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V prvních lednových dnech  proběhne
19. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka.

Skupinky koledníků budou procházet městy, městysi a obcemi celé ČR.
Naši koledníci se zúčastní sbírky ve dnech od 3. ledna do 11. ledna 2019.

Farní charita tímto děkuje všem, kdo vlídně přijme koledníky
a přispěje do jejich pokladniček.

Miloslava Machovcová
ředitelka FCH Neratovice

32

V rámci akce budou pořizovány fotografie a datové záznamy, které mohou být uveřejněny ve zpravodaji Kbelák, na webových 
stránkách a na Facebooku MČ Praha 19. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.

 8. 2.od 19:30
 pátek

2019

Vstupné 250 Kč

POděkOVÁNÍ 
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
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VENkOVNÍ fiTNESS
Městská část Praha 19 pro vás ve Kbelích dokončila další 
instalaci venkovních fitness zařízení.  Jedná se zde o pojetí 
funkčního cvičení, venku v přírodě, pro MULTIGENERAČNÍ 
využití. Při cvičení se využívá vlastní váhy těla, bez užití 

mechanických součástí na stanicích. Soubory cviků jsou 
popsány na jednotlivých tabulích. Cvičení jsou určena 
uživatelům od 8 let.
OŽPD

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 ve 12:00 hod 
bude položen základní kámen nové tělocvičny 
ZŠ Kbely Albrechtická.

NOVÁ TělOCViČNA ZŠ kbEly AlbRECHTiCkÁ

NOVý ElEkTROMObil VE kbElÍCH
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro 
předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek 
Národního programu Životní prostředí.
Cílem Výzvy bylo snížení negativních vlivů dopravy na 
zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení 
emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to 
prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním

pohonem. To zaujalo i naší radnici a tak byla podána žádost, 
která byla schválena. A obdrželi jsme tedy příspěvek 
na pořízení ekologicky šetrného užitkového vozidla - 
elektromobilu kategorie N1 (nákladní menší 2,5 -3,5 t), 
který bude Městská část Praha 19 využívat při údržbě 
veřejné zeleně, při údržbě mobiliáře a jako transportní 
vozidlo pro menší náklady.

OŽPD
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NOVÁ CiSTERNOVÁ AUTOMObilOVÁ 
STřÍkAČkA PRO jEdNOTkU SbORU 
dObROVOlNýCH HASiČů kbEly
Dne 5. 12. 2018 proběhlo otevírání 
nabídek na dodávku nové cisternové 
automobilové stříkačky pro jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů Kbely, jejíž 
pořízení schválilo Zastupitelstvo MČ 
Praha 19 na svém 17. zasedání dne 
18. 4. 2018.
Vozidlo v provedení CAS 20/4000/240 
S2T na podvozku SCANIA XT P440 
B4x4HA s automatickou převodovkou 
dodá do 200 dnů po podpisu smlouvy 
firma KOBIT spol. s r.o. za cenu 
9.968.827,- Kč.
Vozidlo bude dodáno plně vybaveno 
a kromě prostředků potřebných 
ke zdolávání požárů bude součástí 
dodávky hydraulické vyprošťovací 
zařízení, elektrocentrála o výkonu 
14kW, výsuvný osvětlovací stožár 
se světelným tokem 20.000 lm, 
elektrický lanový naviják s tažnou 
silou 51kN, přetlakový ventilátor se spalovacím motorem, 
6ks radiostanic, 6ks přenosných svítilen, protichemickými 
obleky  a dalším vybavením dle vyhlášky 35/2007 Sb.
Vozidlo bude dále vybaveno sanační lištou v přední části, 
dálkové ovládanou nárazníkovou proudnicí a pro případ 

horkých dnů mlžící tryskou v zadní části pro zvlhčování 
vzduchu. Barevné provedení vozidla bude v barvě RAL 3024 
a podle nového zákona též červeno modrým provedením 
výstražných světel.

Dobrý den,
jmenuji se Ondřej Šťastný  a pracuji zde na radnici na pozici 
terénní pracovník.
Před pěti lety jsem zde ve Kbelích založil klub sebeobrany 
pro  mé kolegy a kolegyně z úřadu.
Proč jsem začal trénovat kolegyně a kolegy pro zlepšení 
jejich fyzického  a psychického stavu?
Hlavně z důvodů sedavého zaměstnání.
Po zhotovení  streetworkout hřiště v létě roku 2016  
v  centrálním parku jsem se rozhodl, že se pokusím s  
dovolením   radnice zahájit cvičení  pro veřejnost,  a  to  
zdarma,  každý  pátek od 15:00 do 16:00. Na první hodinu  
přišlo osm zájemců, převážně mládež. A od té doby jsme 
se začali pravidelně scházet  a cvičit  na tomto hřišti.
V listopadu  2016, když už začala být venku  zima, jsem měl 
na výběr, buď naši partu cvičenců a nadšenců   do sportu 
rozpustit nebo požádat radnici o to, zda bychom mohli 
s kroužkem začít využívat sklepní prostory v bytovém 
domě v ulici Katusické. Má prosba byla vyslyšena a mohli 
jsme začít chodit cvičit. 
Náš trénink spočívá v  rozvoji celého těla, jak po fyzické 
stránce, tak i po psychické. Cvičení s vlastní váhou, s 
činkami, mixem bojových technik.  
Tento rok  se nám naskytla možnost se zúčastnit závodů 
v powerliftingu, a to v  Otevřeném mistrovství České 
Republiky v Trutnově, konaných ve dnech 10. - 11. 11. 
2018. Rozhodli  jsme se jich zúčastnit. Začali jsme se na tyto 
závody cca  před  čtyřmi měsíci  připravovat  a to trénovat 
tlak v leže – bench press, mrtvý tah – deadlift. Příprava  pro 
nás byla velmi, opravdu velmi náročná, jelikož ani jeden 
z nás jsme na těchto závodech nikdy nebyli a na tento 
sport se nespecializujeme. Přihlášení závodníci se museli 

vejit do určené váhové kategorie, s tím bylo spojené i to, že 
jsme museli i nějaké to kilo shodit. Na závody jsme jeli jako 
úplní amatéři s tím, že si tyto závody vyzkoušíme, užijeme 
a  nasajeme  atmosféru do dalších závodů. I přes tyto 
velmi těžké začátky, jsme byli moc rádi, že jsme se mohli 

závodů zúčastnit a ostudu Kbelským spoluobčanům jsme 
rozhodně neudělali. Získali jsme první místo ve věkové 
kategorii od 13 do 16 let a tři druhá místa v kategorii od 20 
do 23let. Závody se nám moc líbily. Jsme moc rádi, že jsme 
se jich mohli zúčastnit a že Radnice Kbel nám umožnila 
využívat jejich prostory, a tím nás podpořila.
Bez radnice bych tento kroužek nadále nemohl vést, 
protože  by nebylo kde.
Děkuji Vám za celý kroužek.

S úctou,
Ondřej Šťastný

Instruktor sebeobrany, Instruktor bojových umění, 
Instruktor fitness – kondiční trenér

kbElÁCi NA MČR V bENCHPRESSU

NOVÉ ČEkÁRNy NA ZASTÁVCE „kbEly“
Druhého listopadu byly instalovány nové čekárny na 
zastávku „Kbely" u Billy v Žacléřské ulici. Hlavní město 
v poslední době nové čekárny nebudovalo, a proto je 
objednala městská část ve snaze zkulturnit cestujícím 
čekání na autobus. Byl vybrán průhledný typ, protože ze 

zkušenosti víme, že takové přístřešky jsou bezpečnější a 
méně často jsou znečišťovány. Ve vitríně budou informace 
MČ, jak jsou cestující zvyklí ze zastávky „Bakovská". 
OŽPD



318 9

Odbor životního prostředí, dopravy a místního 
hospodářství Úřadu městské části Praha 19 upozorňuje na 
blížící se termín hlášení o produkci a nakládání s odpady 
za ohlašovací období 2018. Ohlašovací povinnost mají 
všichni původci odpadů (právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají 
odpady) a dále oprávněné osoby, nakládající s odpady v 
množství větším než jsou limity stanovené v ust. § 39 odst. 
2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů (tj. s více než 100 kg nebezpečných odpadů 
nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní 
rok). Překročením uvedeného limitu vzniká povinnost 
podat hlášení za každou samostatnou provozovnu nebo 
zařízení zvlášť podle místa nakládání s odpadem (tzn., 
roční hlášení se nepodává za každou stavbu, ale vždy 
za všechny odpady vyprodukované na konkrétním území 
obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu 
hl. m. Prahy). Podle ust. § 39 odst. 1 zákona o odpadech 
původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s 
odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za 

každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu 
samostatně.
Nepodáním hlášení o produkci a nakládání s odpady 
se daný subjekt vystavuje riziku uložení pokuty dle 
ust. § 66 odst. 2 zákona o odpadech. Hlášení se podává 
prostřednictvím elektronického Integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Pro ohlašování 
prostřednictvím ISPOP je povinná registrace subjektu, 
proto doporučujeme provést registraci subjektu co 
nejdříve a minimalizovat tak možnost delší časové prodlevy 
při zpracování žádosti (pouze pro dosud nezaregistrované 
subjekty). Termín podání „Hlášení o produkci a nakládání 
s odpady“ za ohlašovací období 2018 je do 15. února 2019. 
Původce odpadů a další oprávněné osoby k nakládání 
s odpady upozorňujeme, že hlášení není možné podat za 
již uzavřený kalendářní rok, tzn. např. za rok 2017 a starší.

Více informací na webových stránkách ISPOP (www.ispop.
cz) nebo na České informační agentuře životního prostředí 
(CENIA) (www.cenia.cz).

OŽPD

vertikálním filtrem několikrát recirkulovat. 
Samotné čištění odpadní vody probíhá 
jejím nepřetržitým gravitačním průtokem 
přes vrstvu anorganického substrátu – 
štěrku obaleného samovolně narostlým 
bakteriálním povlakem. Na odtoku z čisticí 
jednotky je umístěna šachta pro odběr 
kontrolních vzorků a dále pro možnost využití 
např. jako užitkové vody v domácnosti nebo 
pro zálivku pozemku. Nevyužitá voda je 
vsakována do půdy. Vypouštěná voda musí 
splňovat jakostní kritéria, daná příslušným 
nařízením vlády. Schéma čisticího procesu 
viz Obrázek č. 1.
Mezi hlavní výhody KČOV patří: pro provoz 
není nutná elektrická energie, poměrně 
nízké provozní náklady, nižší nároky na 
údržbu, samotné filtrační pole lze pojmout 
jako okrasnou zahradu. Mezi hlavní 
nevýhody patří zejména velké požadavky na 
prostor – KČOV vyžaduje 3 m2 na obyvatele, 
další prostor (ca. 2 m2 na obyvatele) je potřeba pro další 
objekty (objekty mechanického předčištění, šachty, 
rozvody a vsakovací objekt). KČOV lze využít jak pro rodinné 
domy, tak pro obce, které mají dostatek volného prostoru.

Více informací lze pro zajímavost nalézt např. na 
internetových stránkách www.korenovky.cz.

