina zabývala, byla situace po požáru 
v jilemnické ulic, kdy jsme byli hasiči upozorněni, že staré 
hliníkové rozvody nebo zanedbání údržby elektroinstala-
ce může vést k tragédiím.
V souladu s předchozími jednáními s ředitelem Mgr. Při-
bilem Rada odsouhlasila vznik základní umělecké školy 
při naší základní škole a pověřila p. ředitele sestavením 
přípravného výboru a podniknutím potřebných kroků ke 
vzniku tohoto subjektu. 
Na základě podnětů občanů a ve spolupráci s policií po-
dala MČ prostřednictvím bezpečnostního ředitele podnět 
prošetření vandalství v podobě sprejerství a na návrh pana 
starosty vypsala Rada odměnu 50 tis. kč za informace ve-
doucí k dopadení vandalů.
Rada se kladně vyjádřila k připomínkám a posouzení stavby 
tzv. Mladoboleslavská x Budovatelská na životní prostředí, 
tj. pokračování obchvatu z ulice Polaneckého podél letiště, 
tedy odklonění přetížené dopravy z ulice Hornopočernic-
ká. Připomínky občanů z této lokality byly zapracovány do 
dokumentace. Stanovisko bylo postoupeno na magistrát 
k realizaci.
Rada se taktéž zabývala situací dopravního řešení v bu-
doucí zástavbě při ulici zamašská a v souladu s podněty 
tamních obyvatel a rozhodla do projektu zapracovat zříze-
ní obytné zóny na komunikaci Zamašská v úseku Semilská-
-Kosmonoská a rozšíření dané vjezdové a výjezdové komu-
nikace na 5,5 m.
Rada se zabývala situací rodiny a obyvatel domu Jilemnic-
ká, kde došlo k požáru, při kterém šlo o životy a zároveň 
k velkým materiálním škodám. Kromě adresné pomoci, 
také rozhodla o konání veřejné sbírky, kterou během týdne 
magistrát odsouhlasil a je potěšující, že konto, které bylo 
pro tento účel vyčleněno, se úspěšně plní. Vedení radnice 
je v kontaktu s postiženými a vítá i další nápady pro zlep-
šení situace.
Rada poděkovala všem členům poradních orgánů, jako 
jsou komise, poradní skupiny, ale i výbory za vykonanou 
práci v uplynulém volebním období.

Ivana Šestáková
zástupce starosty
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Při příležitosti oslav 100letého výročí samostatné 
Československé republiky proběhlo slavnostní odhalení 
originálního památníku ČSR v parku u velkého rybníka. 
Úvodního slova se ujal pan starosta i pozvané osobnosti. 
Návštěvníci byli obdarováni chlebem a solí, každý 
z příchozích obdržel trikolóru a bylo k ochutnání dokonce 
i „Masarykovo cukroví“ a horký čaj. Coby čestná stráž u 
pomníku zde byli zástupci Sokolu Kbely, Skautů S.S.V.Kbely, 
SDH Kbely, pomník přišel posvětit pan farář a celou 
atmosféru akce podpořily i hist. postavy vojáků I. republiky 
spolu s prezidentem Masarykem. Společně s panem 
starostou a moderátorkami Bárou Maryskovou a Markétou 
Kilingerovou jsme se přenesli do doby před sto lety a 
pohovořili k tomuto tématu, načež jsme si samozřejmě 
všichni hrdě zazpívali českou a posléze i kbelskou hymnu 
se kbelskou zpěvačkou Terezou Dlouhou. Zatančily nám 
vinořské baráčnice a zasadila se společně lípa - coby živý 
památník velkých událostí i symbol svobody. Celou oslavu 
završil ohňostroj v barvách trikolóry a hned po něm se 
všichni „tancechtiví“ přesunuli do Lidového domu Kbely. 

Zde následovala staročesky laděná taneční zábava prolínaje 
prvorepublikovou reklamou, žižkovskými písničkami i tzv. 
„hašlerkami“ a muzikou od kapely Dekameron. 

Šárka Egrtová, PR ÚMČ Praha 19

oSlava 100 letÉho vÝRoČí 
ČeSkoSlovenSkÉ RepuBlikY                 
a odhalení památníku
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V sobotu odpoledne 22.9.2018 v rámci oslav Posvícení ve 
Kbelích byla slavnostně odhalena panem starostou Pavlem 
Žďárským replika kapličky Kutnohorské stojící vedle kostela 

na rohu ulic Vrchlabské a Železnobrodské. Následující den 
23.9.2018 po ranní nedělní mši posvětil tuto kapličku pan 
farář P. Filip Jan Rathouský OFM z kostela u sv. Alžběty 
ve Kbelích. Ve svém požehnání mimo jiné zmínil, že je 
dobré stavět a obnovovat místa, která nám připomínají 
všemohoucího, milosrdného a laskavého Boha, abychom 
nezapomněli komu, jako křesťané, patříme. Je hrdý na to, 
že se staví tyto kapličky jako poutní místa, kde lidé hledají 
smíření a pokoj. Přeje nám všem, aby i naše životy byly 
klidnější. Kaple ať prohlubují víru, naději a lásku. 
V této bohulibé činnosti hodlá kbelská radnice i nadále 
pokračovat. Ovšem příprava ke stavbě a obrazové výzdobě 
kapličky je náročná. Nejen vše administrativně zařídit, 
ale i z historického pohledu zjistit její přesné umístění, 
legendy či skutečné příběhy spojené s každou kapličkou a 
v neposlední řadě se dopracovat až barevnému provedení 
a umístění obrazu do niky kapličky. Jen posuďte sami z 
přiložených obrázků. 
Přesná lokalizace kaple byla komplikovaná od samého 
začátku, neboť na historických mapách je zobrazována 
vedle sochy sv. Vojtěcha a žádný pamětník si na její přesné 
umístění nevzpomínal. Až v nedávné době jsme od vás 
získali fotografii z roku 1944, kde je vidět část stojící kaple 
na chodníku před pumpou.
K barevnému zpracování obrazu byla také cesta dlouhá. 
K dispozici jsme měli pouze nekvalitní kopie obrazu 
mědirytiny z Tannerova spisu z roku 1679. Tento podklad 
byl předán ke zpracování výtvarníku panu MgA. Horálkovi. 
Ten nejprve zpracoval černobílou kompozici obrazu, 
na základě které pak udělal barevné provedení obrazu 
vycházející z historických pramenů ve velikosti formátu 
A3. Tento barevný obraz byl dále podkladem pro dalšího 

malíře, který jej ztvárnil v reálné velikosti a můžete ho nyní 
vidět umístěný v nice kapličky.

Za komisi kroniky a historie
Ing. Ivana Zámyslická

SlavnoStní odhalení a poSvěcení 
kapliČkY kutnohoRSkÉ

23.9.2018

22.9.2018



via Sancta v 21. Století
obnovení poutní cesty z prahy do Staré 
Boleslavi
Při plánování Parku Aerovka požadovala velká Praha 
zastoupená Institutem plánování a rozvoje, abychom 
se zamysleli nad širší koncepcí celého území. Není divu: 

Hlavní město tam určilo takzvané velké rozvojové území se 
stavební uzávěrou, ta ale byla soudem zrušena, 
protože Praha nedokázala ani po dvaceti letech 
od schválení územního plánu říci, co by mělo na 
pozemcích mezi metrem Letňany a Kbeličkami 
vzniknout.
Na základě toho vznikla studie Via Sancty, tedy 
Svaté cesty, jak se nazývala poutní stezka mezi 
Prahou a Starou Boleslaví. Víme, že poutníci 
dodnes do Staré Boleslavi chodí, často například 
od proseckého kostela svatého Václava. Nikdo už 
ale nechodí přes pole kolem kapliček.
Kbely proto iniciovaly ve spolupráci s Vinoří 
vznik studie poutní cesty. Celé území by měla 
oživit nová stezka jako liniový park. Navržena 
je smíšená stezka pro chodce a cyklisty o šířce 
tři metry. Z iniciativy tajemníka úřadu doktora 

Nyklese začala i obnova původních kapliček včetně obrazů.
Při projednávání studie byla započata důležitá diskuse: Je 

třeba vybudovat cestu na stejném místě? V některých 
lokalitách už to není možné. V cestě stojí například 
kasárna, golfový areál a pražská strojírna. Proto byl zvolen 
kompromis, že na některých místech budou obnoveny 
původní kapličky, někde k nim budou zřízeny odbočky, 
ale hlavní cesta povede souvisle a pokud možno přímo. 
Na některých místech rovněž budou zřízena moderní 
zastavení, která se stanou příležitostí pro různé umělce. 
Zde bude kladen důraz na odpočinkový a meditační 
charakter míst.
Celý projekt začal obnovou kapličky u křižovatky ulic 
Vrchlabská a Železnobrodská. Ta bude slavnostně 
vysvěcena 22. září. Další na sebe nenechají tak dlouho 
čekat.

OŽPD
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Příklady možného zpracování zastavení na poutní cestě

Detail návrhu trasy přes Park Aerovka



cYkloStezka mladoBoleSlavSká 
aneB z vYSoČan do vinoře
před třinácti lety kbely poprvé představily 
projekt rozvoje cyklistické dopravy na 
severovýchodě prahy

koncepční řešení cyklistů ve kbelích
Naše zkušenost ukazuje, že mimo zástavbu jezdí cyklisté 
raději po cyklostezkách. Důvodem, proč Praha místo 
cyklostezek vyznačuje cyklopruhy přímo na silnicích, jsou 
nízké „pořizovací“ náklady a taky problémy s vlastnictvím 
pozemků a podzemními sítěmi. Budování cyklostezky 
Mladoboleslavská připomíná nekonečný příběh. První 
záměr předložily Kbely v roce 2005. Tehdy ještě nebylo 
tolik osvícených politiků a tehdejší letňanský starosta 
by nejradši vyhnal cyklisty do lesa. Až po změně vlády v 
Letňanech bylo možné novou koncepci rozvíjet. V roce 
2007 na dětský den otevřeli zástupci městských částí 
první cyklistické propojení ze Kbel do centra Prahy: novou 
trasu z Proseka přes letňanské letiště do Kbel. Bohužel v 
roce 2010 byla cyklostezka přes letiště v Letňanech zase 
uzavřena, nejprve v rámci stavby propojky Polaneckého, a 
pak natrvalo. Mezitím už naštěstí na stezku od Leteckých 
opraven navazovaly cesty v letňansko-kbelském lesoparku.
po nové stezce do vysočan
Na druhé propojení si cyklisté museli počkat až do roku 
2012, kdy Praha našla volné finanční prostředky na první 
kilometr cyklostezky mezi ulicemi Polaneckého a Hůlkova. 
Kvůli nedořešenému vlastnictví pozemků a střetu se sítěmi 
byla pak zprovozněna část cyklostezky na poli u Vysočan 
a úsek kolem Knaufu byl upraven pouze provizorně. I 
přesto cyklisté získali obrovský bonus, protože se mimo 
frekventované silnice dostali na metro Letňany, na Prosek, 
do Vysočan i do Hloubětína.

Teď už se blíží dokončení 
posledního chybějícího úseku 
mezi Košařovou ulicí a vjezdem 
na kbelské letiště. Plot areálu 
KB Blok je postaven, povedlo 

se uzavřít dohodu s teplárnami a majitelé pozemků by 
měli dát na výkresy souhlasná razítka. Kbely už úspěšně 
požádaly Prahu o finanční krytí (je to celoměstská stezka). 
Do roka a do dne bychom se tedy mohli projet po třímetrové 
asfaltové cyklostezce. Tu ocení i vojáci, kteří patří mezi 
velmi časté uživatele stezky. Na kbelských kasárnách je 
dobře vidět, kdy je kolo nejvhodnější používat: Vojáci se 
přemisťují mezi jednotlivými částmi areálu ve vzdálenosti 
jeden až tři kilometry. Kolo výrazně zvyšuje jejich schopnost 
přemisťovat se rychle tam a zpátky. Stezka je samozřejmě 
myšlena i pro chodce, protože i chodník zde dlouhodobě 
chybí.
pokračování do vinoře
Cyklostezka přichází od kasáren okolo zahrádek po 
propustku přes vyschlý potok Valcha k nově plánované 
zástavbě Areálu Kbely. Už dnes je hotové pokračování 
na Satalice po rampě přes Předměřickou ulici. Ohledně 
severního napojení probíhá jednání s investorem Areálu 
Kbely. Stezka by měla vyústit v Železnobrodské ulici a tam 
se napojit na stezku Via Sancta. Zárodek pokračování už 
dnes vidíme v kbelském centrálním parku, kde je vedena 
cyklotrasa A44. V návaznosti se připravuje stavba stezky 
lesoparkem podél Vinořského potoka a dál do Vinoře 
mezi golfovým hřištěm a Mladoboleslavskou ulicí. Tento 
úsek se rovněž dlouho projednává, protože někdo kdysi 
naplánoval u Semčické záplavové území, aniž by si všiml, 
že by voda musela téct do kopce. Velmi složité je rovněž 
hledat modus vivendi s nájemcem golfového areálu, 
protože stezku podél Mladoboleslavské musejí vybudovat 
golfisté, součástí jejichž projektu stezka je. Na začátku 
budoucí zástavby Vinoře, kde se plánuje zimní stadion, se 
stezka přesune na jižní stranu ulice a tam už zůstane. Podél 
zámecké zdi se cyklostezka dostane přes zámecký dvůr na 
Vinořské náměstí a potom k potoku. Další pokračování je 
opět součástí stezky Via Sancta z Prahy do Staré Boleslavi. 
Tak vede až k hranici hlavního města a dá-li Středočeský 
kraj, bude pokračovat i dále.

OŽPD
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Vážení a milí Kbeláci,
velmi si vážím veškeré 
vaší pomoci, zejména 
finanční.  V mé současné 
obtížné životní situaci mne 
doopravdy překvapilo tak 
velké množství vás všech, 
kteří pomáhají.

Irena Vanečková

poděkování 



Ministerstvo životního prostředí České republiky ve 
spolupráci se Státním fondem životního prostředí i v 
letošním roce nabízí možnost získání dotace na tzv. 
efektivní hospodaření s vodou v domácnosti. Dotace je 
určena pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových 
domů (a to jak pro fyzické, tak pro právnické osoby) na 
využití srážkové a odpadní vody v domácnosti nebo 
na zahradě. Dotační program je rozdělen do tří 
kategorií: 1) akumulace srážkové vody pro zálivku 
zahrady, 2) akumulace srážkové vody pro splachování 
WC a zálivku zahrady a 3) využití přečištěné odpadní 
vody s možným využitím srážkové vody. Příspěvek 
na nejjednodušší systém, kdy nádrž zachytává 
srážkovou vodu jen k zalévání zahrady, byl doposud 
určen pouze pro domácnosti z oblastí postižených 
kritickým nedostatkem pitné vody. Od 1. října 2018 
mohou o něj zažádat domácnosti z celé ČR (viz web 
Státního fondu životního prostředí – www.sfzp.
cz). Podrobné informace, vč. návodu, jak požádat o 
dotaci, maximální možné výše příspěvku, technické 
záležitosti atd. najdete na webových stránkách 
www.dotacedestovka.cz nebo www.destovka.eu. 

Na webových stránkách najdete také praktický seznam 
často kladených dotazů. Web Dešťovka.eu dokonce nabízí 
e-shop, ve kterém lze zakoupit potřebné vybavení nejen 
pro využití srážkové a odpadní vody.
zdroj: dotacedestovka.cz

T. MAREK, OŽPD 

dotaČní pRogRam dešťovka 
– možnoSt zíSkání dotace na efektivní 
vYužití vodY v domácnoSti pokRaČuje

S ohledem na vyčerpanou kapacitu pobočné ČOV Kbely a 
rostoucí zájem o výstavbu domovních čistíren odpadních 
vod (dále jen „DČOV“) a bezodtokých jímek (žump) 
prakticky v celém správním obvodu Praha 19, rádi bychom 
informovali majitele těchto zařízení o povinnostech, které 
souvisí s těmito stavbami po jejich uvedení do provozu. 
Vodoprávní úřad OŽPD ÚMČ Praha 19 upozorňuje 
majitele DČOV zejména na povinnost pravidelně zasílat 
vodoprávnímu úřadu výsledky rozborů vzorků vyčištěné 
odpadní vody (vč. objemu vypouštěných vod) z těchto 
zařízení, a to v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního 
zákona. Podmínky pro vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní 
úřad v příslušném rozhodnutí. Jednou z podmínek je 
mj. povinnost měřit kvalitu a množství vypouštěných 
odpadních vod a tyto výsledky zasílat vodoprávnímu 
úřadu. Podle ust. § 2 odst. 2 Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních 
vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních minimální četnost měření míry 
znečištění odpadních vod 
je dvakrát ročně s typem 
vzorku A, kterým se rozumí 
dvouhodinový směsný 
vzorek získaný sléváním 
osmi dílčích vzorků stejného 
objemu v intervalu 15 
minut. Odběr vzorků musí 
provádět akreditovaná 
laboratoř. Vodoprávní 
úřad ve většině rozhodnutí 
požaduje provedení rozboru vzorků dvakrát až třikrát 
ročně. Přestože požadujeme provádět rozbory vzorků 
prakticky v nejnižší možné zákonné míře, mnoho majitelů 

upozoRnění pRo majitele 
domovních ČiStíRen odpadních 
vod a BezodtokÝch jímek

tuto povinnost buď neplní, nebo výsledky rozborů 
vodoprávnímu úřadu nezasílá. Neposkytnutím těchto 
informací se majitel DČOV dopouští přestupku a vystavuje 
se riziku uložení pokuty. Při nesprávném užívání DČOV 
hrozí znečištění povrchových, příp. podzemních vod.
Vodoprávní úřad dále upozorňuje, že podle ust. § 38 
odst. 5 vodního zákona – každý, kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce (tzn. žumpě), je povinen 
zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena 

jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu 
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního 
prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s 
tímto zákonem. V praxi to znamená, že majitel bezodtoké 
jímky musí shromažďovat doklady o jejím vyvážení a tyto 
doklady je povinen na výzvu předložit příslušným orgánům. 
V případě bezodtokých jímek se tedy doklady o vyvážení 
zasílají příslušnému orgánu až po vyzvání.

T. MAREK, OŽPD
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opRava zvÝšenÉ křižovatkY 
toužimSká-pelnářova
Zvýšená křižovatka Toužimská-Pelnářova byla vybudována 
před mnoha lety jako bezpečnostní prvek chránící děti 
při cestě do školy. Povrch byl zvolen ze zámkové dlažby, 
který se však po mnohaletém intenzivním provozu začal 
uvolňovat. Proto bylo přistoupeno k jednání se správcem 
komunikace TSK a.s. oblastní správa sever o možné opravě. 
Po složitých jednáních bylo dohodnuto, že oprava bude 
provedena a financována Technickou správou komunikací 
v rámci běžné údržby a povrch bude proveden živicí, 

která zaručí delší životnost. Podmínkou bylo, aby práce 
proběhly v době prázdnin, což se díky vstřícnému jednání 
TSK podařilo. Opravu zajistila firma INPROS a.s. Praha 
a vodorovné dopravní značení Dozna Praha-Čakovice. 
TSK zajistilo vodorovné značení pouze na opravovaném 
povrchu a OŽPD objednalo ještě obnovu povrchu u 
přiléhajících přechodů, neboť přes  tuto křižovatku vede 
hlavní přístupová cesta ke škole.  

Vladimír Bílek OŽPD
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pRvní cYkloBox ve kBelích
Kbelská radnice zkušebně zakoupila box 
na krátkodobé ukládání kol. Umístěn 
je na konci Toužimské ulice u nádraží. 
Vyslyšela tak náměty občanů na zlepšení 
prostoru nádraží.

Cyklobox je vybavený zámkem na 
mince podobným, jako je u úschoven 
v nákupních centrech. Instrukce pro 
použití najdeme vedle kliky.

Pokud ho chcete použít, nejprve box otevřete. Najdete tam místa na dvě kola a háčky na oblečení a jiné věci.
Do otvoru vložte desetikorunu. Poté box zavřete, otočte klikou a vyndejte klíč. Při návratu box odemkněte a vezměte si 
minci zpět. Klíč zůstane fixovaný v zámku. Pište nám podněty a připomínky! 

OŽPD ÚMČ Praha 19

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.



Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější 
elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv 
iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete 
s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu 
o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové 
srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/

Vždy se ptejte, zda se bavíte  přímo s dodavatelem, nebo 
se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého 
platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve 
lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel 
vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel 
jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více 
dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu 

ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, 
vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem 
sjednanou dobu pod hrozbou sankce.

Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem 
ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie 
neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem 
apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice 
kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám 
podomní prodejce, že přichází od vašeho současného 
dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za 
velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.

Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní 

Městská část Praha 19 si vás dovoluje pozvat na prezentaci 
fotografií realizovaných a připravovaných kbelských 
projektů.
Prezentaci naleznete v chodbě detašovaného pracoviště 
úřadu u základní školy ve spojovací chodbě mezi ulicemi 
Albrechtická a Železnobrodská.

Toto řešení bylo vybráno i z důvodu funkční ochrany ptactva 
s využitím viditelných vzorů na skleněných plochách s 
použitím nové technologie tisku na monometrickou fólii.

JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.

Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud 
má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání 
obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání 
podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://
www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu 
se nezavazujte.

Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek 
zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou LED 
žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět 
smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje 

bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“, 
zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.

Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou 
ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci 
neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. 
Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která 
umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez 
sankce).

Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku 
atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. 
Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu 
porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.

Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem 
neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže 
dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením 
nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém 
se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní 
inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste 
jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si 
předají.

Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou 
jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete 
bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření 
nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Zdroj: eru

3118 19

deSateRo oBRanY před šmejdY 
v eneRgetice

pRezentace fotogRafií 
RealizovanÝch a připRavovanÝch 
kBelSkÝch pRojektŮ

paRkování v SeveRní ČáSti kBel
Městská část buduje nová parkovací místa v 
severní části Kbel, kde je hlad po parkování. 
Podzemní stání v Herlíkovické ulici už jsou 
rozprodána, a přesto je plné i parkoviště na 
povrchu. Také ostatní ulice se stále více plní.
Vznik nových parkovacích míst v této oblasti má 
několik fází. Nejprve v roce 2016 bylo vybudováno 
parkoviště v bývalé Novákově Zahradě, u bytových 
domů v Semilské ulici a byla vyznačena stání v 
obytné zóně Zamašská. V dalším roce bylo zrušeno 
šest dlouhodobě nevyužívaných invalidních stání. 
Celkem získali obyvatelé 51 parkovacích míst.
Tím ale záměr na rozšíření parkování neskončil. 
Byly zadány projekty na další parkoviště. Přímo 
v Semilské ulici se projednává projekt na dalších 
devět stání, v ulici Rackova Zahrada sedm stání. 
Firma Ekospol, která rozprodává stavební parcely 
u Zamašské ulice, vybuduje třináct stání pro 
veřejnost a sedm stávajících dostane nový povrch. 
Dalších 30 míst pro veřejnost přislíbila vybudovat 
společnost Excon v rámci dostavby areálu. 
Dohromady tedy přibude dalších 59 parkovacích 
míst.
Radnice podniká další opatření pro snížení 
požadavků na parkování. Vlaková zastávka za 
valem stejně jako zvýšení počtu autobusových 
spojů doufejme přinese rovněž snížení nároků na 
počet aut v rodinách. Představitelé městské části 
jsou si vědomi toho, že zvýšený počet parkovacích 
míst motivuje některé obyvatele k tomu, aby se nezbavovali 
starých aut, a příklady z jiných lokalit ukazují, že stání 
nebudou stačit vlastně nikdy. Každé parkovací stání zabírá 
nejméně deset metrů čtverečních a to je plocha, kde by 

mohl jinak být strom nebo lavička. Radnice hledá rozumný 
kompromis mezi zábory na parkování a příjemnými 
ulicemi.

OŽPD



oBnovení pivovaRSkÉ tRadice 
ve kBelích Se Blíží

2120

Třeba tím, že se staneme cílem 
jejich vycházek místo toho, aby 
trávili odpoledne v nákupáku a 
večer u televize. A když to přijmou 
jako příležitost potkávat se častěji 
s přáteli nebo se sousedy, budeme 
rádi.
hodně se v dnešní době mluví o tom, 
že je těžké sehnat kvalitní personál. 
jak se to daří vám?
JL: V tomhle směru jsme nic nechtěli 
ponechat náhodě, takže klíčové 
pozice máme již delší dobu vyřešené. 
Nicméně uvítáme ještě zájemce o 
práci z řad obslužného personálu. 
Bude-li to někdo z okolí, budeme 
jen rádi. Věřím, že místní mají vždy 
o něco větší motivaci usmívat se 
na hosty než někdo anonymní, kdo 
prostě jen přijel do práce třeba ze Smíchova.
na vašem facebooku můžeme vidět komentáře 
nedočkavých fanoušků. máte pro ně nějaké datum 
otevření, na které se mohou těšit?
JL: Z reakcí nejen na facebooku jsme nadšení a samozřejmě 
nás to i popohání, nicméně všechno chce svůj čas. Pivovar 
s restaurací je složitý organizmus a veškerá řemesla je 
třeba sladit, ať už jde o technologie, nebo stavbu. V této 
souvislosti bych chtěl ocenit i přístup kbelského úřadu, 
který nás sice nijak nešetřil, ale ve všech ohledech jsme 
se setkali s korektním a pružným jednáním, což je pro 
každého stavebníka velké plus. Konkrétní datum otevření 

nechceme dnes ještě slibovat, ale doporučujeme vašim 
čtenářům sledovat aktuality, které průběžně sdílíme 
na facebooku. Osobně nejsem příznivcem nějakých 
monstrózních otvíraček, které ucpou komunikaci a obtěžují 
okolní sousedy. Jsme Kbelský pivovar nejen svým názvem 
a podle ohlasů je zřejmé, že o nás místní vědí a těší se 
na nás. Proto ani neplánujeme nějakou masivní kampaň. 
Plynulý rozjezd bez nějakého nárazu je také důležitý 
pro to, aby se sehrál personál a vše fungovalo pokud 
možno bez chyby.

o historii vaření piva ve kbelích bylo řečeno mnohé, 
a nejen na stránkách kbeláku. dnes bychom chtěli 
věnovat pár řádků především 
zdejší pivovarské budoucnosti. 
a všechno nasvědčuje tomu, 
že budoucnosti velice blízké. 
když jsme naposledy psali o 
výstavbě nového kbelského 
pivovaru, který se staví přímo na 
mladoboleslavské ulici, předseda 
představenstva pavel Winkler 
nám tehdy slíbil, že až se přiblíží 
okamžik první várky, čtenáři 
kbeláku budou mít informaci 
hned z první ruky. nemohli jsme si 
nevšimnout, že stavba pokročila, 
proto jsme tentokrát oslovili jiřího 
lukáše, ředitele celého provozu, 
aby se s námi podělil o novinky.
co je u vás v pivovaru nového?
JL: Největší novinkou je, že už si 
konečně můžeme říkat pivovar, 
protože na začátku září jsme 
začali instalovat pivovarskou 
technologii. Dnes už kolemjdoucí 
můžou za výlohou vidět kompletní varnu, která je srdcem 
celého pivovaru. Až bude otevřená restaurace, z opačné 

strany budou mít hosté prosklený průhled do části, kde 
pivo kvasí a zraje.
jaká piva u vás hosté ochutnají?
JL: Jsme v Čechách a akcionáři jsou pivní patrioti, takže 
základem sortimentu nemůže být nic jiného než klasický 
český ležák. K malému pivovaru, jako jsme my, ale patří 
také pivní rozmanitost, proto u nás hosté ochutnají i jiné 
oblíbené pivní styly, které Češi začali objevovat relativně 

nedávno. Stálou nabídku budou zpestřovat sváteční várky 
k různým příležitostem. Například se nám líbí nápad 

ze strany úřadu použít na některou várku u zvláštní 
příležitosti vodu z obnovené studny dnes už zaniklého 
kbelského pivovaru, který před 260 lety založil rod Černínů 
jen kousek od nás.
jaké bude kuchyně?
JL: S pivem samozřejmě musí ladit i základ kuchyně, ale 
chceme, aby si našli své oblíbené jídlo všichni, včetně dětí. 

Nemáme obavu, že by musel tatínek pivař přemlouvat 
zbytek rodiny, že chce jít k nám. Chceme být přirozenou 
součástí života rodin, místních a lidí z blízkého okolí. 

Pivovarskou technologii bylo třeba začít instalovat již začátkem září, aby se pivo 
stihlo nejen uvařit, ale mělo i dost času na kvašení a zrání.

Na kvasné tanky bude vidět oknem ze zahrady i 
prosklenou stěnou přímo z restaurace, takže hosté budou 
mít pivo neustále pod kontrolou.
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Červenec 2018                              
2. 7.   Hned na začátku prázdnin 
jsem zaznamenal potěšující událost, 
v době, kdy hodně dětí ze Kbel odjelo 
na letní tábory a Kbely se vylidnily. 
Některé z dětí, které zůstaly si na 
sportovním hřišti ve Kbelích zahrály 
fotbálek. Proč o tom píšu? Tito mladí 
kbelští sportovci zaslouží pochvalu  
protože nesedí jen u počítače a za 
krásného počasí se věnují také spor-
tu. Hřišt´ pro tyto mladé sportovce 
máme ve Kbelích dost!                                                                                                                                          
 5. 7.   Od 5. července do 9. 
července se konala na pražském 
výstavišti v Praze 7 významná 
událost a to celosvětová oslava 
115 let značky Harley-Davidson. 
Opravdu to byl svátek všech 
motorkářů a je potěšujícím fak-
tem, že na této mamutí akci, 
které se zúčastnili ,,Harleyáci“ 
z celého světa, zde mělo zastoupení 
také několik motorkářů ze Kbel.                                                                                                                     
8. 7.   V Sídlišti II. ve Kbelích neznámý 
občan pod rouškou tmy zcela naplnil 
odpadový kontejner, dřevěným odpa-
dem po rekonstrukci bytu. Tento od-
pad tam ale nepatří, patří na skládku, 
která je pro kbelské občany zdarma! 
10. 7.  V bytovém domě v Sídlišti II. 
ve Kbelích byl hrubě porušen noční 
klid, když se do jednoho z bytů 
kolem 4 hodiny ranní vracela domů 
rozjařená společnost po tahu. Vz-
budili celý barák a hluk ustal až kolem 
5 hodiny ranní. Tento předčasný 
budíček ostatní nájemníky opravdu 
naštval, naštěstí už se to příští den 
neopakovalo!
12. 7.   V jedné kbelské hospodě 