T. MAREK, OŽPD

UPOZORNěNÍ NA blÍžÍCÍ SE TERMÍN 
HlÁŠENÍ O PROdUkCi A NAklÁdÁNÍ 
S OdPAdy ZA ROk 2018

První kořenová čistírna odpadních vod v našem správním 
obvodu uvedena do provozu
V prostoru Pražského lesního střediska (PRALES), které 
postupně vzniká v uvolněném 
areálu bývalé okrasné 
školky a zahradnictví na kraji 
městské části Praha 19, byla 
v nedávné době uvedena do 
provozu nová kořenová (též 
vegetační) čistírna odpadních 
vod (dále jen „KČOV“) – svého 
druhu první v našem správním 
obvodu. Úkolem této KČOV 
je čištění odpadních vod z 
domu správce (tzv. budova 
Dřevák), který se nachází 
poblíž zeleného bludiště. 
Investorem stavby byly Lesy 
hl. m. Prahy. 
KČOV fungují na stejných 
principech jako přirozené 
mokřady, kde probíhají 
samočisticí procesy. 
Základním principem KČOV je průtok 
předčištěné odpadní vody kořenovým filtrem. Kořenový 
filtr je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu jsou 
bakterie, které zajišťují čisticí proces. Rostliny vysazené 
na kořenovém filtru mají doplňkovou 
funkci – částečně odsávají živiny, dodávají 
kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie a 
v zimě působí jako tepelná izolace. Ještě 
před průtokem kořenovým filtrem musí 
být voda zbavena mechanických nečistot 
a případně anaerobně předčištěna. 
To probíhá v anaerobním separátoru 
– vícekomorovém septiku, anebo (v případě 
obcí) v sedimentačních nádržích. Poté 
již vtéká voda do kořenového filtru, kde 
pomalu putuje přes filtrační materiál 
osázený mokřadní vegetací. Doba zdržení 
– doba, po kterou se voda v systému 
čistí – je přibližně 10 dní. Pro čištění vody 
jsou  v současné době využívány vertikální 
pulzně skrápěné filtry, které se v současné 
době hojně využívají mj. v Rakousku nebo 
Německu. Předčištěná voda nejprve 
vtéká do pulzní šachty, kde se postupně 
shromažďuje, a když se šachta zaplní, je 

vypuštěna na kořenový filtr. Na povrchu filtru je umístěno 
rozvodné potrubí s mnoha otvory. Díky většímu množství 
najednou vypuštěné vody a tomuto rozvodnému potrubí, 

dojde k rovnoměrnému rozdělení vody po povrchu filtru. 
Voda poté protéká souvrstvím jemného štěrku a písku a 
zbavuje se nečistot. Pro zvýšení účinnosti je možné vodu 

PRVNÍ kOřENOVÁ ČiSTÍRNA 
OdPAdNÍCH VOd V NAŠEM SPRÁVNÍM 
ObVOdU UVEdENA dO PROVOZU

Obr. 1: Schéma kořenové čistírny odpadních vod (zdroj: www.korenovky.cz).

Obr. 2: Stavba KČOV v areálu PRALES.

Obr. 3: Výsledná podoba KČOV v areálu PRALES (listopad 2018).

http://www.ispop.cz
http://www.ispop.cz
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PRAžSkÉ kOlO
Nová turistická trasa pro chodce, běžce, 
cyklisty, bruslaře i pro pejskaře
Nutnost vypracování nového územního plánu 
vede Prahu i městské části k vypracování nových 
koncepčních dokumentů. Při obnově cest 
v severovýchodní části Prahy je obnova původního 
stavu komplikována novými dopravními stavbami 
jako je dálničního okruh kolem Prahy (D0) a 
vysokorychlostní tratě. Je nejvyšší čas plánovat 
v této době i místa pro překonání těchto bariér 
chodci a cyklisty. A nejen to; stavba železniční trati 
i dálnice se může doplňovat se stezkou pro chodce 
a cyklisty:
1) Významná liniová stavba totiž potřebuje 
obslužnou polní cestu, z níž bude umožněn přístup 
na okolní pozemky a její vlastní údržbu.
2) Dálnice a zejména železnice má výhodné stoupání 
a poskytuje výhodná spojení po nových mostech.
Z těchto výhod chtějí čerpat dvě studie cyklotrasy 
A50 zvané Pražské kolo. Tato trasa byla vyznačena už 
před mnoha lety po venkovských silničkách v okolí 
Prahy. Postupem času rostla výstavba a intenzivní 
automobilová doprava znemožnila bezpečný pohyb 
cyklistů. Tím trasa přestala plnit rekreační účel.

V letošním roce Magistrát ve spolupráci s městskými 
částmi přichází s novinkou. Celá okružní trasa by měla být 
turisticky atraktivní spojnicí památek a přírodních území na 

okraji Prahy a měla by být smíšenou stezkou pro chodce a 

cyklisty.
V Ďáblicích se stezka odpojuje od 
koridoru dálničního okruhu poblíž 
připravovaného Lesoparku na 
Pramenech, propojí je s Třeboradicemi, 
Miškovicemi. Za nimi se stáčí kolem 
Zabitého kopce a Krajinného parku 
Havraňák do Ctěnic s odbočkou 
do Kbel podél plánovaného tunelu 
vysokorychlostní trati k Pražskému 
lesnímu středisku. Na východ vede 
stopa po okraji golfového hřiště do 
Vinoře, dále přes zámecký park a 
satalický lesopark vyhlídkovou lávkou 

přes dálnici D10 do Horních Počernic, 
kde se napojí na Severovýchodní cyklomagistrálu.

OŽPD

Lesopark Na Pramenech

Vyhlídková lávka přes dálnici D10

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.

Pod tímto úředním názvem funguje služba občanům vy-
konávaná na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v plat-
ném znění. Asi nepatří mezi nejčastější požadavky, se 
kterými se občané obracejí na veřejnou správu, ale tato 
možnost existuje, proto se jí tento článek bude věnovat. 
Pro přiblížení konkrétní situace, myslím, není těžké si 
představit, že bývalí spolužáci se po méně či více letech 
chtějí sejít, svolávají se všemi dostupnými komunikačními 
prostředky, ale po jednom, jako by se země slehla…
Na začátku je potřeba uvést, že služba je zpoplatněna 
pěti sty korunami dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ne vždy může 
vést ke kýženému konci, neboť kontaktovaný občan nemá 
na území České republiky trvalý pobyt nebo zemřel. Nebo 
byl nalezen, ale o kontakt nejeví zájem. Žadateli o kontakt 
se totiž údaje o pobytu kontaktovaného nesdělují a je tedy 
jen a jen na úvaze hledaného, zda žádost vyslyší… Ať už to 
dopadne jakkoli, pětistovka zůstává ve státní kase.
Jak na to? Nejjednodušší je osobně přijít na příslušný úřad 
a mít s sebou průkaz totožnosti. Příslušným je obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, matriční úřad, krajský úřad 
nebo Ministerstvo vnitra České republiky. Občanům Kbel 
je nejblíže Úřad městské části Praha 19. Musí vám být více 
než 15 let a na místě podáte písemnou žádost, ve které 
uvedete své jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého 
pobytu. Ke kontaktované osobě uvedete údaje, podle nichž 
ji bude možno identifikovat. Můžete připojit i důvod, který 
vás k podání žádosti vede. Nakonec žádost před příslušným 
úředníkem podepíšete. Pokud podáte žádost poštou, musí 
být opatřena úředně ověřeným podpisem. V neposled-

ní řadě existuje možnost podat žádost elektronicky, pak 
musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, 
nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky pro-
vozované podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů. Nezapomeňte ale provést svoji iden-
tifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla ele-
ktronicky čitelného identifikačního dokladu.
Žádost je tedy podaná a zaplacená. Po šetření a jed-
noznačném identifikování hledané osoby je této za-
slána informace o kontaktující osobě a je-li uveden 
i o důvodu kontaktu, tedy kdo ji hledá a proč. Může 
samozřejmě nastat i situace, že osoba nalezena není. 
O tom, že byly údaje předány kontaktované osobě nebo 
že kontaktovanou osobu nelze dohledat, neboť se ji 
nepodařilo v základním registru obyvatel a agendovém 
informačním systému evidence obyvatel jednoznačně 
identifikovat, nebo nemá trvalý pobyt na území České 
republiky, se jako žadatel dozvíte. Pokud hledaná osoba 
zemřela, údaj o datu a místu úmrtí vám bude sdělen za 
předpokladu, že jste k hledané osobě osobou blízkou (pří-
mý příbuzný).
Z pochopitelných důvodů nejsou u této činnos-
ti stanoveny lhůty, opravné prostředky nebo sankce. 
Budete-li chtít někdy výše popsanou službu využít, obrať-
te se na Odbor občansko správní, úsek evidence obyvatel 
Úřadu městské části Praha 19 na adrese a místě Semil-
ská 43/1, přízemí, dveře č. 06, paní Pavla Vítovská telefon: 
284 080 837, e-mail: Vitovska.Pavla@kbely.mepnet.cz. 

Bohumil Sobotka, vedoucí Odboru občansko správního

Na začátku prosince proběhla oprava propadů v ulici 
Toužimská a hlavně na komunikaci Žacléřská, kde se 
vytvořily velké trhliny a v průběhu zimy by mohlo dojít 
k velkému poškození komunikace. Opravy provedla firma 
Street s.r.o. z Prahy 8. Opravy jsou prováděny technologií 
silkot, při které se povrch silně zahřeje a poté se nanese 
asfaltová vrstva, která se dobře spojí s podkladní vrstvou. 
V průběhu opravy komunikace žacléřská bylo nutno tuto 
ulici na nějaký čas uzavřít pro veškerou dopravu včetně 
MHD. Tímto se dodatečně omlouváme za dočasnou 
uzavírku. 

                                                                                       
Vladimír Bílek, ved. odd. dopravy

ZPROSTřEdkOVÁNÍ kONTAkTU 
S jiNýM ObČANEM

OPRAVy PROPAdů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300
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Před první adventní nedělí uspořádala kbelská radnice, 
Ekocentrum Prales a ergoterapeutický kroužek „Bábinek“  
vánočně laděnou tvořivou dílnu. Prostory, ale také pomoc 
vč. přírodních materiálů nám i tentokráte poskytlo 
ekologické středisko Prales, spousty barevných vánočních 
propriet a taktéž pomoc několika zaměstnanců úřadu zase 
obstarala kbelská radnice. Jedná se o velmi oblíbenou 
akci a  právě z tohoto důvodu o ni projevilo zájem mnoho 

kbelských seniorů, ovšem kapacita bylo bohužel omezena. 
Každopádně jsme strávili tvořením originálních adventních 
věnců, aranžmá či vánočních závěsů velmi krásné 
odpoledne a přejeme všem pohodové vánoční svátky a 

mnoho zdraví v novém roce.
Šárka Egrtová, PR MČ Praha 19

VÁNOČNÍ TVOřiVÁ dÍlNA 
PRO SENiORyDopravní podnik v návaznosti na pozitivní výsledky 

z provozu trolejbusové linky 58 připravuje rozvojový 
projekt elektrifikace autobusové linky 140 z Palmovky 
do Miškovic. V rámci projektu vznikne i nabíjecí 
stopa v terminálu Letňany pro potenciální další rozvoj 
elektromobility v severovýchodní oblasti Prahy (např. 
Kbely). 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. se již několik let aktivně 
věnuje testování různých elektromobilních technologií 
s cílem zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel 
Prahy. V návaznosti na pozitivní výsledky ověřovacího 

provozu vozidel s dynamickým nabíjením v Prosecké 
ulici bylo představenstvem společnosti v březnu 
2018 rozhodnuto o plné elektrizaci autobusové linky 
140 (Palmovka – Letňany – Čakovice – Miškovice). 
V současnosti již naplno probíhá příprava projektové 
dokumentace k záměru, který se skládá hned 
z několika částí.  
V první řadě se jedná o vybudování potřebné nabíjecí 
infrastruktury, jejíž délka by v optimálním případě měla 
činit přibližně 40 % trasy linky 140, přičemž využito 
bude rovněž stávající trakční vedení v Prosecké ulici, 
které nyní využívá linka 58. Nově by trakční vedení 
mělo být realizováno až k zastávce Prosecká, dále 
v ulicích Čuprova, Na Žertvách a Zenklova. Trolejové 
vedení bude ukončeno před nadjezdem Povltavské 
nad Zenklovou ulicí. Bateriová technologie vozidel 
totiž mimo jiné umožňuje eliminovat potíže spojené 
s nízkými podjezdy (např. přerušení provozu kvůli 
stržené troleji). 
Dalším úsekem, kde by mělo dojít k realizaci trolejového 
vedení, je úsek Letňany – OC Čakovice. V samotném 
terminálu v Letňanech bude zřízena smyčka, v rámci které 
vznikne i samostatná nabíjecí stopa pro další potenciální 
rozvoj elektrobusů či parciálních trolejbusů v oblasti. Mezi 
Prosekem a terminálem v Letňanech a dále ze zastávky OC 

Čakovice až do Miškovic pojede vozidlo v režimu na baterii, 
podobně jako klasický elektrobus.
Za účelem odstavů, nabíjení a balancování baterií je na 
odstavné ploše garáží Klíčov uvažováno o cca 18 nabíjecích 
stání pro možnost odstavu kloubových vozidel (tzn. včetně 
rezervy pro případná další vozidla). Díky nové technologii 
bateriových trolejbusů však není nutno realizovat žádné 
rozsáhlejší úpravy spočívající například v kompletním 
zatrolejování garáží. Oproti běžným trolejbusům tak lze 
docílit výrazných úspor investičních a následně i provozních 
nákladů technického zázemí.