si jeden z hostů, který je těžký 
diabetik, začal místo předepsaného 
inzulínu aplikovat novou léčebnou 
metodu, konkrétně pil jednu vodku 
za druhou. Když začal pomalu om-
dlévat, musela být přivolána Zá-
chranná  služba a protože byl host 
navíc agresivní, také policie. Po zpaci-
fikování byl odvezen do nemocnice.                                                                                                                                       
  13. 7.   V podvečer byl v Super-
marketu Billa ve Kbelích pozorným 
detektivem zadržen muž, který 
sice nákup zaplatil, ale do batohu 
ukryl dvě konzervy s tuňákem. Když 
byl odhalen, chtěl ukradené věci 
dodatečně zaplatit, ale detektiv tuto 
nabídku odmítl a zloděj byl odveden 
do kanceláře vedoucího supermar-
ketu k dalšímu řízení. Kbelští borci 
se rozhodli jet na čundr, nakoupili 
potraviny a vyrazili ze Kbel. Jeden 
z čundráků po několika dnech zjistil 
nemilou věc. Jídlo, které si na cestu 
zabalil, obsahovalo také  zrající sýr 
zvaný romadur. Byl pěkně uleželý, 
ale po konzumaci nastal velký pro-
blém. Jeho batoh byl romadurem  
tak,,navoněn“, že se tohoto inten-
zivního aroma ještě dlouho po návra-
tu z čundru do Kbel nemohl zbavit!                                                                                             
16. 7.  Několik starších kbelských 
občanů si na lavičce ve Katusické 
ulici ve Kbelích udělali alkoholický 
piknik. Přestože je pití alkoholu na 
tomto místě zakázáno, tak jim to 
nevadilo a navíc hulákali. Bylo horko, 
tak jedno pivo lze ještě pocho-
pit, ale došlo i na tvrdý alkohol a 
s tím související hulákání. Naštěstí 
tento piknik skončil brzy večer.                                                                                                                 
18. 7.   Kbelští občané mohli vidět 
na silnici Jilemnická a na dalších 

komunikacích ve Kbelích projíždět 
zemědělskou techniku, která pra-
covala na žních na poli. Byl to výjev 
jak z televizního seriálu ,,Plechová 
kavalérie“. 
20. 7.   Velkou smůlu měl mladý muž, 
když v lesoparku v blízkosti kbelského 
nádraží šlápl bosou nohou na sršně, 
chodidlo mu hrozivě nateklo a musel 
vyhledat lékařské ošetření. 
23. 7.   Velkou popularitu získal muž 
středního věku ze Kbel, když  v jedné  
kbelské  hospodě při placení nechal 
obsluze spropitné ve výši zhruba 
500 kč. Tím přítomné rozdělil na 2 
skupiny: první ho obdivovala (včetně 
obsluhy samozřejmě) a druhá, slušně 
řečeno, měla zcela opačný názor. 
24. 7.  Přestože byly prázdniny, 
tak jsem opět navštívil Letecký ar-
chiv v Praze 10. Postupně mapuji 
začátky našeho letectví, které je 
neodmyslitelně spjato s letištěm ve 
Kbelích, např. po komunistickém 
převratu 25. února 1948 došlo 
ke změnám ve Velitelském sboru 
československého letectva, pilotů 
a především byli postiženi ti, kteří 
bojovali na západní frontě. Většina 
z nich musela opustit své zaměstnání 
a někteří byli dokonce uvězněni. 
Opravdu ,,pěkná odměna“pro ty, 
kteří bojovali za naši svobodu! 
28. 7.  Ve Kbelích jsem potkal známou 
seniorku, která mi sdělila, že ráda čte 
ve Kbeláku moji rubriku ,,Zápisník 
J.P.“ a nejvíc ji zajímalo, podle jejích 
slov, kde ty zprávy beru. Odpověděl 
jsem jí, že většina uvedených zpráv 
jsou události, které píše sám kbelský 
život! 

Srpen 2018
2. 8.    Kbelský důchodce, který si  
přivydělává  jako ostraha objektu na 
Černém mostě přecenil svoje síly. 
Nastoupil do práce na 12ti hodino-
vou směnu. Jeho kolega, který ho 
měl střídat se bohužel opil a muž ze 
Kbel byl ochoten ho zastoupit. Mělo 
to ovšem háček, protože ho čekala 
,,šichta“ na dalších 24 hodin. Po 36 

hodinách se konečně dostal domů 
do Kbel a těšil se, že se pořádně 
vyspí. Nejprve šel na záchod, kde 
usedl, zapálil si cigaretu a poté usnul. 
Když se probudil tak zjistil, že oharek 
cigarety je na podlaze WC (naštěstí 
je z kamene) a navíc tam ležela také 
zubní protéza, která mu vypadla 
z úst, když spal. Výše uvedené věci 
sebral a konečně se přemístil do 

míst, kam se tak těšil – do postele.                                                                                                                                  
3. 8.     Za bílého dne byly vyloupeny 
2 byty v Katusické ulici ve Kbelích. 
Byly odcizeny cennosti a také 
výpočetní technika (notebook  atd). 
Byla přivolána policie, která případ 
vyšetřuje. Jeden z poškozených si 
musel pořídit nové dveře do bytu.
5. 8.    V ranních hodinách v Katusické 
ulici měli občané bydlící v blízkosti 

obchodu předčasný budíček. Paní, 
která šla na nákup, nechala svého 
pejska uvázaného u lavičky před 
obchodem. Hafan začal tak štěkat a 
vyvádět, že to zcela jistě probudilo 
všechny spáče v blízkém okolí. Není 
to první případ tohoto druhu. Chtělo 
by to více ohleduplnosti vůči kbel-
ským spoluobčanům.
8. 8.     Kolem 18 hodiny se strh-
la průtrž mračen a pršelo tak  
intenzivně,    že  během krátké doby 
byla ve Kbelích kalamitní situace. Ve 
Vrchlabské ulici po silnici projíždějící 
auta nemohla projet ulici pro tuto 
povodeň, protože tato silnice se 
proměnila v řeku. 2 osobní auta 
pod náporem vody tam uvízla. Na 
místo byli přivoláni kbelští hasiči 
(SDH Kbely), kteří pomáhali auta 
vyprostit a hasičskou technikou 
odsávali vodu z podúrovňových garáží 
v Železnobrodské ulici. Není divu, že 
policie musela odklonit dopravu.
10. 8.    Jako v ložnici se uby-
toval muž na lavičce v Katusické 
ulici, kde několik dní přespával. Po 
několika dnech se na místo dostavil 
bezpečnostní pracovník z kbelské 
radnice, který muže vykázal pryč, 
protože na tomto velmi frekven-
tovaném místě budil svým konáním 
veřejné pohoršení.
12. 8.    O tom, že vedro a alkohol 
dělají  divy se přesvědčila jedna 
kbelská občanka, která po nadměrné 
konzumaci alkoholu ztratila stabilitu, 
upadla na schodech a odnesla to 
zlomená ruka, takže musela do ne-
mocnice, kde ji dali sádru. Fotbalisté 
mužstva A Spartaku Kbely v prvním 
utkání sezóny zvítězili na domácím 
hřišti na týmem z Dubče 7:0 . V tab-
ulce 1.B. třídy se usadili na 1. místě. 
Opravdu impozantní vstup do sezóny 
2018/2019!

15. 8.   Muž z Katusické ulice si v ran-
ních hodinách v osobním autě, se 
kterým parkuje před domem udělal 
soukromou diskotéku. Protože ve 
svém bytě nemá šanci, mimo rádia 
na baterky, muziku poslouchat (již 
několik týdnů má jako neplatič odpo-
jenou elektřinu). Otevřel dveře od 
auta a hudba se rozléhala Katusickou 
ulicí. Tento pouliční diskžokej měl na 
repertoáru hudbu 60. let minulého 
století.
16. 8.   V rodinném domku 
v Toužimské ulici ve Kbelích se stala 
neobvyklá událost. Zasahovali zde 
opakovaně kbelští hasiči (SDH Kbely). 
Majitelka domku je přivolala, protože 
objevila u domku vosí společenstvo, 
které by mohlo být nebezpečné. 
Kbelští hasiči se speciální technikou 
určenou pro tento účel, výše uvedený 
problém vyřešili. Podle vyjádření ma-
jitelky               domku  byli  hasiči ve-
lice ochotni a nápomocni i odbornými 
radami. Prostě profesionální přístup!                                                                                                                                
18. 8.   Navštívil mě spolužák a 
dlouholetý kbelský občan pan Ludvík 
Ťoupal mladší, který na počátku 80. 
let minulého století emigroval z poli-
tických důvodů do Spolkové republiky 
Německo, kde žije dodnes. Vždy se 
pravidelně do Kbel rád, alespoň na 
chvíli vrací a na procházce po Kbelích 
velice obdivoval, jak je ve Kbelích 
hezky, co se změnilo a jak se kbelská 
radnice o Kbely stará. Vyjádřeno jeho 
slovy: Jsem hrdý na to, že jsem Kbe-
lák, když vidím, že Kbely rostou do 
krásy!
19. 8.   Kbelští fotbalisté ve 2. kole 
1.B. třídy  remizovali s týmem Újezd 
n/Lesy B  1:1. I přes tuto remízu se 
usadili v tabulce soutěže na 2. místě. 
20. 8.    Nalezl jsem klíče na silnici u 
stanice autobusu MHD v Bakovské 
ulici a odevzdal jsem je na recepci 

kbelské radnice. Zřejmě někomu vy-
padly, když nastupoval do autobusu.                                                                                                                                        
                    25. 8.    V Katusické ulici 
ve Kbelích odpoledne si v jednom 
z bytů muž středního věku, otevřel 
dokořán svoje okno a dokázal kolem-
jdoucím, že má opravdu kvalitní a 
výkonnou zvukovou aparaturu. Výše 
zmíněnou ulicí duněla hudba stylu 
Heavy metal. Byl to opravdu hukot, 
až se kolem procházející občané 
otáčeli. Hodnocení této hlučné 
rockové hudby asi nejlépe vyjádřili 
2 starší manželé, kteří nechápavě 
kroutili hlavou. Koncert tvrdého 
rocku skončil asi po dvou hodinách a 
v Katusické ulici opět zavládlo ticho. 
26. 8.    Fotbalisté kbelského A týmu 
Spartaku Kbely poprvé v nové sezóně  
prohráli s fotbalisty Písnice 1:2 a 
v tabulce soutěže sestoupili o několik 
míst.
29. 8.   V dopoledních hodinách 
se před supermarketem Billa ve 
Kbelích stala nehoda. Řidič ze  Kbel 
vjel s osobním autem na chodník 
před supermarketem, narazil do 
chodce a zastavil se až u zdi super-
marketu. Byla přivolána policie. 86ti 
letý řidič utrpěl šok, u zraněného 
chodce šlo zřejmě jen o lehčí zranění. 
Podle vyjádření řidiče auta, to byla 
jeho poslední jízda, auto prodá 
nebo věnuje mladým ze své rodiny 
a za volant si už nikdy nesedne. 
Opravdu správné rozhodnutí.                                                                                                                                 
30. 8.  Opět jsem navštívil Letecký 
archiv v Praze 10 a zjistil podrobnosti 
události z 11. října 1930. Pilot kapitán 
Kňažikovský odstartoval z kbelského 
letiště. Letoun po chvíli začal ztrácet 
výšku a pilot se rozhodl vyskočit, ale 
padák se zachytil za konstrukci letad-
la, pilot i se strojem dopadl na bud-
ovu kasáren a zabil se. Zřejmě došlo 
k poruše nosného systému letadla.

září 2018                                              
1. 9.  V domově seniorů ve Kbelích se 
stala podivná věc. Seniorka propadla 
přesvědčení, že je okradena. Naštěstí 
skutečnost byla jiná, jak zjistila 
přivolaná policie, nebylo nic odcizeno 
a domnělá loupež se tedy odehrála 

jen v představách seniorky. V super-
marketu Billa ve Kbelích byl zadržen 
muž, který tam ukradl 10 kg konzerv 
tuňáka. Pokusil se projet s vozíkem 
ven předním vchodem, kde měl 
komplice, ale  pozorný  detektiv ho i 
s lupem zadržel a přivolaná policie si  
zloděje  převzala.
2. 9.  Fotbalisté kbelského A týmu 

zvítězili na domácím hřišti nad fot-
balisty klubu F.C.Partisan vysoko 5:2  
a posunuli se v  tabulce 1.B. třídy o 
kousek nahoru.
3. 9.  V Základní škole Albrechtická 
začal nový školní rok 2018/2019. 
Slavnostního přivítání prvňáčků 
se zúčastnili nejvyšší představitelé 
Městské části Praha 19 v čele se sta-
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rostou Pavlem Žd´árským. Celkem 
bylo přivítáno 105 prvňáčků na 
řádné studium plus 10 žáků přípravky 
tzv. nultý ročník, kteří mají odklad 
školní docházky. Na kbelské radnici 
se po prázdninové přestávce konalo 
další Letopisecké setkání kbelských 
pamětníků. Program tohoto setkání 
byl: historický portál Kbel, vlakové 
neštěstí v roce 1943 a různé zajíma-
vosti z historie Kbel. V Centrálním 
parku Kbely se odpoledne konala 
akce pro děti pod názvem Pohádkový 
park, kterou uspořádali Městská část 
Praha 19, Spolek Kbely - Náš domov 
a Divadlo Prima den. Bohatý program 
pro děti měl úspěch a také počasí 
této akci přálo.
  5. 9.   Jeden pracující důchodce 
ze Kbel, který si přivydělává u 
Bezpečnostní agentury odhalil spo-
lupracovníka, který, slušně řečeno, 
zanedbal své povinnosti při ostraze 
svěřeného objektu. Neváhal událost 
oznámit majiteli agentury, ale to 
neměl dělat, protože událost se 
neutajila a u spolupracovníků získal 
nelichotivé  označení  ,,Praprduch“ 
(Práskající pracující důchodce)!
8. 9.   Kbelská studentka si vyjela 
na prázdniny do ciziny, konkrétně 
do Holandska. V městě Groningen 
zapomněla na lavičce svoji ka-
belku  s doklady a když  se na místo 
vrátila, kabelka byla pryč. Dívka byla               
nešt´ astná a bez dokladů. Naštěstí 
měla v kapse mobilní telefon a 
podařilo se jí zablokovat bankovní 
karty. Šla ztrátu nahlásit na tamější 
policii a světe div se, po několika 
dnech se jí ozvala jedna paní, bydlící 
na lodi a kabelku se všemi věcmi jí 
nechala na policii, kde si ji dívka vyzv-
edla. Příště bude určitě opatrnější.
  9. 9.   V  5. kole fotbalové 1.B. třídy 
se kbelští borci utkali s mužstvem FC 
Háje-Jižní město, které porazili na 
jeho hřišti 5:1. Od začátku utkání měli 
naši  fotbalisté  převahu, která byla 
gólově vyjádřená dvěma  brankami 
a poločas skončil  2:0, ve druhém 
poločase naši fotbalisté přidali další 
3 branky a závěrem soupeř vstřelil 
pouze čestný gól.
10. 9.  V Katusické ulici ve Kbelích byl 
otevřen nový obchod s lahůdkami. 

Nabízí čerstvé dorty chlebíčky, pečivo 
atd. Tento sortiment zde zatím 
chyběl.   
13. 9.  Kbelský občan a dlouholetý 
člen Sboru dobrovolných hasičů 
Kbely pan Ladislav Horáček se 
zúčastnil slavnostního setkání, 
které se uskutečnilo v prostorách 
Hlavním sálu Senátu Parlamentu ČR 
jako poděkování za organizaci akce, 
která originálním způsobem přispěla 
k oslavám sta let samostatného 
československého státu a občanům a 
návštěvníkům Prahy přinesla hudební 
hasičskou fontánou mimořádný, 
nevšední zážitek. V odpoledních 
hodinách zasahovali strážníci 
Městské policie na parkovišti před 
supermarketem Kbely. Na parkovišti 
vyhrazeném pro invalidy, si klidně 
zaparkovala dvě osobní auta. Jejich 
řidiči však měli smůlu, jako invalidé 
nevypadali a na místě byli okamžitě 
strážníci Městské policie. Řidiči 
napařili pokutu, kterou zaplatil  a ve 
druhém autě řidička také zaplatila 
pokutu,   ale neodpustila si na adresu 
strážníků udělat poznámku:,,Když 
Vás to baví“. Strážníci Městské poli-
cie pouze dělali dobře svoji práci. 
Večer se sále Lidového domu Kbely 
uskutečnila kulturní akce pod  náz-
vem  ,,Vítkovi  veteráni“, což byl 
koncert hudebních skupin Veteráni  
studené  války a Vítkovo kvarteto. 
Příznivci rockové muziky si přišli na 
své.