Napájení trakčního vedení bude řešeno pomocí 
celkem třech měníren. Stávající kontejnerová 
měnírna v Prosecké ulici bude upravena pro trvalý 
provoz. Nově vznikne kontejnerová měnírna 
v areálu garáží Klíčov. Třetím napájecím bodem 
bude původní trolejbusová měnírna v Letňanech 
v Příborské ulici, která by po nutných úpravách 
měla opět sloužit svému původnímu účelu.
Součástí celého projektu je rovněž pořízení 13 až 15 
ks kloubových bateriových trolejbusů, které plně 
nahradí stávající naftové autobusy nasazované 
na linku 140. Oproti dnešním autobusům budou 
vozidla nejen ekologičtější, ale také tišší. 
Provoz linky 140 tak bude založen na kombinaci 
dynamického i statického způsobu nabíjení. 
Dynamicky se budou vozidla nabíjet za jízdy 
v úsecích s trakčním vedením, zatímco staticky 

se budou nabíjet na konečné na Palmovce a při odstavu 
v garážích Klíčov (v noci, případně i mezi jednotlivými 

částmi dělené směny). 
Záměrem DPP je čerpat na projekt finanční podporu 
z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu 
Praha – pól růstu, přičemž výše podpory může dosáhnout 
až 85 % způsobilých výdajů. Plně elektrickou linkou 140 
bychom se měli svézt nejpozději v roce 2021. 

Text: Michal Andelek | DPP 

liNkOU 140 bEZ EMiSÍ A TiŠE
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděle byla ve znamení deště a zmrzlých 
údů, ale i přes doopravdy nevlídné počasí jsme pro naše 
věrné návštěvníky akce připravili krásný a pestrý program.
Prvními hosty se stali: kbelský farář P. Filip a P. Lukáš, kteří 
se jali žehnat našemu krásnému stříbrnému smrčku coby 
vánočního stromu zde ve Kbelích.
Vánoční koledy nám zapěly děti z MŠ Albrechtická, ZŠ 

Kbely, které s nimi perfektně nacvičily jejich báječné 
učitelky. Stejně tak i děti z kroužku hry na flétny se měly čím 
chlubit a hned po nich následovalo umělecké vystoupení 
dětí ZŠ Kbely pod vedením paní učitelky Novákové. Velmi 
profesionálně vystoupily děti z Hudebního studia Čmelda. 
S Komedianty na káře, kteří humorně provedli slovem 
celou naši akci, se návštěvníci mohli pobavit jejich veselým 

představením o Betlémě, hned poté zazněl 
andělský zpěv naší – kbelské zpěvačky Terezy 
Dlouhé, se kterou si i většina přítomných moc 
ráda zazpívala známé koledy. Pohádka Šašek 
a Čert obveselila a rozpumpovala v dešti 
stojící věrné publikum a pak už následovala 
toužebně očekávaná mikulášská nadílka. Pro 
děti měla kbelská radnice opět připraveny 
voňavé perníčky a červená jablíčka či hrušky a 
slavnostní atmosféru nám opět svým zpěvem 
znásobila paní zpěvačka Tereza Dlouhá. Pan 
starosta spolu s dětmi odpočítal rozsvícení 
vánočního stromu, po kterém se rozezpívaly 
děti z pěveckého sboru Kamarádi. Vrcholem 
byl ohňostroj, který v deštivém počasí téměř 
vykouzlil náš skvělý dvorní ohňostrojář a taktéž 
se rozezněl celým parkem překrásný zpěv 

gospel písní od naší další kbelské zpěvačky Leony Gyongyosi.
Musím velice poděkovat všem, kteří na této – troufám si říci 
nejnáročnější akci celého roku - pomohli: jsou to především 
zaměstnanci a přátelé úřadu v různých rolích, Lesy HMP 
– Ekocentrum Prales, Klub Cestička, Skaut S.S.V.Kbely, ZŠ 
Kbely, MŠ Albrechtické, Hudebnímu studiu Čmelda, našim 
zpěvačkám Tereze Dlouhé a Leoně Gyongyosi, ohňostrojáři, 
hasičům, místní policii a taktéž i všem návštěvníkům, kteří 
nás přišli na akci podpořit.
Přejeme vám všem krásné a pohodové vánoční svátky a 
do nového roku pevné zdraví a mnoho zážitků i splněných 
přání.

Šárka Egrtová
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SkAUT - S.S.V.
Skauti pomáhají
... ani naši skauti, nezůstávají stát stranou. V říjnu ve 
Kbelích vyhořel byt a rodina tím přišla o všechno. Děti 
učíme k vzájemné pomoci a tak jsme  se v našem spolku 
rozhodli, pro tuto rodinu vybrat nějaké peníze. Každý 
dal, co mohl a pro postižené jsme vybrali 1.000,-Kč. Tuto 
finanční částku, jsme osobně předali. Bylo moc hezké vidět 
, jak dětem není lhostejný složitý osud našich spoluobčanů 
a rádi přispěly.
Před Vánocemi, jsme také uspořádali sbírku věcí pro děti z 
Klokánku z Pražských Štěrbohol. 
Jsme moc rádi, že můžeme  pomoci druhým

80. let Rychlých Šípů
Během roku pořádáme několik výstav. 16. prosince jsme 
si připomněli 80. výročí narození legendárního klubu 
Rychlých Šípů. Návštěvníci si prohlédli naši klubovnu, kde 
byly k vidění artefakty, které se týkaly Rychlých Šípů (knihy, 
časopisy, fotografie, hlavolamy ... ). K mání byl i pamětní 
odznak,  razítko a  pohlednice.
Naše výstavy dlouho dopředu plánujeme a vše poctivě 
připravujeme. Není vždy snadné, dané předměty sehnat, 
ale zatím se nám to daří. Je samozřejmostí, že na našich 

výstavách se  průvodcovské role, 
ujímají naši skauti a skautky. 
Moc si vážíme toho, že nás navštěvujete.

betlémské světlo
... i letos jsme přijali pozvání, na slavnostní svěcení 
Betlémského světla, které se uskutečnilo 15. prosince v 
katedrále Sv. Víta na Pražském hradě, kam bylo Betlémské 
světlo přivezeno  z Vídně. Naši skauti toto světlo opět 

předávali k posvěcení biskupům. Atmosféra v katedrále 
byla krásná a pro děti to byl zážitek na celý život. Jsme 
moc rádi, že se tato tradice zdárně rozvijí a že nás letos 
podpořila i pražská organizace Junák. Betlémské světlo, 
jsme v odpoledních hodinách převezli do Kbel, kde ho 
slavnostně předáme na místní radnici. 21. 12. 2018 bude 
světlo předáváno všem kbelským občanům.

Naše plány na rok 2019
V lednu tradičně pojedeme do nedalekých Nehvizd. Zde 
uctíme památku výsadku Anthropoid.
Únor patří stopování divoké zvěře v Košátkách.

V březnu vyrazíme do Drážďan, kde si prohlédneme 
historickou část města a nezapomeneme zavítat do Musea 
Karla Maye.
Na měsíc duben plánujeme výpravu do Polského 
přístavního města Gdaňsk. Při té příležitosti, navštívíme 
nedaleké město Malbork, kde si prohlédneme největší 
křižácký hrad v Evropě.
Květen - pojedeme na víkendovou výpravu, na naše první 
tábořiště (Světlá nad Sázavou)
Červen - vzpomínková akce v Lidicích, výprava do Neznámé 
země
Červenec - vyvrcholení skautského roku - letní skautský 

tábor. Náš tábor je opravdu skautský (pro většinu dětí 
náročný), děláme si zde  vše úplně  sami, bez pomoci 
dospělých (příprava tábořiště, stavba stanů, nákupy 
potravin, vaření, hlídky, výpravy do okolí, hry, ...). Proto 
- Skautský tábor. Tábor v tomto roce,  bude mít název - 
Zálesák.

Více informací o nás a naší činnosti na: www.pesaci.skaut-
ssv.cz
  Fcb - Kamil Podlaha

Se skautským pozdravem,
Kamil Podlaha

Suchou stezku a modré nebe  
nad hlavou v roce 2019   

přeje Skaut - S. S. V.
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kbElSký POZEMNÍ HOkEj 
NEMÁ O TAlENTy NOUZi
Oddíl pozemního hokeje TJ Sokol Kbely v současné sezóně 
2018-2019 přivítal ve svém areálu nové hráče v kategorii 

benjamínků a jejich počet byl novým impulsem nejen 
pro stávající trenéry, ale i pro vedení klubu. Oddílu se 
podařilo posílit trenérské kapacity z řad svých odchovanců 
a jejich zkušenosti i znalosti se prakticky hned projevily na 
turnajích. Nutno podotknout, že mezi stávajícími i novými 
hráči je mnoho talentů. Kariéra mladého pozemního 
hokejisty začíná u mládeže, a ač jim zápas občas nevyjde 
a jsou dny, kdy prohra následuje prohru, trenéři mají z 
herního projevu velkou radost a než začala halová sezóna, 
dokázal Kbelský potěr už porážet i zkušenější soupeře.
Kategorie benjamínků hraje systémem turnajů na hřišti 
se čtyřmi brankami a třemi hráči. Smyslem je získat herní 
návyky pro hru v prostoru, 
přenášet nahrávkou hru ze 
strany na stranu a umět se 
i sám individuálně prosadit. 
Benjamínci bez brankáře, na 
rozdíl od kategorie přípravky 
(9 – 10 let) kteří také hrají 
venku formou turnajů, 
ale již hrají na šířku hřiště 
systémem 4+1. 
Před halovou sezónou odehrál tým přípravky velice 
úspěšný venkovní turnaj Přebor Prahy, který organizoval 
Pražský svaz pozemního hokeje a obnovil tradici Přeborů 
Prahy, která byla v letech minulých docela populární. 
První oficiální Přebor Prahy se uskutečnil 14. října 2018 
a zúčastnilo se ho 10 týmů pražských klubů. A tým se 
probojoval až do finále, kde podlehl Hostivaři 3:0.
Celkové pořadí Pražského přeboru 2018
1. Hostivař kluci, 2. Kbely A, 3. Slavia kluci, 4. Hostivař 
dívky, 5. Bohemians A, 6. Praga, 7. President, 8. Slavia 

dívky, 9. Kbely B, 10. Bohemians B.
Halová verze soutěže kategorie přípravky je však hrána 
jako dlouhodobá soutěž a po čtyřech zápasech základní 
části vede A tým svou skupinu bez porážky s 12 body a 
vynikajícím skóre 37:1. B tým už tolik úspěšný není, je ve 
skupině B poslední s 0 body, ale nutno podotknout, že je 
složen z méně zkušených hráčů a z hráčů, kteří přešli z 
nižší kategorie a teprve získávají zkušenosti stejně jako v 
loňském roce A tým. 
Mladší žáci a mladší žákyně jsou v letošní sezóně téměř 
v nezměněné sestavě. Do mladších žákyň postoupili z 
kategorie přípravky jen dvě dívky a jedna hráčka tým 
opustila do vyšší věkové kategorie. Kromě dvou posil ze 
Slavie Praha tým posílila i Eliška Pačesná z Hradce Králové a 
ten motor, který získal v halové sezóně 2017-2018 stříbrné 
medaile se nechce zastavit. V půlce venkovní soutěže sice 
přezimují dívky na druhém místě se stejným počtem bodů 
jako první Bohemians, ale pouze s horším rozdílem skóre.
Halová sezóna již začala a Kbelské dívky jsou na nejlepší 
cestě nejen obhájit stříbrné medaile, ale jejich ambice 
jdou mnohem výše a to získat titul Mistra České republiky. 
„Hrozně neradi bychom to zakřikli, ale tým dívek, které se 
daly dohromady, jsou skutečně týmem, který se objeví čas 
od času a je lídrem ve své kategorii. Pravda, dvojčata Linda 
Nová a Lucka Nová, které přišly ze Slavie, mají na pažbách 
svých pušek asi nejvíce zářezů ze vstřelených branek, ale 
na hřišti hraje pět dívek v poli s jednou brankářkou a to je 
dobrá vizitka trenérské práce a talentu dívek!“ vysvětluje 
šéftrenér Mgr. Dušan Hrazdíra. Mladší žáci sice v soutěži 
prim nehrají, ale konkurence je mnohem větší a klukům 

se nepodařily klíčové zápasy, které by je poslaly do horní 
tabulky bojující o medaile díky horšímu bodovému zisku. 
Nicméně v tabulce E o konečné umístění jsou druzí se 
šesti body o horší skóre za Hradcem Králové. Snad jim na 
jaře pokvete pšenka a poperou o první místo s Hradcem v 
tomto „bé finále“.
Před zahájením halové soutěže žáci absolvovali přípravný 
turnaj ve Vídni 11. listopadu. Všichni řádně natěšení a plni 
sil však záhy v prvních zápasech narazili, když v základní 
skupině prohráli 0:7, 0:5, 0:4 a 1:3. Kluci si uvědomili, že 

Tabulka podzimní části soutěže mladších žákyň

nic není tak snadné, jak se zdá a loňský úspěch se sám 
od sebe nezopakuje. Zejména v prvním zápase s Račou 
Bratislava byli jak na kolotoči a vůbec nevěděli, co se s nimi 
děje. V posledním zápase základní skupiny však vyhráli 1:0 
a o deváté místo v turnaji pak po remíze 1:1 přišli na řadu 

nájezdy. Ty zvládli a z Vídně odjeli s vítězstvím a konečným 
devátým místem. „Snad se zlepšíme a ukážeme, že ligu v 
hale umí nejen holky ale i kluci. Oproti ostatním týmům, 
kteří mají možnost si zatrénovat v hale s hokejkou a v 
tomto směru mají výhodu, my máme přes zimu podruhé 
za sebou tréninky bez hokejky. Moc se těšíme na novou 
halu,“ dodává Hrazdíra.
Na začátku jsme říkali, že nám v oddíle rostou sportovní 
talenty. Někteří ale už vyrostly a určitě stojí se o nich zmínit. 
Na konci roku 2017 obdržel náš odchovanec Jakub Griebel, 
v současné době hájící barvy Slavie Praha, titul Kbelského 
sportovce roku. Jsme na to náležitě hrdí, a doufáme, že 
bude i nadále dělat dobré jméno nejen našemu sportu, ale 
i Městské části Prahy 14, Kbelím. 
Začínal ve Kbelích jako fotbalista a na tréninky ho 
doprovázela sestra dvojče Anna. Ta se na hřišti vždy nudila, 
ale naštěstí ve stejný čas probíhaly tréninky mladých 
pozemních hokejistů, tak jí dali hokejku do ruky a ona 
začala hrát jako první pozemní hokej. Kuba je všestranný 
sportovec. Na co šáhne, to mu jde. Anička se nudila na 
tréninkách, on se nudil na zápasech, kam svou sestru 
doprovázel. Tak mu dali do ruky hokejku a poslali ho na 
hřiště. Pohyb na hřišti mu problém nedělal, s hokejkou si 
rozuměl. U pozemního hokeje už zůstal a kromě titulu s 
přípravkou vybojoval i tituly za mladší žáky.
„Měl jsem štěstí na trenéry a spoluhráče. Jana Vudmasková, 
Roman Bradáč i Petr Hajšl s Eliškou Podskalskou mi předali 
mnoho zkušeností a cenných rad. Taky jsem měl štěstí na 
spoluhráče; bráchové Kurzáci, Šimon, Sára, Lukáš Kožich, 
a i s dalšími jsme byli dobrá parta a hokej nás nesmírně 
bavil,“ vzpomíná na své začátky Jakub. „Když jsem vyrostl 
Kbely dorost neměl a já přešel do Slavie, kam jsem chodil 
už předtím do Sportovního centra mládeže, a kde si mne 
všiml trenér Tomáš Babický a dal mi příležitost. Absolvoval 
jsem i výběry do 16, do 18 let a letos na jaře jsem byl s 

reprezentací do 21 let na Mistrovství Evropy v Petrohradě. 
Můj největší úspěch asi zatím nepřišel, však mi je teprve 19 
let a vše mám před sebou, nicméně zatím si nejvíce cením 
rozhodující branky ve finále evropského poháru Chalenge 
a my postoupili o skupinu výš.“
Kromě Kuby Griebla letos na podzim dostala pozvánku 
do širšího reprezentačního výběru dívek do 16 let i Tereza 
Žižková. Brankářka, která v roce 2015 dostala klubové 
ocenění za nejlepšího brankáře roku. Není sice tak 
prestižní, jako to Kubovo, ale coby mladší žákyně, která 
oblékala betony teprve rok, si ocenění velice cenila. 
„Ano, na to si moc dobře pamatuji,“ vzpomíná s úsměvem. 
„Jednou k nám do šesté třídy na Základní škole přišli 
udělat nábor hokejisti ze Sokola Kbely a mě se to strašně 
líbilo. Tak jsem si hned vzala letáček a šla na trénink. Ze 
začátku jsem nepřemýšlela, že bych mohla chytat, protože 
když nám ukazovali hokej v tělocvičně, tak se mi strašně 
líbilo, jak hráči ovládají hokejku a přišlo mi to strašně 
složitý. Například když jsem viděla Kubu Griebla, jak si hází 
s míčkem na hokejce, tak jsem si říkala: páni tohle jestli 
někdy budu umět...“ 
Rok hrála na postu útočníka, ale když v Mnichovicích na 
turnaji viděla spolužáka Štěpána Koutníka, jak se poprvé v 
životě oblékl do betonů a hned mu to šlo, řekla si, když to 
jde jemu, proč by to nemohlo jít i mně? 
„Na tréninku jsem poprosila, jestli si to můžu zkusit. Nevím 
jestli mi to tehdy hned šlo jako Štěpánovi, ale rozhodně mě 
to strašně bavilo.“ Odchytala venkovní a halovou sezónu, 

získala oddílovou cenu, a potom kvůli škole na rok a půl 
z hokejem úplně přestala. Chvíli zkoušela hrát ragby, ale 
nakonec se k hokeji přeci jenom vrátila. 
„Na chytání se mi líbí asi to, že mám celou hru na dlani 
a stavím si obránce tak, jak to já vidím. Líbí se mi taky ta 
individualita brankáře. Má velkou zodpovědnost, protože 
pokud to pokazí obrana, tak je to pouze na a za mnou už 
nikdo většinou není. Chtěla bych chytat minimálně jako 
Linda Matoušková ze Slavie a dostat se do užšího výběru 
U16/U18.“ 

Dušan Hrazdíra

 
 Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Skóre Góly +/- Body 
1. Bohemians 10 9 0 1 44 8 27 
2. Kbely 10 9 0 1 50 18 27 
3. Slavia 10 6 0 4 30 16 18 
4. Praga 10 4 0 6 19 24 12 
5. Rakovník 10 1 0 9 5 41 3 
6. Hostivař 10 1 0 9 14 55 3 

 
 

 Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Skóre Góly +/- Body 
1 Kbely 4 4 0 0 25:8 17+ 12 
2 Slavia 4 3 0 1 17:10 7+ 9 
3 Bohemians 4 3 0 1 14:10 4+ 9 
4 Praga 4 1 0 3 3:7 4- 3 
5 Hostivař 4 1 0 3 3:13 10- 3 
6 Rakovník 4 0 0 4 4:17 13- 0 

 



Československo v roce 1918.  Říšský poslanec Tomáš 
G. Masaryk a Karel Kramář počítali po skončení války 
s rozpadem Rakouska – Uherska a rozdělením území v 
rámci Evropy. Ale nebyli v tom jednotní. Karel Kramář 
předpokládal vznik rozsáhlé Slovanské říše. Tomáš G. 
Masaryk společně s Milanem Rastislavem Štefánikem 
a Edvardem Benešem prosazovali vznik 
samostatného státu Čechů a Slováků na 
území bývalých zemí Koruny české a Horních 
Uher. Aktivní činností dosáhl Masaryk v 
Londýně a Beneš se Štefánikem ve Francii, 
vyjádření vlád Spojených států amerických 
a Francie o uznání nároku československého 
národa na samostatnost. To se podařilo 
dne 28. října 1918, kdy bylo vyhlášeno 
Československo. Téhož dne jednala v 
Ženevě delegace Národního výboru v čele 
s Kramářem s představitelem zahraničního 
odboje Benešem o vytvoření a podobě 
československého státu. Večer 28. října 1918 
již Národní výbor vydal první zákon o zřízení 
samostatného státu československého, který 
byl podepsán v Obecním domě v Praze.
Přestože již bylo vyhlášeno příměří a konec 
války, bojovalo se ještě i v roce 1919 na 
Slovensku.
Jak víme, Československý stát trval do 31. 
prosince roku 1992, kdy se Československo 
rozdělilo k 1. lednu 1993 na dva samostatné 
státy Česko a Slovensko. Pakt podepsali 
Václav Klaus a Vladimír Mečiar v Brně ve vile 
Tugendhat.

Kbely v letech 1918 - 1960

V další části jsem se snažila přiblížit všem 
jednak události, které se ve Kbelích staly, 
ale také jak Kbely vypadaly, co se postavilo 
a jak se ve Kbelích žilo. Nejschůdnější se mi 
zdálo rozdělit celé stoleté období do částí po 
deseti letech. Na Letopiseckém setkání jsme 
se dostali až do roku 1960 a v listopadovém 
setkání budeme pokračovat až do letošního 
roku 2018. Nerozepisovala jsem vše do 
podrobností, protože jsme řadu událostí již 
probírali na Letopiseckých setkáních, snažila 
jsem se zachytit ty nejdůležitější. Nerozepisuji podrobně 
politické dění ani představitele Kbel.

Dvacátý osmý říjen roku 1918 je popsán ve kbelské 
kronice takto: „ k poledni přicházely první zprávy z Prahy o 
demonstracích za zrušení Rakouska – Uherska a vyhlášení 
samostatného státu. Ihned se lidé z obce vypravovali 
do Prahy, chtíce být účastni tohoto rušného a veselého 
historického dne, nelekajíc se, že musí konati až do Prahy 

cestu pěšky. K večeru přinášeny tehdejší trofeje: úlomky 
rakouských orlů, litých, plechových i sádrových a objevovali 
se první lidé dekorovaní trikolorou“.
U Kubešů čp. 56 zavlál první český prapor. Samostatnost 
přivítala obec lampiónovým průvodem. V době války byl ve 
Kbelích, tak jako v celé vlasti, nedostatek potravin, paliva, 
oděvů a pracovních sil. A život se do obce opět vracel. Ve 

škole děti dostávaly výživnou polévku, pro kojence a malé 
děti dostávaly matky kakao. Muži se vraceli z války. Spolky 
v obci obnovovaly znovu svoji činnost.

Ve Kbelích v 19. a 20. století působilo mnoho drobných i 
větších řemeslníků, vznikaly různé obchody, hostince a 
restaurace, pole obhospodařovali drobní rolníci a statkáři. 
Kbely měly převážně zemědělský ráz.

66. lETOPiSECkÉ SETkÁNÍ, 1. řÍjNA 2018

Na Letopiseckém setkání jsme si připomněli 
vznik Rakouska – Uherska, První světovou 
válku, Československo v roce 1918 a Kbely v 
letech 1918 – 1960.

Rakousko – Uhersko vzniklo 8. června 
roku 1867 přeměnou Rakouského císařství 
na základě tzv. Rakousko – uherského 
vyrovnání v únoru 1867. Co bylo Rakousko 
– uherské vyrovnání? Po porážce rakouské 
císařské armády ve válce proti Prusku v roce 
1866 se objevily obavy z dalšího povstání 
tentokráte v Uhrách. (Prusko, zastarale 
Prusy, byl historický státní útvar ve střední 
Evropě. Existoval v letech 1701 – 1918. 
Tento stát měl zásadní vliv na německé 
a evropské dějiny. Posledním hlavním 
městem Pruska byl Berlín.) Rakousko – 
uherské vyrovnání byl ústavně právní akt, 
na základě něhož se v roce 1867 přeměnilo 
Rakouské císařství v Rakousko – Uhersko a 
současně se obnovila suverenita Uherského 
království. Do Rakouska – Uherska patřilo 18 
následujících států. Z Rakouského císařství 
(Předlitavsko) to byly: Čechy, Bukovina, 
Korutany, Kraňsko, Dalmácie, Halič, 
Přímoří, Dolní Rakousy, Morava, Salcbursko, 
Slezsko, Štýrsko, Tyrolsko, Horní Rakousy, 
Vorarlbersko. Dále to bylo Uherské království 
(Zalitavsko): Uhersko, Chorvatsko-Slavonsko 
a Rakousko – uherské kondominium: Bosna 
a Hercegovina.