15. 9.   V  bankomatu v Katusické 
ulici ve Kbelích si byl starší muž vy-
brat peníze. Není známo, kolik peněz 
vybral, ale jisté je, že u zdi zapomněl 
dřevěnou hůl na podporu stabil-
ity chůze. Jedna dívka za ním došla 
a zapomenutou hůl mu přinesla 
a obdržena poděkování za dobrý 
skutek. O tom, že dětská fantazie ne-

zná mezí, se mohli přesvědčit ti, kteří 
se v odpoledních hodinách pohy-
bovali v lesoparku v blízkosti hotelu 
Erko ve Kbelích. Dva chlapci školou 
povinní si zde uspořádali závody na 
kolečkových křeslech, které zřejmě 
používají doma k počítači a navíc 
používali hůl pro invalidy jako pušku 
a po sobě stříleli. Opravdu originální 
zábava! A to ještě neuvádím jejich 
slovník, který je nepublikovatelný!
 16. 9.  Fotbalisté TJ Spartak Kbely, 
mužstva A v 6. kole 1. B. třídy dek-
lasovali na domácím hřišti fotbalisty 
Hostivaře B poměrem 9:0 a v tabulce 
soutěže se posunuli na  3.místo.
 17. 9. Opět jsem navštívil Letecký 
archiv v Praze 10. Zajímal jsem 
se o události na kbelském letišti 
v počátcích historie našeho le-
tectví. Např. k 20. 12. 1919 mělo 
Velitelství čs. vojenského letectví 
dodáno z Francie 41 letadel  SPAD 
,,vhodných pro válečné účely“, ale 
pouze 11 letounů bylo u jednotek, 
27 kusů v Leteckém skladišti a 3 
kusy v opravě. Hlavní příčinou byl 
stav dodaných letadel, šlo totiž o 
válečné vysloužilce. I když byly u nás 
opraveny ani pak nevynikaly spolehli-
vosti, což mohou potvrdit účastníci 
předvádění jednoho ze Spadů na 
letišti Kbely, před jejichž zraky nas-
toupil pilot do letounu a vzápětí stál 
opět na zemi, neboť propadl podla-
hou kabiny!
19. 9.  V Lidovém domě Kbely se 
konalo Veřejné zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 19, poslední v tomto 
volebním období. Nejzajímavější 
body programu byly: prodej pozemku 
MČ Praha 19 výrobnímu družstvu 
Drupol a  změna  územního  plánu 
v bývalém areálu podniku PAL Kbely.
20. 9.  Na železniční zastávce ve 
Kbelích, Čakovicích a Satalicích 
se v ranních hodinách konkrétně 
od 6 do 10 hodin uskutečnila zají-
mavá akce pod názvem ,,Snídaně 
na peróně“ s heslem ,, Lepší káva ve 
vlaku nežli štrúdl na silnici“. Tuto akci 
připravila MČ Praha 19 a hl. m. Praha 
a nejen cestující se na místě mohli 
mnohé dozvědět o historii a budouc-
nosti vlakové dopravy přes Kbely, ale 
také jim čekání na vlak zpříjemnila 

čerstvá káva a závin.
 22.9.  V Centrálním parku Kbely se 
od 11 hodin konalo Kbelské posví-
cení, které pro veřejnost připravili 
Městská část Praha 19, spolek Kbely 
– Náš domov, Divadlo Prima den, 
Ekocentrum Prales a Regina DAB 

Praha – Český rozhlas. V bohatém 
programu pro děti i dospělé zahrála 
Muzika Ginevra a Deloraine, byla 
slavnostně otevřena kaplička na Sva-
té cestě, v 15 hodin vyrazil na cestu 
průvod se sv. Václavem, nechyběla 
rytířská klání, dobové hry pro děti, 

pohádka, staročeská řemesla včetně 
zabijačkových hodů, tvořivé dílny, 
prodejní stánky, voňavé dobroty a 
pout´ové atrakce u kbelského ryb-
níka. Prostě posvícení jak má být

Před lety byl doprostřed parkoviště u drogerie 
v Mladoboleslavské ulici doplněn přechod pro chodce. Do 
té doby lidé přebíhali rušnou silnici. Přechod je tu potřeba, 
protože je zde zastávka autobusu a lidé se potřebují dostat 
ke službám na protější straně ulice. V posledních letech 
jsme obdrželi několik žádostí na jeho zabezpečení. Řešení 
přechodu je mimořádně složité, protože Mladoboleslavská 
ulice je v plné péči Magistrátu z hlediska státní správy i 
péče o tuto ulici, tudíž městská část nemá moc možností, 
jak přinutit město, aby konalo.
Spojila se proto s Dopravní fakultou Českého vysokého učení 
technického a nechala zpracovat takzvanou bezpečnostní 
inspekci na celý silniční tah od Brandýsa do Vysočan. Podle 
této inspekce byly zjištěny problémy, které na přechodech 
jsou, a postupně se uskutečňují bezpečnostní úpravy, 
protože hlavní město má omezený rozpočet a na řešení 
více přechodů najednou by neposkytlo finance. Postupně 
se podařilo upravit do ucházející podoby všechny přechody 
od majáku a ž k lékárně. Nyní je konečně na řadě přechod 
před drogerií. Důvodem je, že odborníci na bezpečnost zde 

dlouho prosazovali dopravní ostrůvek, který nebyl možné 
umístit bez výrazného zmenšení parkoviště, a ze Sojovické 
ulice by se větším autům špatně odbočovalo doleva na 
Mladoboleslavskou. Navíc tudy se přepravují nadměrné 
náklady, například se tu vezla část letadla z Nagana, takže 
není možné jízdní pruh přehnaně zúžit.
Nakonec se radnici podařilo najít kompromis, který vyřeší 
problémy na přechodě i bez ostrůvku a může být vzorem 
pro další lokality v Praze. Lidé si stěžovali, že nevidí přes 
zaparkovaná auta a stojící autobus. V novém projektu tedy 
je upraven rozhled tak, aby chodec dobře viděl do vozovky, 
a je tu navrženo přisvětlení, aby chodce viděl řidič včas a 
stačil zabrzdit. Navíc je posunuto místo, kde zastavuje 
autobus. Pocit bezpečí na ostrůvku uprostřed silnice je 
nahrazen zlepšením orientace před vstupem do vozovky.
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
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Skaut - S.S.v.
Ti, kteří sledují naši činnost, jistě ví, že jsme v roce 2003 
vystoupili z největší mládežnické organizace  v ČR - Junák. 

Ten, kdo se zajímá o historii 
skautingu jistě také ví, že v 

současné době je v ČR 
18 různých skautských organizací.
Doufáme, že mezi skauty stále platí: Skaut je 
skautu bratrem. 
Při odchodu z organizace Junák vznikl Skaut - 
S.S.V.  (Skauti a Skautky Vpřed). Naše organizace, 
která je řádně zaregistrována na MV. 
Název Vpřed je použit podle Foglarových 
časopisů, které se snažily vést své členy vpřed. 
I my se o to snažíme..., navázat na nezávislý a 
opravdový skauting.
Učíme naše členy k lásce k přírodě, vlasti, ale i k 
základům slušného chování.
Myslím, že každý kdo nás potkává v okolí skautské 
klubovny při naší činnosti, může posoudit sám, 
zda tomu tak opravdu je.
Jak píšeme zde ve zpravodajích, má naše 
organizace několik oddílů. Ve Kbelích se dětem 
věnujeme 5 let. Jdeme svoji stezkou, tudíž nikomu 
nebereme jeho historii ani zásluhy a jsme rádi, že 
nás ostatní organizace respektují.
Naše oddíly jsou rozdělené na:
Bobříky ( předškoláci 5 - 6 let ), Světlušky a Vlčata 
( 6 - 10 let ), Skauti a Skautky ( 10 - 15 let ), Old 
Skauty ( 18 - ? ), Klub přátel Skautů - S.S.V.  ( 
rodiče, sympatizanti, ...).
V současné době je nás celkem -  75
Organizace S.S.V. je otevřena každému, kdo hodlá 
dodržovat naše pravidla ( slušnost, spolehlivost, 
čestnost, ....).
V roce 2016 se nám dostalo velké pocty, když nás 
oslovila WFIS ( World Federation of Independent 
Scout ) s nabídkou přibrání naší organizace pod 
„ochranná křídla“. Z toho bychom měli opravdu 
velkou radost.
Rozhodně se nejedná o žádnou jednoduchou 
přijímací zkoušku. V současné době jsme v 

čekatelské fázi, kdy o našem přijmutí 
rozhodují činy a práce. V ČR patří již k 
WFIS - ABS Skauti a SSSČR. 
Vrcholnými orgány WFIS jsme kladně 
hodnoceni. Setkání v Německu dopadlo 
také na výbornou, a tak budeme moc rádi, 
když nám budete palce držet i Vy. 
U nás děláme skauting, tudíž skauty 
nerozlišujeme na pravé a levé, nýbrž podle 
jejich skutků.
Pokud tě tento článek oslovil, srdečně tě 
zveme do našich řad. Více o nás a naší 
činnosti na: www.skaut-ssv.cz    nebo Fcb 
- Kamil Podlaha

Se skautským pozdravem,
Kamil Podlaha



vt gYm - novÉ komplexní SpoRtovní centRum 
tomáše vágneRa v pRaze - kBelích

kBelští podnikatelÉ

vt gYm – to je jedinečný koncept, který vznikl propojením kompenzačního cvičení přímo 
se samotným gymem s několika sportovními odvětvími pod jednou střechou. Na ploše 800 
m2 nabídne klientům zázemí pro funkční trénink, kalisteniku neboli cvičení s vlastní váhou 
těla, fitness a kardio zónu, strečink zónu, aerobní aktivity, vzpírání & powerlifting zónu, 
strongman doplňky, oddělený sál s projektorem pro individuální i skupinové lekce a fyzio 
sál pohybové diagnostiky, kompenzace, prevence a masáží vedený zkušeným pohybovým 
specialistou. Prostorný bar s příjemnou obsluhou, kde si budete moci vybrat z široké 

nabídky výživových doplňků a nápojů a s ním spojené pohodlné posezení.
vt gYm je nové sportovní centrum zdravého pohybu v Praze-Kbelích. Svazující smluvní závazky jsme nahradili 
nezávaznou platbou. Dáváme přednost kvalitě, zaměřujeme se nejen na vzdělávání široké veřejnosti, ale i sportovců a 
trenérů různých odvětví formou seminářů, kurzů a to ve spolupráci s nejlepšími vzdělávacími centry v ČR. Jsme funkční, 
výjimečně vybavený gym a klientům nabízíme námi vyškolené trenéry pro komplexní sportovní péči. U nás si přijdete 
na své nejen Vy, zkušení sportovci, ale i všichni ostatní, kteří si přijdou zacvičit, odreagovat se od všedních starostí aby 
užitečně strávili svůj volný čas.

OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ | 7:00 - 22:00
SO - NE | 9:00 - 20:00

www.vtgym.cz

tel.: 721 023 933, 
info@vtgym.cz

Věřím, že v novém VT GYM centru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání a 
motivace k pravidelnému cvičení se setká s Vaším osobním úspěchem. K tomu Vám přeji 
mnoho úspěchů.

Tomáš Vágner, majitel VT GYM Complex, s.r.o.  

mladoboleslavská 347, praha 9 - kbely, 197 00,  komerčně industriální park kbely - bývalý areál pal 
(vjezd do areálu naproti benzínové stanici omW).
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Po prázdninách v pondělí 3. září jsme se sešli již na 65. 
Letopiseckém setkání. Na programu jsme měli seznámení 
s historickým portálem spuštěným na webových stránkách 
MČ Praha 19, železniční nehodu v roce 1943 a různé 
historické události ve Kbelích.
MČ Praha 19 připravila na svých webových stránkách nový 
historický portál (https://historie.praha19.cz/). Přítomní 
byli seznámeni, jak mohou s portálem pracovat. Jak si 
najít povídání slovem, jak si vyhledat fotografie podle 
jednotlivého zaměření nebo jak si číst v kronikách. Tento 
portál se bude dále postupně upravovat a doplňovat. 
Bude to ještě hodně práce, ale základ historického portálu 
je již k prohlížení. Prosím čtenáře, pokud najdou nějakou 
nesrovnalost nebo budou chtít doplnit náš archiv o další 
fotografie či dokumenty, napište mi na e-mail: engelova.
ivana@seznam.cz nebo volejte na číslo 737 124 066. 
Můžete za mnou také přijít na úřad každou středu v době 
od 8,00 do 11,00 hodin a odpoledne od 15,00 do 18,00 
hodin.
Při dalším povídání jsme si připomněli železniční nehodu, 
která se stala pře 75 lety.  Nejdříve si připomeneme něco 
k historii železnice. Od 20. let 19. století byly budovány 
železnice jen pro nákladní dopravu. Byly to koněspřežné 
dráhy a budovaly se na celém světě. V Česku vedla první 
koněspřežná dráha z Lince do Českých Budějovic v roce 
1827. Na přelomu 30. a 40. let byla zahájena výstavba 
parostrojních železnic.
Přes Kbely projel vlak poprvé v roce 1872 na trati Praha 
– Neratovice. Ale vraťme se k železniční nehodě, která se 
stala 20. prosince 1943. V úseku Kbely – Satalice v místě 
za přejezdem směrem na Satalice se srazily před šestou 
hodinou ranní vlaky, které převážely hlavně dělníky do 
nedalekých továren. Na místě zahynulo 23 osob, 110 lidí 
bylo zraněno a 19 později zemřelo v nemocnicích. Příčinou 
nehody bylo nedorozumění na výhybně, která byla ten 
den poprvé otevřená společně s novou budovou nádraží. 
V dnešní době místo nádražní budovy stojí nedostavěný 
dům na konci Toužimské ulice, před kterým je umístěna 
vlaková zastávka. Píše se, že nehodu zavinil výpravčí pan 
Antonín Pospíšil ze železniční stanice Kbely. Na pohřbu 
obětí, který se konal ve Vinoři (Kbely v té době ještě neměly 
hřbitov), se zúčastnili také tehdejší protektorátní ministři 
Bienert a Moravec, ale nad rakvemi směl promluvit pouze 
římskokatolický kněz. Mezi lidmi se říkalo, že železniční 
neštěstí byl boží trest, protože při stavbě nádražní budovy 
se zbourala kaplička č. 21 ze Svaté cesty.  Také se železniční 
neštěstí dostalo i do literatury, kdy jej Bohumil Hrabal ve 
svých „Ostře sledovaných vlacích“ umístil do úseku ve 
skalách.
Dále jsme mluvili o vlečkách a výhybkovišti. Dráhy v roce 
1943 zřídily na této trati také výhybkoviště kolejí v místech 
dnešní zastávky vlaků Kbely a končilo přibližně nad tunelem 
v Centrálním parku. Druhá kolej sloužila jako překladiště 
Němcům, kteří v Lidovém domě ve Kbelích měli zřízenou 

opravnu automobilů. Dvoukolejka byla zrušena v roce 
1967. Vlečka za okupace vedla také z nádraží Satalice podél 
Nádražní ulice a sloužila pro vojenské účely k překládání 
cisteren s leteckým benzínem, které se odvážely na 
letiště ve Kbelích. Vlečka byla zrušena v roce 1987. Další 
vlečky na této trati vedly z nádraží v Čakovicích jednak do 
cukrovaru v Čakovicích, do továrny Avia Letňany a továrny 
Letov Letňany. Svým účelům vlečky již neslouží, továrny 
neexistují, přesto ještě někde zůstal zbytek kolejí.
Pro zajímavost jsem vybrala různé historické události ze 
Kbel.