První světová válka. Ještě před vypuknutím 
1. světové války usilovali čeští politici o 
zrovnoprávnění Čechů v rámci monarchie. 
Dne 23. června 1914 na cestu z Chlumu u 
Třeboně na císařské manévry v Bosně se 
vydali následník trůnů František Ferdinand 
d’Este a jeho manželka Žofie Chotková. Při 
návštěvě hlavního města země, v Sarajevu, 
byli zabiti při atentátu, který provedla 
skupina srbských nacionalistů. Na základě 
atentátu byla vyhlášena válka Rakouskem 
– Uherskem Srbsku. Válka vypukla mezi dvěma koalicemi: 
Trojdohodou (bylo to spojenectví Francie, Ruska a 
Velké Británie, které vzniklo v roce 1893) a Trojspolkem 
nebo také Úřední mocnosti (Německá říše, Rakousko – 
Uhersko, Osmanská říše a Bulharsko). První světová válka 
zasáhla Evropu, Afriku i Asii a bojovalo se i ve světových 
oceánech. Již v roce 1914 vznikaly legie. Bojovaly v Rusku, 
Itálii i Francii. Název legie vznikl až po válce. Za války se 

používalo označení revoluční dobrovolná vojska. Tvořili 
je dobrovolníci a krajané v různých zemích. Hospodářské 
vyčerpání a následně vojenské zhroucení Centrálních 
mocností, vedlo v roce 1918 k ukončení bojů 1. světové 
války. Za konec války se ve světě pokládá datum 11. 
listopadu 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech 

frontách příměří. Ve válce zemřelo 10 milionů lidí, přes 
milion bylo zraněno a kolem 8 milionů se pohřešovalo. 
Pamětníci doplnili i jména legionářů, kteří žili ve Kbelích 
a bojovali v první světové válce. Byl to pan Zapletal Karel, 
pan Zelinka (otec známého dirigenta Václava Zelinky), pan 
Černý (krejčí), pan Josef Jindra a pan Vácha. Znáte ještě 
někoho dalšího?
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Rok 1918 - 1928
•	 Rozmach průmyslu začal hlavně po 

první světové válce. Na konci roku 1918 
se začalo ve Kbelích budovat první 
letiště v Československu.

•	 V roce 1919 se uskutečnila pozemková 
reforma (záborová), která se týkala 
hlavně lesních a zemědělských pozemků 
šlechty.

•	 Dne 26. října byla slavnostně otevřena 
obecní knihovna.

•	 Fotbalový klub AFK byl založen 7. 
března 1921, ale dějiny kbelského 
fotbalu sahají až do roku 1911.

•	 V roce 1921 se postavila Československá 
vojenská továrna na letadla, která se 
později přestěhovala do Letňan.

•	 Po roce 1920 - 21 se stavěly čtyři 
důstojnické domy v nynější Hůlkově 
ulici u letiště, kde bydleli důstojníci s 
rodinami a kasárna.

•	 Dne 18. května 1923 bylo první vysílání 
rozhlasu v Československu ze stanu u 
letiště ve Kbelích.

•	 V roce 1923 probíhala první elektrifikace 
obce.

•	 Roku 1924 se dehtovala první silnice 
kolem letiště.

•	 Kolem roku 1925 se začalo stavět hodně 
rodinných domů ve čtvrti Za dráhou a 
Pod dráhou a k Čakovicím.

•	 V roce 1926 se Hlavní vojenské telegrafní 
dílny přestěhovaly z Pohořelce do Kbel. 
Později přejmenovány na Pal Kbely.

•	 Roku 1927 byla otevřena Sokolovna. 
Budova byla postavena za 
neuvěřitelných 5 měsíců a to bez 
mechanizace. U budovy Sokolovny se 
vybudovalo hřiště.

•	 Od roku 1927 měly Kbely spojení s 
Prahou. Jezdil zde autobus s označením 
„F“.

•	 Roku 1928 byl dostavěn a otevřen 
Lidový dům.

•	 Rovněž v roce 1928 byl dán na letišti do 
provozu maják s vodárenskou věží.

Rok 1929 – 1938
•	 Kbely měly i divadelní spolek, který byl 

založen v roce 1929 a hrál v hostinci Na 
růžku, v Lidovém domě, Sokolovně a 
hostinci U Suldovských.

•	 V roce 1931 byla v pivovaru ukončena 
výroba piva a povolena stáčírna piva.

•	 V roce 1932 byla otevřena měšťanská 

škola smíšená (nyní škola Palestra).
•	 Také v roce 1932 byla vykoupena 

stodola a pozemek Družinou sv. Kláry a 
přebudována na kapli sv. Alžběty, která 
byla 18. 10. 1923 vysvěcena.

•	 Důležitou událostí roku 1932 pro 
Kbely bylo zřízení železniční zastávky 
u kolejí směrem na Vinoř. Také byla v 
tomto roce vydlážděna kostkami silnice 
Mladoboleslavská a Vrchlabská.

•	 Ani Kbelům se nevyhnula v roce 1933 
hospodářská krize a začala vzrůstat 
nezaměstnanost a tím i žebrota. V 
této době vznikla ve Kbelích čtvrť 
zvaná Nouzov, protože se počítalo s 
jejím pozdějším zbouráním. Čtvrť stojí 
dodnes.

•	 Roku 1934 bylo otevřeno nové hřiště 
sportovního klubu AFK.

•	 V roce 1935 byl ve Kbelích otevřen 
první poštovní úřad v čp. 32.

•	 Roku 1936 byla založena organizace 
Junák a Skaut.

•	 V roce 1937 bylo dostavěno další 
poschodí měšťanské školy.

•	 Přestože se následující událost nestala 
ve Kbelích, přesto se týkala celého 
Československa. Dne 30. září 1938 
podepsali představitelé čtyř mocností 
dohodu o obsazení a zabrání českého 
pohraničí Němci. V listopadu byly 
likvidovány politické strany. Povoleny 
byly pouze dvě a to strana Národní 
jednoty (pravicová) a strana Práce 
(levicová).

Rok 1939 – 1948
•	 Dne 15. března 1939 začala okupace 

zbytku českého území německou 
armádou a o den později byl vyhlášen 
tzv. Protektorát Čechy a Morava. 
Slovensko se stalo samostatným 
nezávislým státem.

•	 Válka v Evropě začala 1. září 1939, když 
nacistické Německo napadlo Polsko. 
Téhož roku bylo obsazeno Němci 
kbelské letiště. V obci byly rozpuštěny, 
tak jako ve všech městech a vesnicích, 
tělocvičné jednoty, všechny spolky i 
politické strany.

•	 Život v obci musel jít dál, a tak dne 
6. května roku 1940 bylo zahájeno 
vyučování v mateřské škole, která byla 
umístěna v budově obecné školy. Na 
náklady obce byla opravena obecní 
zvonička, která stála u vchodu do dvora 
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Ulice Mladoboleslavská r. 1929

Pohled letiště r. 1928

President T. G. Masaryk na letišti ve Kbelích r. 1922

Maják. 1929

Měšťanská škola r. 1932



(dnes na prostranství pravého 
rohu ulic Vrchlabská a Vágnerova). 
V tělocvičně Sokolovny se hrál 
biograf.

•	 V roce 1941 obec odkoupila 
rybník a pozemek s pivovarem od 
Stavebního a pivovarského družstva 
v Praze.

•	 V kronice je také psáno, že v roce 
1942 museli majitelé zahrad 
odvádět pro Němce ovoce.

•	 V roce 1942 bylo otevřeno 
nové hřiště s vchodem nyní ze 
Železnobrodské ulice.

•	 V roce 1943 vznikl samostatný 
oddíl atletiky.

•	 V roce 1943 se občané Kbel konečně 
dočkali dřevěné čekárny na vlakové 
zastávce. Neměla však dlouhého 
trvání. Němci zřídili v místech 
dnešní zastávky výhybkoviště 
pro auta, která se opravovala v 
Lidovém domě a dráhy požadovaly 
u výhybkoviště postavit nádraží s 
čekárnou. Původní byla zbourána a 
nová nádražní budova se otevřela 
20. prosince 1943. Ten den se 
také stalo železniční neštěstí, kdy 
se mezi Kbely a Satalicemi srazily 
vlaky. Při neštěstí zahynulo 23 
osob, zraněno bylo 110 osob a 19 
ještě zemřelo v nemocnicích.

•	 Smutný pro Kbely byl 25. březen 
roku 1945 – Květná neděle. 
Americká letadla bombardovala 
Kbely a okolí. Bylo shozeno celkem 
42 000 tříštivých bombiček. Ve 
Kbelích přišlo o život 117 osob a 
185 bylo zraněno. Podniky, letiště 
i ¾ kbelských domů bylo zničeno 
nebo silně poškozeno.

•	 V květnových dnech ve Kbelích 
nedošlo k místním bojům. Přes 
Kbely projely tanky Rudé armády 
na pomoc povstání v Praze. Již 
8. května bylo obsazeno letiště 
českými dobrovolníky. Dne 10. 
května 1945 přistálo na letišti 
letadlo s Košickou vládou.

•	 V obci se konala řada sbírek např. na 
Lidice. Upravovaly se silnice i ulice 
a také domy po bombardování.

•	 V roce 1946 byly Kbely rozděleny 
na 5 čtvrtí a pojmenovány ulice. 
Bylo provedeno nové očíslování 
domů čísly popisnými i uličními.

•	 V roce 1946 se začala upravovat 
obecní budova čp. 43 a dne 28. 10. 
1947 se otevřela jako nová budova 
Místního národního výboru. Do 
služeb MNV byl předán místní 
veřejný rozhlas. Bylo pořízeno 
17 dynamických amplionů a 20 
gramofonových desek.

•	 V roce 1947 byla provedena úprava 
katastrálních hranic mezi Prahou a 
Kbely. Katastr Kbel se zvětšil skoro o 
46 ha na celkovou plochu 564 ha, 91 
arů a 27 m2.

•	 Únorové politické události roku 
1948 částečně ovlivnily i Kbely. V 
továrnách vznikaly Lidové milice na 
podporu znárodňování. Ale běžný 
život musel jít dál. Rodičovské 
sdružení vyvařovalo školním dětem. 
Kladl se důraz na tělesnou výchovu 
ve školách i továrnách. Druhého 
května 1948 byl ve Kbelích pořádán 
závod automobilů a motocyklů o 
Velkou cenu Prahy. Dne 26. srpna 
byla vyzvednuta z archivu v Praze 
Obecní kronika, která se musela 
za války odevzdat. Stejně tak, byly 
odevzdány i školní kroniky. V tomto 
roce byly také pronajaty čtyři 
místnosti ve Vaníčkově vile pro dvě 
oddělení mateřské školy.

•	 V roce 1948 se uskutečnila sbírka 
na postavení pomníku kbelským 
občanům, kteří zahynuli za 2. 
světové války. Původně stál ve 
dvoře nad rybníkem, kde se počítalo 
s budoucím náměstím. Nyní stojí u 
trati.

Rok 1949 – 1960
•	 V květnu roku 1949 bylo ve Kbelích 

zatčeno několik občanů pro údajnou 
protistátní činnost. Byl jim částečně 
zabaven majetek a byli odsouzeni 
až na 24 let do vězení. Všem byl 
později trest zmírněn. V tomto roce 
byl otevřen a vysvěcen kbelský 
hřbitov. Musel se také řešit bytový 
problém. Za první republiky žila 
většina lidí v nuzných poměrech. 
Pak přišla válka a nové domy se 
nestavěly. V roce 1949 postavila 
obec 4 bytové jednotky a továrna 
Pal 8 bytových jednotek v současné 
ulici Železnobrodské.

•	 V květnu roku 1950 bylo založeno ve 
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Kbelský rybník r. 1943

Zvonička a brána do dvora r. 1950

Pomník obětem II. světové války a v pozadí pivovar, r. 1958

Vrchlabská ulice-obchody a zastávka městského autobusu, r. 1959

Mateřská škola Letců, r. 1960

Vrchlabská ulice, r. 1958



Kbelích Jednotné zemědělské družstvo. 
Někteří sedláci do něho nechtěli 
dobrovolně vstoupit. V roce 1955 bylo 
JZD přičleněno ke státnímu statku v 
Ďáblicích. V roce 1950 byly otevřeny 
první jesle ve Kbelích v dnešní ulici 
Albrechtická. Dnes je z budovy mateřská 
škola.

•	 Letecké opravny na Toužimské ulici 
vznikly vyčleněním z podniku Rudý Letov 
Letňany v roce 1952.

•	 V roce 1953 se začalo stavět I. sídliště na 
nynější Mladoboleslavské ulici hlavně pro 
rodiny vojáků zaměstnaných na kbelském 
letišti. II. sídliště, rovněž vojenské, kolem 
Toužimské ulice se začalo stavět v roce 
1958 a bylo dokončeno v roce 1960. Při 
stavbě sídliště se nepotřebnou zeminou 
zavezl menší rybník, který byl oddělen 
od druhého (nynějšího rybníka) hrází. 
Při dokončení II. sídliště se otevřel na 
ulici Katusická obchod s potravinami a 
na konci ulice hotel zvaný ERKO.

•	 Začalo se uvažovat o zbourání 
zchátralého pivovaru a přilehlého statku.

ještě se zmíním o počtu obyvatel:
rok 1920      1706 obyvatel   
133 čísel popisných

rok 1930       5 553 obyvatel   
316 čísel popisných
69 nouzových staveb

rok 1961       6 742 obyvatel   
565 rodinných domků
9 zemědělských usedlostí
17 nebytových jednotek
88 nouzových staveb

Zvýšil se počet obyvatel a tím i počet dětí. 
Byla potřeba nová škola. Základní kámen 
k nové škole byl položen v roce 1959. V tu 
doby měly již děti ve škole všechny pomůcky 
zdarma. Rovněž zdarma byla i lékařská péče. 
Při škole byla založena organizace Pionýr.

Děkuji pamětníkům za jejich aktivní přístup 
při sepisování dějin. Omlouvám se, pokud 
si někdo myslí, že jsem nějakou důležitou 
událost nezapsala. Prosím o její sdělení.

Engelová Ivana, kronikářka Kbel

AdVENTNÍ kONCERT V kOSTElE 
SV. AlžběTy VE kbElÍCH
Adventní koncert pořádaný  7. 
prosince v  kostele sv. Alžběty 
ve Kbelích byl opravdu 
nezapomenutelný zážitek. 
Za doprovodu komorního 
souboru  BAROCCO SEMPRE 
GIOVANE složeného ze 
špičkových, mladých českých 
profesionálních hudebníků, 
vystoupila stálice českého 
koncertního umění, 
houslista Václav Hudeček, 
který vystupoval po celém 
světě na nejprestižnějších 
pódiích (Carnegie Hall, 
Royal Festival Hall, Suntory 
Hall, Osaka Festival Hall, 
Sydney Opera) s nejlepšími 
světovými orchestry (Berliner 
Philharmoniker, Cleveland 
Symphony Orchestra, NHK 
Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská 
státní filharmonie a další), jakož i na světových festivalech 

(Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky)  a  přední česká 
cembalistka Edita Keglerová.

Michal Marel
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Mladoboleslavská ulice-lékárna 
a stanice státního autobusu, r. 1960

Zahrádky a I.sídliště, r. 1960

Budova úřadu a kaple, r. 1960



68. lETOPiSECkÉ SETkÁNÍ,  3. PROSiNCE 2018
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Sešli jsme se naposledy v tomto roce. Setkání přišel 
pozdravit místostarosta pan Ing. Vladimír Olmr. Poděkoval 
všem za doplňování kbelské historie a přítomným popřál 
krásné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti v novém 
roce. Také pan tajemník JUDr. Josef Nykles popřál všem k 
Vánocům a novému roku a každému předal malý dáreček.
Včera byla první adventní neděle a v 
Centrálním parku se opět rozsvěcel 
vánoční stromek. I přes nepřízeň počasí 
se přišlo podívat mnoho lidí a všichni 
obdivovali i překrásný ohňostroj. A 
protože to byla první adventní neděle, 
doma se zapalovaly první svíčky na 
adventních věncích a tak jsme si 
povídali o těchto svíčkách, a nejen o 
nich.
Na adventním věnci jsou čtyři svíčky 
a každá má své jméno. První, která 
se zapaluje, má název Naděje (Svíce 
proroků), druhá Mír (Betlémská svíce), 
třetí Přátelství (Pastýřská svíce) a čtvrtá 
Láska (Andělská svíce). Může být i pátá, 
ta by měla být bílá a umístěná do středu 
věnce. Zapaluje se na Štědrý den, je 
zasvěcena Kristovi a měla by vyhořet 
až dokonce. Svíčky se zapalují proti 
směru hodinových ručiček. Z pohanských dob připomínají 
adventní věnce dva zvyky. V zimním období nosili lidé do 
svých příbytků zelené větve a tím poskytovali příjemné 
bydlení dobrým duchům. Holé věnce ze slámy odháněly 
zlé duchy a tím zajišťovaly požehnání. I jednotlivé neděle 
při zapalování svíček mají svá jména. Označují se jako 
železná, bronzová, stříbrná a poslední je zlatá.
A co víte nebo nevíte dál o Vánocích? Už od malička 

posloucháme příběh o tom, jak se o Vánocích v Betlémě 
narodil Ježíš Kristus. Ale víte, že v bibli o jeho narození není 
přesné datum? Proto se křesťané domluvili ve 4. století, 
že narození ježíška se bude slavit 24. prosince. Tato stará 
tradice trvá dodnes.

Ve vánoční výzdobě by nemělo chybět jmelí. Má prý 
kouzelnou moc. Ale aby kouzlo fungovalo, musí být jmelí 
zelené a darované. Pak přináší do domu štěstí, odvahu a 
lásku.
A co prskavky? Ohňostroj byl odjakživa výsadou bohatých 
a mocných. Tato zábava má dlouhou tradici. První zábavní 

pyrotechnika se objevila v Číně již v 11. století, prskavky 
se mezi obyčejný lid rozšířily mnohem později, až v roce 
1605. To se v Anglii schylovalo k atentátu na krále a do 
vzduchu měl vyletět celý palác. Spiknutí však nevyšlo a 
šťastný panovník nechal pro oslavující lid vyrobit jiskřící 
tyčinky – prskavky.
Tradice pálení františka je stará tři sta let a pochází z 
Krušnohoří. Tato aromatická špička se vyrábí z dřevěného 
uhlí a kadidla. A jaký má smysl? Kromě toho, že provoní 
domov, by ho měla i vykouřit, tedy očistit od negativní 
energie. Věděli jste, že vůně kadidla pomáhá i při dušnosti, 
astmatu nebo zánětu průdušek?
K Vánocům patří také samozřejmě vánoční stromek. 
Pochází z pohanských tradic, kde měl ochranitelskou 
funkci. Poprvé se objevil v roce 1539 v katedrále ve 
Štrasburku. O sto let později se stal součástí domácí vánoční 
výzdoby. Lidé si ho věšeli ke stropu špičkou dolů. Zdobili ho 
papírem, ořechy, perníčky, jablky a cukrem. První, kdo na 
něm rozsvítil svíčky, byla v roce 1611 vévodkyně Dorothea 
Sibyle von Schlesien. Od té doby se vánoční stromky staly 
módou hlavně ve Skandinávii, Francii a Rusku. Do Čech se 
dostaly až v roce 1812. Poprvé stromek postavil pro své 
přátele ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich na 
svém libeňském zámečku. Do venkovských stavení u nás, 
pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji 
než ve městech. Až do první světové války byla v mnoha 
domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová 
větev. Okolo roku 1860 se na vánočním stromečku v 

Čechách rozsvítily poprvé lojové svíčky.
A pod stromkem nesmí chybět dárky.  Najít pod stromečkem 

překvapení, jistě každého potěší. Málokdo ví, že tento zvyk 
pochází od tří králů, kteří Ježíškovi přinesli dary – zlato, 
kadidlo a myrhu. Zpočátku to ale s vánočními balíčky bylo 
trochu jinak. Třeba ve středověku měly podobu úplatku. 
Chudí lidé je dávali panstvu 
nebo vlivným úředníkům, aby 
k nim byli shovívavější. V 16. 
století se vyměňování dárků 
stalo projevem přátelství a lásky 
k bližnímu. Za dětmi u nás začal 
chodit Ježíšek až v 19. století. 
Nosil jim hračky, ořechy nebo 
ovoce.
Také přítomní doplnili další 
zvyky, které se tradují v jejich 
rodinách. Například házení 
pantofle nebo mistička, kde 
je česnek pro zdraví, med pro 
sladký život a patička chleba, 
aby nebyla bída. Také se pod 
talíře na Štědrovečerním stole 
dávají šupinky pro štěstí. V 
některých rodinách se dodržuje 

zvyk, nechat při Štědrovečerní večeři jeden talíř volný 
pro případného pocestného. Také jsme se dozvěděli, 
že můžeme pálit františka na papíru, který se umístí na 
sklenici vody. František se po zapálení časem propadne do 
vody, kde se zchladí a může se znovu zapálit.
A protože se budeme scházet i příští rok, tak jsem vybrala 
některé náměty. Připravuje se nová kniha o Kbelích. 
Některé kapitoly probereme i na setkáních, aby v knize 
nebyly nepřesnosti. Také si budeme povídat o jednotlivých 
kbelských čtvrtích a jejich zajímavostech. Když jsem 
pročítala zápisy z našich dřívějších setkání, zjistila jsem, 
že někde musíme některé údaje doplnit. Budeme více 
mluvit o spolcích, kultuře a sportu. Ve Kbelích také žilo a 
žije i mnoho zajímavých občanů. Také o nich si budeme 
povídat. Řekneme si též o prvenstvích, které se váží k naší 
republice. Například jak vznikla remoska nebo kostkový 
cukr. Na dnešním setkání jsme se ještě dověděli některé 
další zajímavosti o železnici, nebo kde ve Kbelích bydlely 
jeptišky. Ale o tom až příště. To se již sejdeme v novém 
roce v pondělí 7. ledna 2019.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel



3132 33

ZÁklAdNÍ ŠkOlA PRAHA - kbEly
VýlET ZA PRAVěkEM
V hodinách jsme probírali téma pravěku. Kromě 
jiného jsme kreslili nástěnné malby, 
nejčastěji s výjevy lovu mamutů. Z 
modelovací hmoty jsme tvořili pouze 
pomocí rukou sošky a amulety. Ve 
skupinkách jsme chystali scénky na téma 
pravěkého večera. Jako spisovatelé jsme 
si napsali příběhy z dávných dob. Dařilo 
se nám bádání o pravěku. Abychom si 
získané teoretické poznatky prohloubili, 
navštívili jsme 10. října 2018 zámek 
Nižbor, kde je zprovozněno informační 
centrum keltské kultury (https://www.
zameknizbor.cz). Výstavou nás provedli 
archeologové a působivým výkladem nás 
seznámili podrobně s obdobím pravěku. 
Poznali jsme výrobu různých předmětů 
užívaných pravěkými lidmi. Nejprve jsme 
rozdrtili obilí na zrnotěrce. Z této mouky 
jsme vytvořili těsto a následně placky, které 
jsme upečené jedli. Viděli jsme, jak z pazourku vznikaly 
jednoduché nástroje. Z ovčí vlny jsme se pokoušeli upříst 
vlněnou přízi. Bylo to velice těžké.Poté nám archeologové 

ukázali veškeré zajímavosti zámku a různé úkryty. Během 
prohlídky výstavy a zámku jsme získali velmi zajímavé 
informace z doby Keltů. Na památku jsme si odvezli 

suvenýry. Byl to krásný zážitek a budeme si vše dobře 
pamatovat. 

žáci třídy 4.D

ÚNikOVÁ HRA OSUdOVÉ OSMiČky 
Dne 9. 11.2018 jsme se historickým seminářem vypravili 
do Prahy a zúčastnili se únikové hry Osudové osmičky 
v  Akademii věd České republiky. Už sám název napovídá, 
že se jednalo o významná data naší historie s osmičkami na 
konci. Po příchodu do sálu jsme se rozdělili do tří skupin. 
Každá dostala tablet s otázkami (bylo jich přibližně dvacet). 
Na hru byl stanoven limit - celkem šedesát minut. Podle 
nápovědí zpracovaných jako audio nahrávky, fotografie a 

skrytá slova v textu jsme měli rozluštit kódy nebo slova, 
ta se následně zapisovala do tabletů. Ve středu místnosti 
byly položeny ceny v truhle. Ve chvíli, kdy jsme měli 
všechny otázky správně vyluštěné, zvládli jsme to za 
necelých čtyřicet minut, jsme šli k pokladu a začali zkoušet 
kód, který jsme získali na konci hry. Pokud si také chcete 

prověřit své logické myšlení, postřeh a znalosti, neváhejte 
se do podobné hry zapojit. Určitě to vřele doporučujeme.