Rok 1928
Na Obecním úřadě bylo zavedeno úřadování celodenní – 
úřadoval pan starosta Karel Franc, který obstarával obecní 
agendu.
Výročí 10 let republiky uctila Osvětová komise zasazením 
Pamětní desky v chodbě obecní školy. Na desce je 42 jmen 
občanů, kteří položili život za 1. světové války. V současné 
době je deska umístěna na kbelském hřbitově.
Dále je v zápise psáno, že se dne 26. září konal Velký letecký 
den, který se vydařil a obci přinesl „slušný peníz“.
Rok 1933
V lednu byla svolána mimořádná schůze obecního 
zastupitelstva, kterou si vyžádali nezaměstnaní v obci. 
Nezaměstnaných bylo hodně a pro udržení klidu a pořádku 
v obci byl povolán jeden četník z Vinoře a jeden četník 
z letiště. Ve prospěch nezaměstnaných bylo uvolněno 
z obecní pokladny 4 000 korun na vyvařování.
V obci byla v říjnu provedena Sborem dobrovolných 
hasičů sbírka na budování našeho letectví. Sbírka vynesla 
2 156,50 korun a obec přidala ještě 1 500 korun.
Rok 1938
Na železniční zastávce (u přejezdu na Vinoř) byla schůze, na 
které se jednalo o postavení přístřešku nebo čekárny.  Na 
zastávce bylo pouze osvětlení zhotoveno panem Šebkem.
Staročeské hasičské plesy se těšily velké oblibě, neboť 
hasičské spolky byly v době, kdy nebylo na našich vesnicích 
sokolských jednot, jediným kulturním střediskem, jak je 
psáno v kronice. Na kbelském plese, který se konal 12. 
března roku 1938, hrála Patrasova dechová hudba za 750 
korun.

Začátkem září byl ve Kbelích založen Československý 
červený kříž.
Dne 20. prosince havarovalo na letišti u Letňan stíhací 
letadlo, ve kterém zahynul jeden z našich nejlepších pilotů 
Josef Košař. Po něm byla později pojmenována i ulice ve 
čtvrti Důstojnické domy Košařova.
Rok 1963
V tomto roce byl slavnostně zahájen provoz širokoúhlého 
barevného kina. První film, který se 1. března 1963 hrál, byl 
„Tři muži ve člunu“. Kino bylo na nynější Mladoboleslavské 
ulici čp. 73. Dříve to byl hostinec U Kettnerů, pak hostinec 
U Suldovských, potom i jedna třída školy, a také i Kovomat. 
Za prvních 15 let, tedy do roku 1978 se v kině odehrálo 
4 916 představení, včetně dětských.
Rok 1973
V tomto roce došlo k přejmenování ulic po připojení Kbel 
ku Praze v roce 1968. Ulice budou mít názvy podle obcí 
okresu Mladá Boleslav. Přejmenování bylo z důvodu, 
aby v Praze nebyly stejně pojmenované ulice v několika 
čtvrtích. K přejmenování ulic došlo i v dalších připojených 
obcích.
V roce 1963 měly Kbely 6 984 obyvatel.
V roce 1973 měly Kbely 6 640 obyvatel.
Rok 2008

Byl dokončen projekt Centrálního parku.
Zprovozněn další úsek metra „C“ do stanice Letňany.
Vichřice Emma zasáhla začátkem března celé území ČR. 
Ve Kbelích trvala asi 10 minut a stačila vyvrátit strom 
u rybníka. Také musel být odvolán závod „Kbelská 10“. 
Orkán těsně před startem běžeckého závodu smetl celé 
organizační zázemí i s tratí.
Dne 16. října došlo v Praze k jednomu z největších 
požárů za poslední dobu. Začal hořet Průmyslový palác 
na pražském výstavišti v Holešovicích. I naše jednotka 
Sboru dobrovolných hasičů pomáhala při hašení. Za účast 
obdržela z rukou ministra vnitra ČR Plaketu Hasičského 
záchranného sboru ČR a písemné poděkování od primátora 
hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma.
Rok 2018
Přívalová voda zaplavila dne 8. 8. 2018 dolejší část 
Vrchlabské ulice. Voda během chvilky dosahovala autům 
do poloviny kol.  Na pomoc přijeli kbelští hasiči.
Do prvních tříd Základní školy ve Kbelích nastoupilo v září 
celkem 115 dětí.

Letopisecké setkání při povídání uteklo jako voda a již se 
všichni těší na to další říjnové.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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Jak víme, první vlak přes Kbely projel v roce 1872. Bylo to 
na trati Turnovsko – kralupsko – pražská. Tak se jmenovala i 
společnost, která dráhu provozovala. Tato společnost roku 
1882 ukončila svou právní existenci fúzí s Českou severní 
dráhou, která převzala její tratě. Česká severní dráha byla 
v roce 1908 zestátněna.

Ve Kbelích neměly vlaky zastávku, přestože se o ni od roku 
1923 usilovalo. Lidé chodili na vlak do Satalic. Teprve v 
roce 1932 se podařilo zřídit zastávku. Ta byla v místech po 
pravé straně vedle přejezdu do Vinoře a zároveň i po pravé 
straně kolejiště směrem na Satalice. Zastávka byla pouze 
osvětlena. Nebyl tam žádný přístřešek. Tento údaj mám z 
výpisu z kroniky a hlavně od pamětníků. V knize Turnovsko 
– kralupsko - pražská dráha od Zdeňka Šindlera se chybně 
uvádí, že čekárna byla u strážního domku u přejezdu. 
Domek byl po levé straně směrem na Vinoř. Tam opravdu 
nikdy nebyl a bylo by i nelogické, aby lidi chodili přes silnici 
na vlak.
Teprve až v roce 1943 byl na zastávce vybudován 
přístřešek. Ten však neměl dlouhého trvání. Dráhy v roce 
1943 zřídily na této trati ve Kbelích krátké výhybkoviště 
kolejí – druhou kolej. Bylo to v místech od dnešní zastávky 
směrem na Satalice a končilo asi v místech nad dnešním 
tunelem v Centrálním parku. Dráhy požadovaly vystavení 
nové větší čekárny se zastávkou vlaku u nové dvoukolejky. 
Malá čekárna byla zbourána a vystavena nová nádražní 
budova. Ta byla otevřena dne 20. prosince 1943, v den, 
kdy se stalo ve Kbelích vlakové neštěstí. Příčinou neštěstí 
bylo nedorozumění na výhybkárně, která byla také v ten 

den nově otevřena. Píše se, že neštěstí zavinil pan Antonín 
Pospíšil ze železniční stanice Kbely. Při železniční nehodě 
se srazily dva vlaky v místech z pravé strany přejezdu na 
Satalice. Vlaky převážely dělníky do blízkých továren. 
Na místě zahynulo 23 lidí, 110 bylo zraněno a dalších 19 
zemřelo v nemocnicích. Mezi lidmi se říkalo, že to byl boží 
trest za to, že se při stavbě nádraží zbourala kaplička (21) 
ze Svaté cesty.
Druhá kolej u nádraží Kbely byla zbudována a používána 
hlavně jako překladiště pro automobily, které Němci 
opravovali v Lidovém domě ve Kbelích. Na konci druhé 
koleje směrem na Satalice byl semafor a strážní domek, kde 
pracovník dráhy ručně přehazoval výhybky. Dvoukolejka 
byla zrušena v roce 1967. Rovněž závory se stahovaly 
ručně, než bylo vše zautomatizováno.
A ještě něco k vlečkám. Z kbelského nádraží nikdy nevedla 
žádná vlečka, přestože se s ní v roce 1896 počítalo. Vedla 
by do cukrovaru ve Vinoři. Z nedostatku financí se projekt 
nikdy nerealizoval a cukrovar ve Vinoři se zrušil v roce 
1953.  Továrny Avia a Letov (zbudované po roce 1920, ne 
za války) měly vlečky z nádraží Čakovice. Továrna Pal nikdy 
žádnou vlečku neměla. Ze Satalic vedla krátká vlečka, která 
sloužila pro překlad cisteren s palivem, které se překládaly 
na automobily a vozily na letiště ve Kbelích. Vlečka byla 
zbudována v roce 1938 a zrušena v roce 1987. Do kdy 
sloužila pro potřeby letiště, se mi zatím nepodařilo zjistit.

Kbely, 10. září 2018
sepsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel                                    

železnice ve kBelích

https://historie.praha19.cz/
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StRašidelnÉ odpoledne 
v centRálním paRku kBelY
V sobotu 3. 11. 2018 se v Centrálním parku Kbely 
uskutečnilo vyřezávání dýní s lampionovým průvodem. 
Vyřezávali děti i dospělí a technice ani vzorům se meze 
nekladly. I když přece jen převažovaly strašidelné 
obličeje, každá dýně byla originální. Na závěr porota KRC 
CoByDup se zástupci MČ Praha 19 
vybrala nejzdařilejší a nejstrašidelnější 
vyřezanou dýni a ocenila jejího 
autora, ale také odměnila děti, které 
přišly ve strašidelných a originálních 
kostýmech. Porota to neměla zrovna 
lehké. Během celého odpoledne mohly 
děti plnit halloweenské soutěže, které 
byly rozmístěny po parku a za jejichž 
splnění dostaly drobné odměny. V 
16.00 hodin vystoupilo již tradičně 
divadélko Romaneto. Po setmění 
děti rozsvítily svoje lampionky a 
vydaly se lesoparkem na pohádkový 
lampionový průvod, kde na ně čekaly 
nejen pohádkové postavy, ale také 
strašidýlka. Ten kdo lesem prošel, se 
mohl těšit na skvělou bubenickou 

show v podání Groove Army. Poděkování si zaslouží jak 
organizátoři z Kulturního a rodinného centra CoByDup, tak 
také MČ Praha 19 a její zaměstnanci, hl. m. Praha, Lesy hl. 
m. Prahy, kbelští dobrovolní hasiči a dobrovolníci, kteří se 
na akci podíleli. Děkujeme také za krásné fotografie Petru 
Váňovi a za reportáž z akce TV Kbely. 

 Za všechny organizátory – Lenka Baťková

halloWeen
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šakal kBelY
šakalí SouStředění 2018
osada lažánky, Blatná, 25.8. - 01.09.2018

Pět šakalích hlav bylo u toho.
Pět šakalích hlav vidělo, slyšelo a prožívalo vše spolu 
s nimi. 
Pět šakalích hlav jim dýchalo na paty při ranním běžeckém 
okruhu, obdivovalo hudební rozcvičku, čmuchalo při 
bodování chatek.
Pět šakalích hlav olizovalo pot z jejich čel při dopoledním 
kruhovém tréninku.
Pět šakalích hlav se nevěřícně kroutilo, když ušli 20 
kilometrů a ještě zvládli přemoci zlobry a donést živou 
vodu k obětnímu kameni. 
Pět šakalích hlav s nimi hltalo krmi z misky v lesní restau-
raci U Báby.
Pět šakalích hlav ostřilo jejich zrak při měření sil v biat-
lonu, dodávalo rychlost v lesních disciplínách a odvahu při 
gladiator games.

Pět šakalích hlav poulilo oči na atletický 
ovál v Blatné a obdivně přihlíželo jejich 
výkonům ve skoku vysokém a dalekém, 
vrhu koulí a hodu oštěpem, ladnosti 
štafetových předávek. 
Pět šakalích hlav hledělo spolu s nimi 
do ohně a poslouchalo jejich zpěv.
Pět šakalích hlav dovádělo v  karnevalovém reji. 
Pět šakalích hlav teskně zavylo v den poslední. 
Tak to byl a v našich srdcích stále je, milé děti, tréninkový 
kemp Lažánky 2018.

Nechcete trénovat s námi?
Hledáme další trenéry, kteří by se k nám přidali – i třeba 
jako asistenti. Více informací Vám sdělí Alice Karbulková, 

v případě zájmu pište na info@sakalkbely.cz. 
 

Za ŠAKALa zdraví  
Pavel Karbulka

pRaleS – pRažSkÉ leSní StřediSko 
novinky roku 2018 
Nová budova na ekologické programy – Dřevák – 
předpokládaný termín dokončení říjen/listopad 2018
V horním areálu v lesoparku byla zrekonstruována budova 
bývalého zahradnictví.
Nová budova poskytne zázemí pro 
děti ze základních a mateřských škol, 
které do Pralesa jezdí na ekologicko-
výchovné programy z celé Prahy a okolí. 
Do budoucna bychom tu rádi nabízeli i 
různé kurzy a kroužky pro děti i dospělé. 
V zahradě děti najdou známé i méně 
známé bylinky, jedlé keře (rybízy, 
angrešty atd) V okolí dřeváku vznikne 
„motýlí“ louka, na malých políčkách 
budou k vidění základní obiloviny a další 
zemědělské plodiny. 
Rozšíření komunitní zahrady  - na 
podzim 2018 se komunitní zahrada 
rozroste o bezbariérový skleník 
s dřevěnými záhony. Některé budou 
vhodné i pro vozíčkáře. Ve stávajícím 
skleníku nahradíme dosavadní plastové 
kontejnery dřevěnými záhony různých velikostí. Nová 
pěstební sezóna začne na jaře 2019 (duben) V novém roce 
nabídneme různé přednášky. Rádi bychom nové zájemce 

pozvali na naše setkání komunitních zahradníků – 13.10. 
od 15:00
Barevné sochy – od léta zdobí naše prostory barevné 
sochy. U dřevěného altánu je to indiánský totem a před 

naší budovou socha hada. 
V naší ovčí ohradě máme nové obyvatele. Qessantské ovce. 
Tmavé ovečky Bekna a Jekna a bílého beránka Václava. 

Do budoucna bychom rádi přidali další domácí zvířata a 
zbudovali zde třeba i malou městskou farmu. 
Další novinky:
Do konce roku postavíme v dolní části areálu hliněnou pec 
a na konci naučné stezky dřeva zbudujeme ukázkový milíř. 
V nové roce 2019 máme pro děti připravené nové 
ekovýchovné programy o zahradě, o bylinkách a v létě 
parádní příměstský tábor.
Naučná cesta dřeva se v novém roce 2019 také dočká 
nových prvků, ať už různých terénních úprav, tak přibudou 
i nové informační tabule a hry pro děti. 

Michaela Kubernatová

http://www.sakalkbely.cz/2018/08/31/nechcete-trenovat-s-nami/
mailto:info@sakalkbely.cz
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U rytíře. Vybavení tohoto hotelu bylo pro nás ne příliš 
příjemným „ návratem do minulosti“, ale personál hotelu 
byl velmi vstřícný a ochotný za což mu bylo vedením klubu 
seniorů poděkováno.
V rámci pobytu byly uskutečněny dva výlety. První výlet 
byl do barokně - klasicistního Děčínského zámku, který je 
dominantou města a vypíná se na skalním ostrohu nad 
soutokem řek Labe a Ploučnice. Je to jeden z největších 
a nejstarších zámků v Čechách. Prohlídka byla zaměřena 
na barokní skvosty zámeckého areálu - barokní konírny, 
Růžové zahrady, spojovací chodby a kostela Povýšení sv. 
Kříže.
Druhý výlet byl do obce Mikulášovice, kde jsme navštívili 
podnikovou prodejnu a Muzeum nožířské tradice. Obci 
se dříve přezdívalo „ český Solingen“, díky výrobě nožů / 
např. známé rybičky/ výroba pokračuje do dnešních dnů 
ve firmě Mikov s.r.o. Po prohlídce muzea jsme autobusem 
pokračovali do města Rumburk, který leží ve východní části 
Šluknovského výběžku. Ve městě jsme si prohlédli náměstí 
s Morovým sloupem a Loretánskou kapli Panny Marie. 
Zpestřením výletu byla návštěva místní cukrárny.
Během téměř celého našeho pobytu jsme měli slunečné 
počasí, které jsme využili na procházky po obci a okolí a 
obdivovali krásy přírody. Na své si přišli i houbaři.

                              -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Je neděle 9. září, den jako každý jiný. Ne však pro kbelské 
důchodce, kteří už nastupují do autobusu. Ten je odveze na 
týdenní rekreaci do Lužických hor. Dojíždíme do Doubice 
k hotelu JEF. Míjíme dřevěné vyřezávané sochy dvou 
jelenů, místní hospodu a hned za ní spoustu dřevěných 
soch zvířat a pohádkových bytostí. Doubici založil 
rod Kinských a ze dvou 
manželství knížete vzešlo 18 
potomků. Písemné doklady 
rodu a jím založené sklářské 
huti sahají až do polovin 
y 15. století. O zachování 
kulturní památky – kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 
– se zasloužil místní farář, 
který k částce určené na 
demolici přidal všechny své 
úspory a kostel obnovil. 
Měli jsme možnost si v něm 
vyslechnout i první varhanní 
koncert.
Ještě mnoho historek se 
vztahuje ke zdejšímu kraji. 
O založení obce Doubice, o 
místním strašidle Rohálovi,  
i o tom, jak vznikl název 
Česko–Saské Švýcarsko. A 
víte, co jsou podstávkové 

domy? Nevíte? A že každá tyčka laťkového plotu je 
ozdobena hrníčkem, kterých jsme napočítala i 120 na 
jednom plotě. A proč mají Doubice ve znaku dubovou 
větev? Že je to hnízdiště výra velkého, mnohdy i sokola 
stěhovavého? Že zdejší lesy jsou útočištěm pro jelena a 
objevuje se zde i vlk?
Stihli jsme navštívit i děčínský barokní zámek hrabat Thun-
Hohensteinů, jízdárnu, růžovou zahradu i vyhlídkovou 
glorietu. Mikulášovice s výrobou nožů, jejichž značka 
MIKOV je známá i v cizině. Také Rumburk nechvalně známý 
střelbou do legionářů po potlačeném povstání. 
To vše jsme stihli za jediný týden a to díky příspěvku 
z radnice naší obce a výboru, který vše zařídil a o všechno 
se staral. Jak jinak bychom to vše poznali. Měli jsme i 
zajištěnou hudbu se zpěvem a tancem na rozloučenou 
s jedním krásným koutem naší země. Díky! Už teď se 
těšíme na další poznávací cesty. A hned ta příští bude na 
parníku po pražské Vltavě.

kluB SenioRŮ kBelY 
plavba parníkem po vltavě - pod pražskými 
mosty.
Dne 3. 10. 2018 jsme se s manželem účastnili, Klubem 
seniorů zorganizované,  plavby parníkem po 
Vltavě, abychom si mohli prohlédnout z jiné 
perspektivy část pražských mostů, historických 
a moderních budov.
Naše dvouhodinová plavba se započala v 
největším pražském přístavišti, od Čechova 
mostu, kde se nachází flotila lodí společnosti 
PRAGUE BOATS a z kterého vyplouvají lodě a 
parníky. Pluli jsme lodí GRAND BOHEMIA, která 
je nejmodernější a nejnovější lodí vyrobenou v 
německých loděnicích. Je dlouhá téměř 74 m s 
odtahovací prosklenou střechou, je bezhlučná, 
moderně a komfortně zařízená a je z ní dokonalý 
výhled.  Součástí plavby bylo i malé občerstvení 
- desert a káva, popř. čaj nebo malé pivo. 
Učaroval nám pohled na Pražský hrad,Karlův 
most, Staroměstskou a Malostranskou 
mosteckou věž, Národní divadlo, Mánes - 
Šítkovskou vodárenskou věž, Slovanský ostrov, 
Emauzský klášter, Vyšehradské hradby s bazilikou sv. Petra 

a Pavla a další historické objekty.
Praha, jak jistě všichni víme, je nejenom městem věží, ale 
také mostů, můstků, či lávek. Z toho 18 mostů spojuje 

oba vltavské břehy. První most, který upoutal 
naši pozornost, byl Čechův most. Jako jediný má 
ozdobnou mostní konstrukci a je zároveň nejkratším 
mostem vedoucím přes řeku Vltavu. Postupně 
jsme propluli pod Mánesovým mostem spojujícím 
staroměstské Palachovo náměstí a a malostranský 
Klárov. K nejkrásnějším mostům světa a symbolem 
Prahy je Karlův most, který je také nejstarším 
kamenným pražským mostem propojujícím Malou 
Stranu se Starým městem. Propluli jsme ještě pod 
mostem Legií, Jiráskovým mostem, Palackého 
mostem i Železničním mostem s opravenou lávkou 
pro pěší z břehu Vltavy u Výtoně (bývalé Podskalí) 
pod Vyšehradem na Smíchov.
Slunečné  počasí umocnilo náš silný zážitek z celé 
plavby lodí.

 marie žďárková

Senioři v douBici
Je už asi tradicí, že se každý rok v měsíci září uskutečňuje 
týdenní seniorský pobyt. Tak tomu bylo i letos a vedení 
klubu seniorů vybralo prostředí Lužických hor a to v 
termínu od 9. 9. do 16. 9. 2018 v malebné obci Doubice. 
Čtenářům Kbeláka předkládáme  příspěvky našich členek 
Marie Žďárkové a Aleny Jeřábkové.

Obec Doubice se nachází v lesnaté krajině na rozhraní 
národního parku České Švýcarsko a CHKO Lužické hory. 

Dominantou této vesničky je kostel Nanebevzetí Panny 
Marie postavený v roce 1814 dále obecní muzeum 
umístěné v historických prostorách Staré pošty a největší 
sbírka dřevěných soch stojící u penzionu Stará hospoda. 
K pozoruhodnostem této obce patří jednoznačně místní 
podstávkové domy a chalupy.
V obci trvale žije asi 105 obyvatel. Přesto je v obci během 
roku čilý ruch, a to díky chalupářům a turistům a nově 
postavené roubence  známého zpěváka Karla Gotta.
Ubytováni jsme byli v hotelu JEF, jehož součástí je krčma 
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kluB SenioRŮ kBelY základní škola pRaha - kBelY
RozhovoR S novÝm ředitelem školY 
mgR. Bc. květoSlavem přiBilem
který předmět jste měl ve škole nejraději?   
Dějepis, ten mě moc bavil, ale i český jazyk, ve kterém byla 
zahrnuta i literatura.
A který jste naopak nenáviděl?
Hudební výchovu, to bylo moje trauma! Bál jsem se do 
těchto hodin chodit, neuměl jsem totiž zpívat.
Byl jste šprt nebo lajdák?   
Jestli ten pojem jde použít, tak 
LAJDÁCKÝ ŠPRT.
proč jste si vybral tohle zaměstnání?   
Protože po vás něco zůstane, po 
letech si žáci řeknou: Chodil jsem 
do této školy a byla skvělá.
kdybyste si měl znovu vybrat 
povolání, vybral byste si znovu to 
samé?   
Zcela jistě.
jaké byly vaše první dojmy při 
vstupu do naší školy?   
Nesmírně krásná budova a 
v pěkném prostředí. Hlavně na mě 
zapůsobila lokalita.
Bylo něco zásadního, co jste na 
naší škole chtěl změnit?   
Naše škola je na nižší úrovni 
vybavenosti, než jsem si myslel. 
Čeho byste chtěl v naší škole 
dosáhnout?   
Na to už jsem odpověděl v předešlé otázce. Chtěl bych 
školu lépe vybavit. A aby všichni, kdo sem chodí, se 
usmívali. Pedagogové i děti.
Byl jste nervózní první den v naší škole?   
Jako prvňáček.
máte děti? a chodí do naší školy?   
Ano mám, ale už jsou zaměstnány a vydělávají… (věk: 
28,30)
chutná vám ve školní jídelně? a pravdu!   
Abych pravdu řekl, chutná, prošel jsem mnoha jídelnami 
a tahle vaří nejlépe. Naše vedoucí ovládá mnoha jazyků, 
plynně mluví anglicky a německy, což na jiných školách 
nebývá.
kde jste strávil prázdniny?   
Od půlky července na této škole.
Sportujete? jaký sport máte nejraději?   
Už nesportuji, ale dříve jsem dělal bojové sporty!

Tuto část rozhovoru zaznamenaly žákyně 9.A - Eliška 
Sedláková a Arleta Červová.
Dále pokračovaly Kateryna Patskun a Aneta Mykulcja z 
9.B.

proč jste si vybral právě tuto školu? 
Protože jsem byl požádán o pomoc.
jak dlouho chcete vykonávat funkci ředitele na této 
škole? 
 Dokud bude spokojenost s mou prací.
už jste někdy řídil nějaký velký tým? 
Takhle velkou školu jsem neřídil, vedl jsem tým, ale nebyl 
tak velký. Počítám do toho pedagogy i žáky. 

Bude za vašeho řízení na škole fungovat školní parlament? 
Zajisté. Chci, aby tady parlament byl.
Budou se i letos konat vánoční hvězdy, jarmark nebo jiné 
podobné akce? 
Ano, všechny budou, už jsme se domluvili s paní učitelkou, 
která si to vezme na starost. Hledáme prostory, které jsou 
snadno dostupné pro veřejnost. 
co si myslíte o zahraničních zájezdech? 
Čím víc, tím líp. To je můj názor. Samozřejmě to nesmí zatížit 
rodinný rozpočet, ale kde jinde získáte zkušenosti, kde 
jinde si ověříte své znalosti jazyka. Hlavně na zahraničních 
zájezdech. 

Pan ředitel byl velmi rád, že jsme se setkali. Myslíme, že 
to bylo oboustranné. Zjistily jsme hodně zajímavých a 
užitečných věcí. Sice jsme se rozhovoru obávaly, ale vše 
dopadlo dobře, dokonce jsme se i společně všichni zasmáli. 
Náš nový pan ředitel je velmi optimistický a chce dobrou 
náladu šířit i kolem sebe na naší škole. Říká, že je velmi 
důležité, aby se lidé ve škole cítili dobře a měli úsměv na 
tváři.

Skupina tvořivÝch SenioRŮ
Dne 25. 10. 2018 od 10-16h se v Domově seniorů 
Mladoboleslavská sešla skupina tvořivých seniorů, aby 
si pro radost vyrobila podzimní či dušičkové dekorace. 
Děkujeme MČ Praha 19 za krásně prožitý den. V zasedací 
místnosti DS jsme se ocitli v obětí chvojí, barevných 
podzimních doplňků a krásných přírodnin. Atmosféra byla 

pohodová, nechybělo ani malé 
občerstvení. Celou akci finančně 
zajistila MČ Praha 19. Konečné výrobky cca 30 lidí byly 
krásné a originální. Všichni, kteří přišli, děkují za tuto akci 
a těší se na další podobnou, která bude 29. 11. od 12h 
v Ekocentru Prales.

   Marie Černá a Alena Halbychová
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základní škola pRaha - kBelY
100 let tRampingu
Naše třída 7. B se dne 5. 9. vypravila do Národopisného 
muzea v letohrádku Kinských, kde si poslechla výklad o 
sto letech trampingu. Teď vám ale povíme, jak se tam 
dostat. Nejdřív jsme se setkali na autobusové zastávce, 
kde jsme trpělivě čekali na autobus. Ten nás dovezl 
na Palmovku a odtud jsme jeli metrem na Národní 
třídu, kde jsme přestoupili na tramvaj. Když jsme 
vystoupili z tramvaje, ohromil nás překrásný park před 
muzeem. Došli jsme před vchod a po pár minutách pro 
nás přišel průvodce. Odložili jsme si věci a potom se 

trochu seznámili 
s novým 
p r o s t ř e d í m . 
Poté jsme přišli 
do místnosti, 
kde to vypadalo 
jako v přírodě. 
Byly tam lavičky 
okolo ohně a krásná 
trampská chatka. 
Všichni jsme si 
posedali na lavičky 
i na zem a začali 
poslouchat výklad. 
Někteří z nás si 
vyzkoušeli zabalit 
trampský batoh 

– „usárnu“. Dalším úkolem bylo najít předměty, které 

se opakují ve všech obdobích trampské historie – ve 
vitrínách.  Byla to např. kytara, knihy, vlaječky a další věci. 
Ke konci prohlídky nám pustili černobílý dokumentární 
film o trampingu s názvem Potlach, ten asi všechny zaujal 
nejvíc. Na zpáteční cestě jsme si udělali krátkou zastávku 
na Kampě, pak jsme byli na zmrzlině v Angelatu, podle nás 
nejlepší v Praze. Čekala nás už jen cesta domů. Moc se 
nám výprava líbila a určitě výstavu doporučujemeJ.

Za 7. B napsaly Karolína Herainová a Eliška Hřebíková

feStival vědY v dejvicích 
Hned první týden školy se některé třídy druhého stupně 
vydaly na Festival vědy v Dejvicích. Nejdříve jsme zamířili 
do Národní technické knihovny, kde jsme měli krátký 
rozchod na prvním stanovišti. Zde jsme objevovali 
pokrmy molekulární gastronomie. Někteří z nás ochutnali 
i nápoj budoucnosti. Další rozchod byl před budovou již 
zmíněné knihovny, kde si část z nás vyzkoušela jízdu na 
elektromotocyklu. Naše další zastávka bylo samotné 
centrum dění.  Na výstavě jsme měli hodinu na objevování 
tajemství vědy. Bohužel zde bylo hodně lidí, proto jsme 

se nedostali ke všem stánkům. 
Alespoň jsme získali balónek, 
který nás potěšil. Všechny  
informace jsme zapisovali do 
pracovních listů a následující 
den jsme je zpracovali na velký 
papír. Celé dopoledne bylo velmi 
zábavné a zajímavé.

Magdalena Husáková, Natálie 
Kosinová – 8.A

pRojekt o keltech
Nejdříve nám paní učitelka rozdala papíry na náš plakát o 
Keltech. Potom jsme si domluvili, kdo co napíše a nakreslí. 
Plakát jsme dělali ve čtyřech Honza, Tomáš, Tobiáš a 
Aleš. Výroba plakátu trvala asi dvě hodiny. Nakreslili jsme 
zbraně, šperky a potřeby využívané v domácnosti, ve které 

Keltové žili. K obrázkům jsme přidali popisky. Ze zbraní 
jsme nakreslili kopí, zahnutou kudlu, luk a meč. Ze šperků 
jsme si vybrali bronzové nánožníky, keramické náramky a 
náhrdelníky. Dále jsme vyobrazili i nádobí. Práce na plakátu 
byla zábava, každý jsme přispěli nějakým nápadem.

Zaznamenal Jan Kalina, 6.C

vÝStava o keltech
Dne 5.9. se naše nová třída 6.C vydala na výpravu za Kelty 
do Národního muzea. Tato výstava nám nepřinesla jen 
nové poznatky, ale i seznámení s novými spolužáky. 
Každý z nás dostal pracovní list s otázkami zaměřenými na 
vystavené exponáty. Jelikož řada otázek byla velmi složitá, 

společně s ostatními jsme dali hlavy dohromady a získali 
tak správné odpovědi. Na tyto pracovní listy jsme museli 
také nakreslit obrázek. Dívky dámské oblečení a chlapci 
zbraně a nářadí, které Keltové užívali.
Na výstavě nebyly jen keltské šperky, zbraně a oblečení, 
ale i maketa obydlí v reálné velikosti. Toto obydlí jsme 
také nakreslili, abychom si lépe zapamatovali, jaké nářadí, 
nástroje a keramiku bychom na návštěvě u Keltů našli. 
Obydlí se nám nejvíce líbilo, proto jsme tam strávili hodně 
času.
Na konci prohlídky jsme si mohli zkusit keltský oděv. 
Někteří neodolali a v obleku se vyfotografovali.
Výstava se nám velice líbila a těšíme se na další akce.