Kateryna Patskun a Aneta Mykulcja, historický seminář

POdZiMNÍ VýlETy VE ŠkOlNÍ dRUžiNě
S druháčky jsme využili pěkného podzimního počasí a 
vyrazili hned na dva výlety.
Nejdříve jsme navštívili park Mirákulum v Milovicích. Měli 
jsme štěstí, celý jsme měli jenom pro sebe - 
všechny atrakce, prolézačky, trampolíny, lanové 
dráhy a skluzavky. Prozkoumali jsme také temné 
hradní podzemí. Ještě, že jsme si nezapomněli 
baterky. Cestou domů jsme se trochu zdrželi na 
dálnici v koloně, ale ani to nám nezkazilo dobrou 
náladu z bezva prožitého odpoledne.
I na druhý výlet jsme se hodně těšili. Jeli jsme na 
Letiště Václava Havla v Praze.  Na terminálu číslo 
tři již čekal pan průvodce a poučil nás o chování 
na letišti. Museli jsme projít bezpečnostní 
kontrolou jako při skutečném odbavení. Potom 
honem do autobusu, který nás povozil po 
letištní ploše. Ukázali nám, jak vypadá příprava 
letadel před odletem, jak se navádějí na dráhu 
a další zajímavosti. Měli jsme velké štěstí, že se právě 

k odletu připravovalo největší dopravní letadlo Airbus 
A380. Pozorovali jsme, jak nastupují cestující na dlouhý 
let do Dubaje. Dočkali jsme se také startu tohoto kolosu. 
Zamávali jsme pasažérům a už nás autobus vezl ukázat 
hasičskou stanici. Bohužel exkurze utekla jako voda a my 

jsme se museli vrátit domů.
Těšíme, co zažijeme příště.
My – třeťáci - jsme vyrazili také na výlet, a to do 
Městského paláce Templ v Mladé Boleslavi. Putovali 

jsme za poznáním doby kamenné. Postupně jsme střídali 
jednotlivá stanoviště, na kterých jsme se dozvídali, jaký 

byl život pravěkého člověka. Moc zajímavá byla 
ukázka pravěkých hudebních nástrojů, na které 
jsme si i zahráli. Jednalo se o kostěné píšťaly, 
chřestítka, bubny a rohy. Dalším neméně 
poutavým zastavením byla výroba šperků a 
amuletů z hlíny. Měly podobu válečků a kuliček, 
které jsme si navlékali. Prý mají kouzelnou moc.
Seznámili jsme se také s obsidiánem, je známý 
jako sopečné sklo. Tomu byla přisuzována 
ochrana před zlými silami a léčebné účinky. 
Dále jsme poznali výrobu kamenných nástrojů. 
Asi nejzajímavější byla výroba mouky pomocí 
zrnotěrky. Je to plochý kámen a zrno se na něm 
drtilo pomocí dalšího kamene. Vyzkoušeli jsme 
si i rotační mlýnek. Zjistili jsme, co dá práce 

umlít mouku pro celý kmen. Naše skupina by zůstala 
hladová, mouky jsme umleli málo. I tak byl výlet pro nás 
plný zábavy i poučení.

V. Pekárková, R. Jančarová a žáci ze školní družiny

PřESPÁNÍ V PRAlESE
Naše třída 5. D se v pátek 21. září 2018 sešla v 
ekocentru Prales, abychom tam společně strávili noc. 
Nejdříve se nás ujala lektorka Hanka. Společně jsme si 
povídali o tom, jak přežít v přírodě. Vyzkoušeli jsme si 
zajímavou aktivitu – výrobu briket. Pro zájemce přidáváme 
recept na brikety:Do misky nalijte trochu vody a přidávejte 
mouku a piliny, dokud z této hmoty nepůjdou vytvořit 
brikety. Ty potom necháte pořádně vyschnout. Potom 
jsme se rozdělili do dvou týmů – Zelených a Modrých. Obě 
skupiny se vydaly hledat lístečky s písmeny, ze kterých 
měly sestavit slovo. Zeleným vyšla LAVIČKA a Modrým 
KRMELEC. Po prohledání krmelce a laviček našly oba 
týmy náčiní k rozdělání ohně. Modří měli dvě křesadla a 

https://www.zameknizbor.cz
https://www.zameknizbor.cz
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Dekujeme za prizen v roce 2018

Parkoviště

10 minut ze Kbel

Klimaazováno

Servis kol
+ lyží

Vážení zákazníci,
       Z důvodu zavření Kbelské prodejny
nás najdete na nové prodejně v Hlouběěně.

300m2 prodejní plochy

PROjEkT žiVÁ kNiHOVNA
Napadlo vás někdy, jak se vozíčkář sehne pro kapesník? 
Umíte si představit, jak přečkat celou zimu na ulici? Jak se 
cítí žena, která byla v dětství zneužita neznámým mužem? 
Na tyto a další otázky jsme se mohli během projektového 
dne zeptat lidí s nelehkým životním osudem, kteří působí 
jako dobrovolníci v projektu Živá knihovna organizace 
Amnesty International.
Toto hnutí usiluje o dodržování lidských práv na celém 
světě. V současnosti má 7 miliónů členů z více než 150 

zemí světa a v roce 1977 získalo Nobelovu cenu za mír. V 

České republice působí od roku 1991.
Během projektového dne k nám na školu zavítalo hned 
pět „živých knížek“ a jejich příběhy na nás silně zapůsobily. 
Paní Ivanka se i přes své zdravotní postižení stále smála, 
nevidomý Vladimír dokázal vystudovat vysokou školu, Bárt 
vypravoval o svém nelehkém dětství, zkušenosti s drogami 
a životem na ulici, Emil bez obalu mluvil o životě Romů 
a sympatická Jana otevřeně hovořila o problematice 
sexuálně zneužitých dívek.
Zajímavé povídání v nás zanechalo hluboký dojem a 
s našimi milými hosty jsme se jen neradi loučili.

Za 9. A a 9. B: Aneta Srpová a Tereza Svobodová

Zelení pouze jedinou sirku. Po nezdařeném pokusu Ádi, při 
kterém se zlomila právě ta jediná zápalka, se zapalování 
ujal Kryštof, kterému se rozžehnout oheň povedlo. 
Modrým se s křesadlem dlouho nevedlo, ale nakonec se 
to podařilo Matějovi s Viktorem.Využili jsem toho, že jsme 
měli rozdělané dokonce dva ohně, opekli jsme si buřty a 
dali se do jídla.Když se setmělo, začala velká bouřka, ale 
my jsme přesto měli bojovku. Po jejím skončení jsme se 
převlékli do suchého oblečení, připravili si karimatky a 
spacáky a uložili jsme se ke spánku ve fóliovníku.Ráno nás 
probudilo sluníčko a bečení oveček, s chutí jsme snědli 
snídani od rodičů ,pak už jsme se rozešli každý do svých 
domovů. 

Sepsali žáci a žákyně ze třídy 5. D

PřESPOlNÍ běH 
Ten, kdo zná Xaverovský háj, musí uznat, že je to krásné 
místo a pro běh jako stvořené. Tuto zkušenost dostali 
možnost prožít žáci Prahy 9 a 14 v rámci soutěže.  
Trať obsahovala kromě technických pasáží také dlouhý 
výběh a prudké seběhnutí. Soutěž prověřila silové a 
vytrvalostní dovednosti závodníků. 
Nejlépe se s tratí popasoval Dominik Dědek, který taktickým 
výkonem a strojovým tempem vybojoval první místo mezi 
mladšími žáky. Dvě druhá místa si připsala na konto Nikola 
Marková v kategorii mladších žákyň a Adéla Tomanová za 
starší žákyně. Tým ve složení Adéla Karbulková, Ellen Ruth 
Krajdlová a Adéla Tomanová a Anna Tomanová si doběhl 
pro třetí místo.
Rád bych ocenil zodpovědný přístup reprezentantů školy 
v průběhu závodu a vybídl ostatní žáky ke sportovní 
všestrannosti, protože ať hrajete florbal nebo basketbal, 

běh je nezpochybnitelný základ. 
Mgr. Tomáš Jordán

VýROČÍ VZNikU ČSR 
Výročí vzniku ČSR si připomněla třída 6. C nejen v září, 

kdy ve skupinách vytvářela plakáty, které se zaměřily na 
období 1. republiky, ale i 19. října, kdy se vydala po stopách 
historie do Prahy. První zastavení bylo ve Valdštejnské 

zahradě, kde jsme si povídali o vzniku republiky, ale 
i o uměleckých památkách této zahrady. V závěru 
se náš zájem soustředil na panely zde umístěné, 
které připomínaly nejdůležitější momenty naší 
stoleté historie. Potom už jsme zamířili do 
Královské zahrady, odkud se nám naskytl jeden 
z nejkrásnějších pohledů na Prahu. Hlavní část 
našeho projektového dne jsme pak věnovali práci 
na výstavě Doteky státnosti. Rozděleni do dvou 
skupin jsme výstavu prošli s výkladem, který jsem 
jedné skupině poskytla já, druhé skupině párový 
učitel pan Vlček. Potom už se žáci proměnili v malé 
badatele, protože si do připravených pracovních 
listů doplňovali informace z výstavy. Projektový den 
se vydařil.

Mgr. Marie Nováková
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kRC CObydUP
Projekt “Co dělat, když...?” v roce 2018
Rok 2018 se chýlí ke svému konci a většina z nás má sklon 
k bilancování. Projekt „Co dělat, když…?“ má za sebou již 
sedmý rok fungování a mě velice těší Váš zájem o naše 
aktivity. Cílem projektu je pomoc rodičům, kteří ve své roli 
občas tápou, rodičovská role je pro ně nová nebo jim přináší 
takové situace, které potřebují projednat s odbornými 
lektory. Naše pomocná ruka přichází prostřednictvím 
diskusních workshopů na různá výchovná, rodinná či 
pracovně-právní témata a dále formou individuálních 
nebo elektronických poraden.
Letos jsme pro Vás připravili mj. tato témata: logopedie, 
výchova dcer i chlapců, agresivita dětí v kolektivu, prevence 
dětských úrazů nebo návrat do pracovního procesu po 
mateřské dovolené. Workshopy a semináře si nacházejí 
stále nové klienty a návštěvnost je poměrně vysoká. 

Někteří z vás vítají řešení svých problémů v 
naprostém soukromí a právě pro vás jsou 
určeny individuální poradny. Ty se týkají 
výchovné a pracovně-právní oblasti jsou poskytovány zcela 
zdarma. Letos se na naše poradny obrátilo cca 60 klientů. 
Projekt „Co dělat, když…?“ je spolufinancovaný z 
Ministerstva práce a sociálních věcí. V září jsme podali 
žádost o grant na příští rok. Budeme rádi, pokud tento 
grant dostaneme a budeme Vám i v roce 2019 podávat 
pomocnou ruku. Protože je přece fajn vědět, že: na to 
nejste sami... :-).
Závěrem bych Vám ráda popřála krásné Vánoce a v Novém 
roce 2019 jen to dobré!