Anna Lokšů, Lucie Svobodová – 6.C

pRojektovÝ den 8.B k vÝRoČí RepuBlikY
Jako každý měsíc, tak i dne 7.9. měla třída 8.B projekt na 
téma 100 let ČSR. Jednalo se o to, že se žáci museli rozdělit 
do skupin po čtyřech a vymyslet otázku, kterou budou 
pokládat během ankety. Měli namířeno 
do různých míst ve Kbelích, ale také do 
Letňan.
Natálie Bulíčková:
Nejdříve jsme vyrazili do Kbel a dali si 
sraz u Billy. Žáci ve skupinách se rozešli 
po určených místech a kladli lidem 
zadané otázky. Většina dotazovaných 
odpověděla správně, ovšem našli se i 
jedinci, kteří buď odpověděli špatně, 
nebo odmítli účastnit se naší ankety. 
Francesca Ferraiuolo:
Další část naší práce v terénu se 
odehrávala v Letňanech, přesněji v 
OC Letňany. Bohužel lidé, kterých 
jsme se zde ptali, většinou neměli pro 
naši anketu pochopení a odpovídat 
za žádnou cenu nechtěli. Sice se nám 
pár odpovědí - jak správných, tak 
chybných - získat podařilo. Stále platí, 

že starousedlíci ve Kbelích jsou vstřícnější než anonymní 
dotázaní v Letňanech.

Denisa Bártová
8.B
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kRc coBYdup

připravujeme: 
Mikulášská nadílka v Lidovém domě 30. listopadu

Více informací na www.krc-cobydup.cz

příměStSkÉ táBoRY kRc coBYdup 
letní ježkŮv kluBík ve kBelích 
– v kRc coBYdup

V červenci a v srpnu 2018  uspořádalo KRC CoByDup opět o 
jeden týden příměstských táborů více  - celkem jsme tedy 
s dětmi absolvovali 5 turnusů nabytých 
zážitky. Na děti čekal prázdninový program 
na různá témata. Každý týden probíhala 
celotýdenní „táborová hra“ na dané téma. 
V prvním týdnu s názvem „Oči, uši, pusa, 
nos“ probraly děti všechny naše smysly. 
Předposlední červencový třetí srpnový 
týden jsme věnovali starším dětem, s nimiž 
jsme aktivně každý den sportovali – turnus 
nesl název „Léto v pohybu 1 a 2“ – zajezdili 
jsme si na koních, zaskákali na trampolínách 
v jumpparku, zalezli na vysokých lanech 
i na lezecké stěně s boulderem, a také si 
vyzkoušeli ovládat kajaky na Vltavě a naše 
orientační schopnosti v Ďáblickém háji při 
celodopoledním orienťáku.    
Při přelomovém týdnu se děti ocitly ve světě pohádek 
a pověstí během turnusu nazvaném  „České pověsti  a 
pohádky“  a nakonec jsme prožili celý rok s názvem „Čtvero 

ročních období“  .
Ve všech turnusech jsme měli zařazeny alespoň 2 výlety, 
z nichž jeden byl vždy do ekocentra Prales, kde pro 
nás každý týden byl připravený vzdělávací program na 
jiné téma. Pracovníkům Pralesa za všechny programy 
děkujeme.  

Obědy jsme opět měli, z většiny, zajištěny v restauraci 
Zastávka u Srubu. Personálu i panu Haniakovi děkujeme 
za vstřícné jednání a do kuchyně vzkazujeme jednohlasné 

individuální poradny v projektu „co dělat, 
když…?“
V tomto článku bych Vás ráda blíže seznámila s 
principy fungování individuálních poraden, které jsou 
součástí projektu „Co dělat, když…?“. 
Odborné poradenství je určeno pro ty z Vás, kteří 
potřebujete svůj konkrétní problém řešit detailně, 
důvěrně a v soukromí bez účasti ostatních. Poradenství je 
pro klienty KRC CoByDup zdarma. A se kterými problémy 
se na naše odborné garanty můžete obrátit? Velmi 
využívaná poradna je zaměřená na problémy týkající 
se rodinných vztahů, výchovy dětí a prevence. Tuto 
poradnu vede Mgr. Lucie Levitová, která v současné době 
pracuje jako speciální pedagog pro děti s kombinovanými 
vadami, kromě toho poskytuje poradenské služby pro 
rodiče a působí jako lektorka preventivních programů na 
ZŠ a SŠ. Spolupracuje s odborníky z příbuzných oborů – 
psychiatrie, pediatrie, klinická psychologie, logopedie atd. 
A se kterými problémy jsme Vám v minulosti pomohli? 
Jednalo se o např. o opakované problémy v kolektivu, 
podezření na šikanu, komplikovaný rozvod a dopad na 
dítě, nefunkční střídavou péči, podezření na poruchu 
autistického spektra dále obtížnou adaptaci na mladšího 
sourozence, výbušné a agresivní chování ve škole, absenci 

ve škole nebo problémy s přijímáním autorit. 
Neřešili jsme jen problémy týkající se dětí, ale 
také dospělých – například pocity únavy, apatie, vyčerpání 
rodičů při výchově nebo konfliktní vztahy ve společné 
domácnosti s prarodiči atd. S výčtem toho, s čím se na naší 
rodinnou a výchovnou poradnu obracíte, je velmi široký a 
my jsme opravdu rádi, že Vám můžeme pomoci.
Druhá poradna je zaměřená na řešení pracovně-právních 
vztahů. Tato poradna probíhá z velké části elektronicky, 
anonymně, kdy nám klient zašle svůj konkrétní dotaz. 
Právní poradnu vede Mgr. Markéta Tillerová, která 
vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 
V současné době se kromě advokátní praxe věnuje i 
školení v rámci Sítě mateřských center, a to především 
v oblasti pracovního práva. Dále se zabývá otázkami 
souvisejícími s podnikáním, exekucemi nebo dědickým 
právem. Nejčastěji řešenými tématy byl obtížný návrat 
z mateřské dovolené do pracovního procesu, dále nároky 
na odstupné, poradenství kolem rodičovského příspěvku, 
výklad pracovní doby, podání výpovědi atd.
V případě, že byste chtěli naše individuální poradenství 
využít, kontaktujte nás na emailu codelatkdyz@krc-
cobydup.cz. 

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

„DÍKY“.
Celkem se na týdnech  příměstského tábora vystřídalo 105 
dětí. 
Doufáme, že jsme dětem hlavně aktivně a v přátelském 
prostředí pomohli strávit chvíle bez rodičů a rodičům tak 
pomohli zpestřit program pro jejich ratolesti. 

Podle všeho se všem táborové týdny velmi líbily – jak 
dětem, tak i nám a proto se všichni těšíme, že se opět 
společně v CoByDupu setkáme příští léto při dalších 
„dobrodružstvích“.

Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková

mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
mailto:codelatkdyz@krc-cobydup.cz
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zaČátek školního Roku v mateřSkÉ 
škole alBRechtickÉ
Začátek nového školního roku znamenal pro nás i pro 
nejmladší nově přijaté děti a jejich rodiče zásadní změnu v 

denním režimu. Ranní vstávání, oblékání, u někoho těšení 
se na kamarády, na nové hračky, na další příležitosti tvořit 
a hrát si… a u druhého to byly slzičky, nejistota, obavy z 
neznámého, z odloučení. Naštěstí takové slzičky trvaly ve 
většině případů pár minut. Děti se zabraly do nabízených 
činností a pod vedením paní učitelek se i seznámily s prvními 
říkankami a písničkami a s medvídkem Míšou, který děti 
bude po celé září provázet a pomůže jim upevňovat třídní 
pravidla. Děti v nejmladších třídách se v prvních týdnech 
budou učit poznat svoji značku, uklízet hračky na své 
místo, najít si kamaráda na procházku, obsloužit se při 
stolování, reagovat na svolávání na zahradě, zkrátka stát 
se součástí celku. 
I ve třídách starších dětí se aktivity ve třídě zaměřují na 
seznamování se s novými kamarády, s prostředím třídy, 
hračkami. Září je i zde měsícem zvykání na nové prostření, 
seznamování se s kolektivem a navazování přátelství. Děti 
se učí samostatně pečovat o své osobní věci. Společně 
vytváříme pravidla, která nám ulehčí pobyt v kolektivu 
a pomohou předejít vzniku nedorozumění, která jsou 
důležitá pro bezpečnost dětí při pohybu ve třídě i venku. 

Děti se učí správnému stolování, držení 
lžíce, používání příboru.
Již tradičně se od začátku školního 
roku začínají nejstarší předškoláci postupně připravovat 
na školu, našim cílem je dokonalá příprava na základní 
vzdělávání.
Začátkem září proběhlo oficiální předání ekocentra Prales 
v Mladoboleslavské ulici do užívání mateřským školám 
Albrechtická a Letců. Losováním bylo rozhodnuto, že v 
1. pololetí školního roku 2018/2019, tzn. od 3.9. – 31.1., 
bude prostory Pralesa využívat MŠ Albrechtická, ve 2. 
pololetí, tzn. od 1.2. – 30.6., pak MŠ Letců. 
Vzhledem k tomu, že nás tedy na podzim čeká pobyt 
v Pralese, budou se i projekty v našich třídách více 
orientovat na environmentální výchovu. Naše školka se 
zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - 
pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. V rámci tohoto programu bude naše mateřská 
škola vzdělávat žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů 
a společně s rodiči umožňovat odevzdávání vysloužilých 
baterií a drobných elektrozařízení do speciálních nádob. 
Tyto nádoby jsou již umístěny u vchodu MŠ.
Cílem je, aby děti pochopily zákonitosti přírody a vlivu 
člověka na ni a uvědomovaly si možné následky svého 
chování. Děti se s učitelkami rovněž zapojí do zajímavých 
ekologických programů ve spolupráci s Ekocentrem 
Podhoubí.
Dokud nám bude počasí přát, budeme trávit co nejvíce času 
venku, využívat všech prostor zahrady a tvořit z přírodního 
materiálu. 
Aby se dětem u nás ještě více líbilo, čekají nás ve školním 
roce různé společné akce, např. divadelní představení, 
návštěvy kbelské knihovny, tradiční zahradní slavnosti 
dle ročního období, celodenní výlety a pestrá nabídka 
zájmových kroužků.

Lada Leiblová, ředitelka MŠ Albrechtická

oSlavY vzniku naší RepuBlikY 
v mateřSkÉ škole letcŮ
V naší mateřské škole slavíme ledacos – narozeniny dětí, 
svatováclavské posvícení, sv. Martina, adventní čas atd. 
Kdy se nám ale povede být svědky tak velkolepých oslav, 

jakými se stalo 100. výročí vzniku naší republiky? A při 
této příležitosti ve třídě Motýlků vznikla velká slepá mapa 
ČR, do které jsme s kolegyní postupně doplňovaly, co 
se děti nového naučily o naší vlasti (např. kde leží velká 

města, kudy protékají řeky, kde leží pohoří) a také vkládaly 
fotografie z našich akcí: výlet na Vyšehrad, na Masarykovo 
nádraží, do Obecního domu a do leteckého muzea ve 
Kbelích, které slavilo 50. výročí svého otevření.
Ani v ostatních třídách se však nezahálelo. Nejstarší děti 
se vydaly na Pražský hrad, kde navštívily Chrám sv. Víta, 
viděly např. prezidentskou standartu, ale i vojáky Hradní 
stráže. Nejmladší děti si vymalovaly vlajky, vyrobily mapy 
ČR a za pomoci svých učitelek se seznamovaly se státními 
znaky, prezidenty a hravou formou „nakoukly“ i do dávné 
historie.
Své znalosti děti zúročily v pátek 26. října. Čtyři třídy 
starších dětí se jako kouzlem přenesly o sto let zpět a 
v úkolové hře „Po stopách vzniku republiky“ nosily vlajku 
mezi překážkami, sestavovaly velký státní znak, poznávaly, 
co patří do doby Karla IV. či T. G. Masaryka, ve skautské 
klubovně rozeznávaly lipový list od jiných atd.

Následně se na zahradě mateřské 
školy děti navrátily zpět do roku 2018, 
společnými silami zasadily lípu a před 

budovou mateřské školy pak za zpěvu státní hymny 
vystoupala slavnostně vzhůru vlajka naší republiky. Tento 
krásný okamžik završil velmi zdařilý dopolední program. 
Velké poděkování za spolupráci na úkolové hře patří panu 
Jaroslavu Haniakovi, Kamilu Podlahovi a velmi milým 
a ochotným maminkám našich dětí – Janě Bezemkové 

a Kateřině Vašatové. Všichni jmenovaní svou pomocí 
nezištně přispěli k hladkému průběhu celé hry.

Lenka Srbová, učitelka MŠ
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Skauti kBelY- junák Stř. athaBaSka
tábor vlčat: cesta na motu-nui a vrácení 
srdce Te-fiti
Na táboře 17. oddílu vlčat jsme se 
přenesli do Tichomoří a nechali se 
unášet legendou o statečné Vaianě. 
Po celý rok každá z našich pěti družin 
opatrovala srdce TeFiti a snažila se 
postavit katamarán, jehož části děti 
získávaly za plnění průběžných úkolů. 
Na začátku tábora si chybějící části 
katamaránu družiny mohly zasloužit 
za nanošení dřeva do kuchyně. Úkolu 
se zhostily na výbornou, a tak hned 
druhý táborový den mohly vyplout. 
Našly poloboha Mauího, který nejen že 
měl kouzelný hák, ale ještě věděl, kde 
hledat TeFiti – matku Země. Její moc 
ale po dlouhou dobu upadala, Země 
chřadla a v oceánu nebyly žádné ryby, 
protože TeFiti vinou právě Mauího o své 
srdce kdysi přišla. Družiny pak společně 
s Mauím putovaly přes oceán na ostrov 
Motu-nui a zdolávaly nástrahy, aby 
srdce mohly matce Zemi vrátit. Vyrobily 
si tichomořský kostým, musely překonat 
svůj strach skokem do neznáma, utkaly se s vládcem 
podsvětí. Za každou překonanou nástrahu získaly děti na 
tělo jedno tetování, a tak se ke konci tábora velmi podobaly 
Mauímu, který má potetované celé tělo. Vyvrcholením 
tábora byl souboj s vládkyní ohně TeKá. I tu děti přemohly, 
donesly TeFiti její ztracené srdce a zachránily tak Zemi. 

Na znamení tohoto vítězství zasadila každá 
družina na pasece nad tábořištěm malou 
jedličku.

Jak postupně oddílové děti rostou a získávají zkušenosti, 
posouvají se dál a dál ve svých tábornických dovednostech.  
Letos poprvé vyjely na tábor, kde úplně všichni bydleli 
v týpí. Děti byly nadšené, protože na rozdíl od podsadových 
stanů, kam se vejdou jen dva nocležníci, mohly najednou 
být pohromadě s kamarády celé dny i večery. Týpí má 

zkrátka své kouzlo a není divu, že 
posezení u ohýnku se stalo oblíbenou 
náplní večerů. Na táboře samozřejmě 
nechyběl ani slavnostní táborový 
oheň, zpívání s kytarou nebo služby 
v kuchyni. 

Rodinný tábor: průzkumné 
výpravy na Broumovsku
I na rodinném táboře 15. oddílu 
Poljana, jehož šestý ročník máme za 
sebou, bylo znát, že děti už nejsou tak 
malé. Výletů a průzkumných výprav 
do skal jsme podnikali mnohem víc 
než kdy jindy, a to nejen proto, že tam 
zrovna dozrávaly plantáže borůvek. 
Navštívili jsme Božanovský špičák se 
skalními útvary připomínajícími různá 
zvířata, chybět nemohla ani výprava 
na Junáckou vyhlídku. Vypravili jsme 
se také na celodenní výpravu k našim 

polským sousedům, kde si děti na rybí farmě mohly samy 
chytit pstruha, kterého jim na místě ugrilovali.
Co by to bylo za tábor bez táborové 
hry? Letos se ale role otočily, děti 
se totiž rozhodly, že připraví hru pro 
rodiče. A tak byli rodiče přivítáni 
na ostrově Bělý, který je obýván 
domorodým kmenem, tedy dětmi. 
Rodiče, coby cizí kmen, dostali za 
úkol si vymyslet svůj název a pokřik a 
byli seznámeni se dvěma úkoly, které 
jejich pobyt na ostrově přináší: po 
celou dobu musejí domorodý kmen 
živit a mají za úkol získat jeho totem. 
Během tábora pak rodiče čekala 
řada zkoušek, která byly zakončeny 
nočním putováním za totemem 
domorodců.
Z oddílů: novinky pro školní rok 
2018/2019
Nový školní rok s sebou přináší také 
pár oddílových změn, ze starších vlčat 
se pomalu stávají skauti a skautky. 
Přestáváme tedy být oddílem vlčat, 
odteď už máme zastoupené všechny 
skautské výchovné kategorie: vlčata, skauty i rovery. 
Kromě toho jsme ke skautům (tj. dětem z druhého stupně 
základky) přijali několik nových tváří. V současnosti tak 
máme pětatřicet dětských a několik dospívajících členů.
Ve Kbelích v současné době pod Junákem působí dva 

skautské oddíly – 17. koedukovaný dětský oddíl a 15. 
rodinný oddíl Poljana. Společně s čakovickými a letňanskými 

skauty patříme do skautského střediska Athabaska Praha.

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

http://kbely.athabaska.org

http://kbely.athabaska.org
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kteří nás bavili hudební produkcí. Na pořad přišel i taneček. 
Byl to skutečně příjemný večer, všichni byli uvolnění a 
smíření s tím, že zítra odjíždíme. 

Pobyt jsme začali večeří, ukončen byl obědem. Přiznám, 
že mě velice překvapilo, jak byl velký zájem, aby se i tento 
poslední den cvičilo. Po obědě jsme vyrazili zpět do svých 
domovů. 

Co říci závěrem? Pobyt se vydařil a nám nastává další 
problém. Kam příští rok? Laťka je poměrně vysoko a máme 
zájem, abychom z kvality pobytu neslevili.

Touto cestou bych ráda poděkovala MČ Praha 19 za 
poskytnuté prostředky na větší část úhrady pobytu, 

protože ne každý senior, či tělesně postižený by si mohl 
takovýto pobyt uhradit ze svých prostředků v plné výši.

Omlouvám se, ale mám jednu osobní poznámku. Dovede 
mě rozžhavit doběla, když slyším, že na naše akce jezdí 
pořád ti samí lidé. Při průměrné inteligenci lze usoudit, že 
pokud je v naší organizaci určitý počet členů, je skladba 
na našich akcích vždy z těchto členů. První pobyt je 
s příspěvkem, pokud někdo jede na oba pobyty, ten druhý 
hradí v plné výši. No a pokud někdo tvrdí takovéto nesmysly, 
ať mi laskavě přivede někoho, komu jsme od roku 2015 
nevyhověli. Je pravdou, že pokud se někdo nepřihlásí, 
nejede. Určitě nemohu nikomu nařizovat, že vzhledem 

k tomu, že se dva roky nikam nepřihlásil, musí na pobyt 
povinně. Pokud by někdo měl ohledně účastí na našich 
akcích nějaký problém, než vysloví nějaký totální nesmysl, 
ať se laskavě obrátí na mě. Můj telefon je          722 963 961. 

Anna Zborníková, STP MO Kbely

Rekondiční pobyt – druhé kolo

Jak se již stává tradicí, vyrážíme se Svazem tělesně 
postižených MO Kbely na dva rekondiční pobyty. První 
již proběhl na přelomu června a července. Na druhý 
pobyt jsme vyrazili v týdnu od26. 8. 2018 do 1. 9. 2018 
do Libereckého kraje. Cílem byl hotel Montanie na břehu 
přehrady Souš. Jednalo se o již zaběhnutý model pobytu. 
Účastnilo se jej celkem 46 našich členů. Programem pobytu 
bylo pravidelné dopolední cvičení, procházky v příjemných 
lokalitách Jizerských hor a dva předem připravené výlety. 

Tento pobyt byl zejména pro ty, kteří preferují klid v přírodě, 
klid bez návštěv obchodů. První plánovaný výlet nás zavedl 
do Muzea výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Byla to 
velice zajímavá zkušenost. Prohlédli jsme si prostory, ve 
kterých se vyrábějí dřevěné hračky. Seznámili jsme se 
s prací při výrobě hraček, šachových figurek, korálků a 
dalších produktů. Tato továrna má dlouholetou tradici, 
ale práce je tam dost stereotypní a zdravotně náročná 
vzhledem k hluku a prachu z pilin. Závěr prohlídky byl 
korunován nákupem v podnikové prodejně, kde jsme 
nakoupili hračky, jejichž výrobu jsme viděli. Jen taková 
zajímavost na okraj. Krteček od výtvarníka pana Müllera 
se musí vyrábět v souladu s nakoupenými autorskými 
právy. Znamená to, že oči a červený konec čumáčku musí 
být malován ručně. Prohlídka muzea byla možná pouze 
v dopoledních hodinách. Z tohoto důvodu jsme museli 
ranní cvičení vynechat. 

Druhý výlet nás zavedl v odpoledních hodinách do 
Harrachova. Náplň prohlídky města byla plně v režii 
účastníků. Někteří se chtěli projít po městě, druzí se těšili 
na vycházku na Mumlavský vodopád. Vše bylo nakonec 
zcela jinak. Po horkých a slunných dnech nás v Harrachově 
přepadl déšť a intenzivní průtrž mračen. Řekla bych, že 

Mumlavský vodopád dorazil za námi do Harrachova. 

Byla to vydatná porce vody. Musím přiznat, že to vlastně 

nikomu nevadilo. 

Jinak organizace pěších pochodů v rámci pobytu se ujal 
jako vždy náš „horský vůdce“ 
Vláďa Vrba. Již ze zkušeností víme, 
že u něj 1 km jsou ve skutečnosti 
2 km a podobně. Každá chodil dle 
svých možností. Když cítil, že cíl 
výpravy je pro něj náročný, otočil 
se a spěchal zpět do hotelu. 

Pobyt jsme si náležitě užili. Strava 
byla velice chutná s výběrem ze 
dvou jídel. Část účastníků byla 
ubytována v nově rekonstruované 
budově, která působila velice 
luxusně. Druhá byla ubytována 
v dosud nezrekonstruovaných 
objektech hotelu. 

V poslední den pobytu jsme 
uspořádali společenský večer. 
Objednali jsme manžele Fajtovi, 

Svaz těleSně poStiženÝch mo kBelY
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ohlédnutí za prázdninami v cestičce 
 
O prázdninách proběhlo v Cestičce pět týdnů příměstských 
táborů ve Kbelích a okolí a dva tábory pobytové, v 
Krkonoších a Orlických horách. Léto zpestřily dohromady 
106 dětem. 
Příměstské tábory byly jak pro děti od 3 - 8 let, kdy 
děti “cestovaly kolem světa”, putovaly za zvířátky, 
sportovaly v lese, či každý den navštívily jeden z 
programů ekologického centra Prales, tak pro děti 
dětí starší, od 5 do 13 let, a ten byl věnován objevům.  

Během příměstských táborů děti navštívily např. 
lázeňské město Poděbrady, muzeum Karla Zemana 
v centru historické Prahy, Muzeum letadel Kbely, 
zookoutek Radonice, Brandýs nad Labem, Vyšehrad, 
přírodní lokality Vinoře, Satalic, Letňan a Ďáblic. 
Užily si s kamarády spoustu her, vyrábění, cestování, 
pohybu, zábavy a legrace. Děti ochutnaly lázeňskou 
oplatku i léčivou pramenitou vodu, koupaly se 
v rybníce i v potoce, vychutnávaly si volnost 
pohybu v přírodě a tvoření z přírodních materiálů. 
Dva týdny pobytových táborů proběhly v našich krásných 
horách, v Krkonoších a Orlických horách. Tyto pobytové 
tábory jsme úspěšně zrealizovali také díky finanční podpoře 
Mč Praha 19 – Kbely, za kterou srdečně děkujeme.
Pyšní jsme na to, že se dětem podařilo dojít k prameni 
Labe na hřebeni Krkonoš. Pobyt byl věnovaný pěti živlům, 
každý den děti prožívaly zajímavé aktivity, soutěže a hry 

věnované jednotlivým živlům. 
V Orlických horách míváme pravidelně 
v létě borůvkové hody, především jako 
součást hřebenové tůry. Letos nás čekala i hojnost malin, 
které lemovaly řeku Říčku, kde jsme se svlažovaly v horkých 
dnech. Večerní táboráky, hvězdné nebe, společné vaření 
a hodně tvoření, společné hry, povídání, lanové centrum 
a procházky nádhernou přírodou. To byl náš týden v 
Orlických horách. 
Už teď se těšíme, až se do hor příští léto opět vrátíme.
Poděkování patří skvělým dětem, milým rodičům, tvořivým 

lektorům a podpoře kbelské radnice. 
Teď už nám v Cestičce běží aktivity školního roku. Pro 
nejmenší děti s maminkami jsou to Montessori dílny a 
Pidicestička v lese. Pro děti 3-6 let Lesní klub s Montessori 
prvky. Školní děti si užívají kroužek Lesní dravci, kdy je 
vyzvedáváme ve škole a celé odpoledne venku poznávají 
přírodu, hrají hry a tvoří. Dále probíhá odpolední kroužek 
Přírodní skupinka 1 a 2 pro děti od 6 do 12 let.
Pokud Vás cokoliv z našich aktivit zaujme, rádi Vás 
přivítáme a poskytneme více informací. Přijďte na zkoušku 
zažít některý z našich programů. Těšíme se na Vás.

 Za celý tým Cestičky Vás srdečně zdraví
Jana Kulhánková

Předsedkyně spolku Cestičky

ceStiČka, spolek
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poezie S kYtaRou
Ve středu 26. 9. 2018 připravila knihovna hudebně literární poetický večer pod názvem „Poezie s kytarou“, ve kterém 
vystoupil recitátor Václav Fikrle, který poutavým a netradičním projevem zprostředkoval návštěvníkům poezii několika 
významných českých autorů, za příjemného kytarového doprovodu Jana Paulíka. Tento pořad byl věnován  98. výročí 
existence kbelské knihovny. 

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

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba: 
Po, St   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.
Čt, Pá  9.00-11.45 hod.  Zp
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pro dospělé:
S.K.Tremayne  – Dítě ohně (Motto)
Camilla Läckberg – Čarodějnice (Motto)
Harlan Coben – Nenech to být (KK)
Jojo Moyesová – Zakázané ovoce (Ikar)
Alex Lake – Když Anna zmizela (Ikar)
Klára Janečková – Pád do tmy (Ikar)
Stefan Ahnhem – Devátý hrob (KK)
Lisa Jackson – To mi zaplatíš (Domino)

pro děti a mládež:
Šašek Miroslav-To je Řecko (Baobab)
Marissa Meyerová – Bez srdce (Egmont)
Kiera Cassová – Štastně až navěky (Cooboo)
Harry Potter. Cesta dějinami čar a kouzel 
(Albatros)
Roald Dahl – Kouzelný prst (Euromedia)
Francesca Cavallo -Příběhy na dobrou noc 
pro malé rebelky 2 (Albatros)

nejzajímavější knižní přírůstky: 
září - říjen 2018

kulturní akce v knihovně:

literární programy v knihovně pro děti z mateřské školy albrechtická ve šk. roce 2018/2019

VI.tř. Žirafky             23. 10. 2018     Jak vzniká  kniha ?
V.tř. Lvíčata              13. 11. 2018      Moje nejoblíbenější kniha - knižní hrdina
IV.tř. Včeličky          20. 11. 2018      Na co si hrajeme - kým chceme být?
III.tř. Berušky           2. 4.  2019       Moje tělo a zdraví
II.tř. Kuřátka            14. 5. 2019      Příroda a roční období
I.tř. Medvíďata       28. 5. 2019       Příběhy o zvířátkách

v průběhu vánočních svátků bude knihovna uzavřena 
v termínu od 20. 12. 2018 do 6. 1. 2019.

literární programy v knihovně pro děti z mateřské školy letců ve šk. roce 2018/2019

VI.tř. Kytičky          16. 10. 2018       Čím chceme být? 
V.tř. Sluníčka          6. 11. 2018        Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina
IV.tř. Motýlci        27. 11. 2018       Adventní čas
III.tř. Kočičky          26. 3. 2019         A máme jaro!
II.tř. Broučci           16. 4. 2019         Zvířata a jejich mláďata
I.tř. Žabičky           21. 5. 2019          Těšíme se na léto!

veRniSáž vÝStavY vÝtvaRnice a iluStRátoRkY lenkY pRocházkovÉ – Barevnosti 
proběhla v knihovně ve středu 31. října 2018. Veselé obrázky plné barev a optimistické nálady, věnované převážně 
dětem, ale jenž udělají radost zajisté i mnohým dospělým, si můžete do knihovny přijít prohlédnout a případně i 
zakoupit až do konce ledna 2019. 

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


inzeRujte ve kBeláku za SkvělÉ cenY
levnější jinde nenajdete!

ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
plošná inzerce

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

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

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

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

žaluzie, RoletY, Sítě, maRkÝzY,

STĚHOVÁNÍ PSS
Pražské stěhovací služby

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

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

STĚHOVÁNÍ - VYKLÍZENÍ - TĚŽKÁ BŘEMENA

vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
atd. naložíme a odvezeme cokoliv. 
vše za rozumnou cenu. 
Stěhování-doprava.
tel.: 773 484 056

odvoz StaRÉho náBYtku 
na Skládku

montáž a oprava rozvodů a 
spotřebičů. veškeré instalatérské, 
plynařské a topenářské práce, 
čistění odpadů, revize plynu. 
vladimír tymeš, tel. 603 937 032 
www.voda-plyn-tymes.cz

plYn - voda - topení

jazyková škola angličtina praha 9 se sídlem v Čakovicích 
hledá nové lektory. nabízíme práci v příjemném prostředí 
a kolektivu, úvodní zaškolení a kvalitní metodiku, možnost 
flexibilní pracovní doby. váš životopis zašlete na info@
anglictinapraha9.cz, případně volejte na tel.: 777 151 324.

hledáme novÉ lektoRY

kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. 
tel.: 606527091

kácení a řez 

Inzerce Inzerce 5554

REALITNÍ PROVIZE

1%
KPZ REALITNÍ PORADENSTVÍ S.R.O.

WWW.REALITY-1PROCENTO.CZ                  602 201 666

 

 

Na začátku roku 2019 budeme otvírat Centrum volného času ve Vrchlabské 
66/22, kde na vás bude čekat: 
 
bazén s teplotou vody 30°C, kde budou probíhat kurzy plavání rodičů s dětmi od 6 
měsíců do 3 let a samostatné plavání dětí od 3 do 5 let, 
  
velká herna plná hraček na odpočinek po bazénu, ale i pro volné posezení při 
ošklivém počasí, nebo jen tak, když  budete chtít, aby si děti pohrály a vy neměli 
doma nepořádek. Součástí je kuchyňský kout s mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. 
 
menší herna, kde připravujeme pro vás a vaše děti kroužky (taneční, výtvarný, 
hudební), cvičení pro rodiče s dětmi, těhotné maminky, krátkodobého hlídání. Tuto 
místnost bude možné si pronajmout pro dětské oslavy či další aktivity 
 
čtěte: www.dkvodnicek.cz  
volejte: 777 435 482 
pište: info@dkvodnicek.cz 
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