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

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

kurzy pro děti s rodiči
Po  9:00 – 11:45    Hudebka yAMAHA ROb, kkk i a kkk ii, lektor: Marcela Tůmová
Út 9:00 – 12:00     ježkův Montesrorri klubíček i a ii, lektor Iveta Piková
St 16:00 – 16:45    Hudebka yAMAHA kkk iii, lektor: Gabriela Frolíková
St 9:00 – 10:30      Cvičení batolat + bATOlE klub (začátek lezení – 1,5 roku), lektor: Lenka Kadlecová
St 11:00 – 12:00    MiMi klub (4 měsíce – začátek lezení), lektor: Lenka Kadlecová
Čt 9:00 – 10:45     Cvičení děti i., iii., lektor: Lenka Kadlecová

kurzy pro děti bez rodičů
Po 15:30 – 16:30   dětský atletický klub Cobydup, (3 – 4 roky), lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová
Po 16:30 – 17:15    kouzelná keramika / Výtvarka (3 – 6 let), lektor: Iveta Piková
Po 16:30 – 18:30    Taneční kurz Minindance a dance Mix – lektor TAP Academy Prague
Út 14:30 – 16:25    Muzikálové herectví a Muzikálová přípravka – lektor DHS Čmelda 
Út 16:30 – 17:15    Pohádková angličtina (3 – 6 let), lektor: Lucie Illová
St 16:30 – 18:30     Taneční kurz Minindance a dance Mix – lektor TAP Academy Prague
Čt 15:00 – 16:00    Dětský atletický klub Cobydup, (5 – 7 let), lektor: Alice Karbulková a Lenka Kadlecová
Pá 15:00 – 16:00   dětský atletický klub Cobydup MiX, (3 – 7 let), lektor: Alice Karbulková 

kurzy pro dospělé
Po 19:00 – 20:00    Powerjóga s Markétou Kučerovou
Út 17:45 – 19:15    jóga pro ženy – ženský kruh s Radhou Třešňákovou
Út 19:30 – 20:30    kruhový trening ženy/muži se Zuzanou Dušánkovou 
Út 20:30 – 21:30    Pilates se Zuzanou Dušánkovou 
St 19:00 – 20:00    fit středy se Sandrou Jandovou
Čt 17:00 – 18:00   Cvičení 50+ , lektor Dana Linkeová
Pá 8:30 – 9:30       Pilates se Zuzanou Dušánkovou – možnost hlídání dětí

jEžkůV klUbÍk pondělí - pátek od 8:00 do 16:00 hodin - přípravný kurz před nástupem do MŠ
pro děti ve věku od 2,5 roku do 5let, bez doprovodu rodičů, lektor: Iveta Piková a Lenka Kadlecová 
Dopolední JK 8:00 – 13:00 hodin 
Celodenní JK 8:00 – 16:00 hodin

Těšíme se na Vás a děkujeme za přízeň i ve druhém pololetí školního roku 2018/2019

Mikuláš v lidovém domě
V pátek 30. 11. 2018 se Lidový dům ve Kbelích 
naplnil napětím a dětskou zvědavostí. Děti nedočkavě 
čekaly na příchod Mikuláše, čertů a andělů, kteří pro 
ně měli nachystanou nadílku. Program byl zahájen 
stepařským vystoupením, které předvedly holky ze 
stepařské školy Tap Academy, poté byla pro děti připravena 
pohádka v podání divadelního souboru Říše loutek. Po 
pohádce přerušilo dětské napětí zvonění zvonečku, jenž 
avizoval příchod Mikuláše a jeho pomocníků. Na vyzvání 
Mikuláše děti společně přednesly básničku, kterou se 
během programu naučily, a byly za to sladce odměněny.  
Organizátorem akce bylo Kulturní a rodinné centrum 
CoByDup za podpory MČ Praha 19 a finanční podpory hl. 
m. Prahy.  Děkujeme  Petru Váňovi za fotografie a firmě 
Anecoop Praha, s. r. o., za ovoce kaki.

První kbelský Swap aneb výměnný bazárek dámského oblečení 

V sobotu 24. listopadu se malá tělocvična vedle KRC CoByDup proměnila v místo setkávání žen a vzájemné výměny 
oblečení. „Dones, co už nenosíš a odnes si, co nosit budeš“ – tak zní heslo takových akcí, které jsou v centru Prahy 
už docela běžné. My jsme se rozhodly tuto možnost dát i ženám místním a z blízkého okolí a uspořádat první 
kbelský Swap. 

Jak přesně taková akce funguje? Každá máme doma pěkné oblečení, které už nenosíme, ale je nám líto ho jen tak 
vyhodit nebo zdlouhavě prodávat. Takové oblečení můžete přinést na Swap, kde ho organizátorky vystaví.  Stačí 
přinést jednu věc, nejde o kvantitu, ale kvalitu. Odnést si můžete cokoliv, co potřebujete nebo co se vám líbí a to 
zdarma. Věříme, že nenakupováním, tříděním, recyklací, používáním věcí z druhé ruky a posíláním věcí dál šetříme 
energii, planetu a prodlužujeme životní cyklus výrobků.

Atmosféra na akci byla báječná. Ženy byly překvapené, jaké pěkné kousky oblečení objevily, vzájemně si radily, co 
které sluší a odcházely spokojené. Pro některé to byla motivace protřídit si pořádně skříň s oblečením. Na toto téma 
- Jak si protřídit věci v souladu s úklidovou metodou KonMari – proběhla přednáška od Krotitelky chaosu – www.
janabohmova.cz. 

Oblečení, které si nikdo neodnesl, ihned po skončení bazárku putovalo prostřednictvím Potravinové banky Praha a 
Středočeský kraj, z.s., do rukou žen a matek v nouzi. Děkujeme Lucii Levitové za zprostředkování kontaktu a pomoc 
při organizaci akce. 

A stejně jako účastnice, i my jako organizátorky akce, se těšíme na pokračování. Jana Böhmová & Iva Hulešová 

http://www.krc-cobydup.cz


V pátek 7. prosince jeden z nejlepších revivalů AC/DC 
Špejbľs Helprs opět naprosto vyprodali sál Lidového domu. 
Kbeláci i lidé z okolí si koncert skvěle užívali. Skupina má 
za sebou mnohaleté putování nejen po České republice s 
velmi pozitivním ohlasem u posluchačů. Třebaže si dobře 
vědomují skutečnosti, že originál AC/DC nenahradí, pevně 
věří, že znalcům udělá vystoupení radost. V současné době 
hraje kapela ve složení: Petr Průša – zpěv, Petr Kollert – 
sólová kytara, Ivan Eis – doprovodná kytara, zpěv, Martin 
Skala – basová kytara, zpěv a Marek Stark – bicí nástroje.

Michal Marel

ŠPEjbľS HElPRS V lidOVÉM dOMě 
VE kbElÍCH
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SPOUSTA dObROT, SRANdy VÍCE – TO jE 
MASOPUSTNÍ VESEliCE 
aneb kRC Cobydup Vás po roce opět zve:
Milí sousedé a sousedky, vážení občané kbelští.
Tak už je to zase tady! Čas rozverného veselí, tance, 
rozpustilých maškar a samozřejmě dobrého jídla – zkrátka 
Masopust se nezadržitelně blíží! 
Vánoce se přehoupnou cobydup, ve spíži vám jistojistě 
vánoční svátky způsobí pěkný průvan a vy se v lednu 
začnete zásobit dozlatova vyuzenými klobáskami nebo 
kusy pěkně prorostlého uzeného a panímámy začnou 
přemýšlet, zda začátkem února usmaží koblížky s mákem 
nebo s marmeládou.
Masopust je přeci jedno z nejveselejších období roku a naše 
tradice nám přímo velí, abychom jej řádně oslavili. A vy při 
tom samozřejmě nesmíte chybět! Určitě nám pomůžete, 
aby letošní oslavy byly co nejveselejší, nejvtipnější a s co 
největší účastí masek. To víte, přespolní nám koukají přes 
plot, a tak se tentokrát musíme jaksepatří vytáhnout. 
Vytáhněte i vy z jarmary nějakou tu rozpustilou maškaru, 

z gauče partnery a děti od počítače a přijďte 
v sobotu 9. února 2019 od 13:00 hodin na naši 
náves ve kbelském parku. Opasky si raději neberte, aby 
vám smíchy nebo přemírou dobrého jídla nepopraskaly. 
O dobrou zábavu a dobré jídlo a pití bude neméně dobře 
postaráno. Ke zpěvu, tanci a poslechu bude hrát kapela 
Rezavý kruh. Dobroty mastné, slané i sladké a k tomu 
něco na zahřátí zajistí místní živnostníci v čele s Radkem 
Černým a jeho vyhlášenou zabíjačkou. Pro děti a mládež 
se budou provozovat žertovné hry a soutěže, jakož i 
masopustní pimprlové divadlo v podání Sváťova dividla. 
Vyvrcholením celodenní taškařice bude volba krále a 
královny Masopustu, soutěž o nejlepší buchtu, průvod 
maškar a nakonec pohřbívání kobyly.
Tak tohle všechno a mnoho dalšího zažijete, když naše 
pozvání na masopustní veselici přijmete. V dobrém se 
sejdem, dobře se pomějem, při tom si trochu legrace 
užijem.

Váš pantáta

kRC CObydUP



Podzimní tábor na Vysočině: Výročí republiky 
a lovení bobříků a výzev
Náš oddíl vlčat a skautů se již druhým rokem vrátil k dříve 
tradičním akcím konaným vždy po celé podzimní prázdniny 
- Podzimním táborům. Podle této tradice vyrážely vždy celé 
skautské Kbely najednou - letos se jednalo o třicet dětí a 

pět dospělých. Tento rok byl velice 
speciální, protože na tento termín 
připadalo sté výročí založení 
předchůdce naší současné 
republiky - Československa.
Poprvé jsme zavítali na Vysočinu 
do chaty Kuklík ve Sněžném, 
která nám byla na celé čtyři dny 
domovem téměř výhradním, 
jelikož nám velká část výpravy 
propršela. Protože se však vody 
nebojíme, ven jsme se dostali 
každý den a ke konci pobytu, kdy se 
počasí již trochu umoudřilo, jsme 
byli vzduchu téměř pořád. Dvěma 
hlavními ústředními motivy 
programu bylo jednak zmíněné 
sté výročí vzniku Československé 

republiky a jednak také disciplína veskrze 
skautská - lov bobříků (vlčata) a skautských 
výzev. Podzimák, tak podzimnímu táboru 
říkáme, jsme zahájili návštěvou kostela svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou, 
který je zapsaný na celosvětovém seznamu chráněných 
památek UNESCO.
Výročí vzniku republiky jsme slavili po svém jednak tím, 
že na ranním i večerním nástupu 28. října jsme výjimečně 
zpívali celou československou hymnu, a tak ti mladší 
z nás možná poprvé v životě slyšeli, jaké to je, když se 
„nad Tatrou blýska a hromy divo bijú”. Po celý pobyt 
jsme také na upomínku výročí nosili na triku trikolóru a 
dokonce jsme se i naučili a několikrát zazpívali populární 
píseň Za100let. Den výročí se nám také jevil jako ideální 
příležitost pro uspořádání největší oddílové slavnosti - 
sněmu, na kterém si již tradičně volíme demokratickým 
způsobem rádce družin a rozhodujeme ve svobodné volbě 
o zásadních oddílových pravidlech a zákonech.
Lov bobříků a výzev odstartoval již v den příjezdu 
nočním plněním bobříka a výzvy odvahy, který vyžadoval 
nemalé sebezapření, když naši skauti i vlčata vyráželi 
sami do naprosté temnoty a ještě za velmi nelidských 
povětrnostních podmínek. Ostatní bobříci a výzvy byly 
v duchu síly, obratnosti, mrštnosti a míření, a tak jsme 
si zastříleli z luku, házeli jsme do dálky, běhali sprinty, 
posilovali a skákali do dálky z místa. Zcela speciální bylo 
plnění bobříků hladu a mlčení, které naše skauty a vlčata 
prověřilo snad ze všeho nejvíce. Zklamání z neúspěchů i 
radost z úspěchu vyvolávaly obrovské emoce a mnohdy i 
velké uznání.
V odlehčené části programu jsme pořádali čarodějnické 
souboje, kdy jsme na sebe vrhali ze svých vlastnoručně 
vyrobených kouzelných hůlek zaklínadla, která jsme 

se předtím učili a poctivě trénovali. Nedělní večer byl 
zase celý zasvěcen divadlu, když jsme si po družinách 
připravovali veselé scénky, které zakončilo vystoupení 
roverů a závěrečná diskotéka. Velký úspěch mělo také 
deskohraní, ve kterém měly děti získat v soubojích proti 
vedoucím a roverům co nejvíce bodů v deskových hrách. 
Čtyři dny uběhly jako voda a my se opět vraceli vlakem do 
Prahy, abychom společně s ostatními načali druhou stovku 
let naší samostatné republiky. Doufejme, že bude lepší než 
ta první.

Jan Hazlbauer
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.

http://kbely.athabaska.org
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kbEly TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

V PRAlESe už funguje školka
6. listopadu jsme se byli podívat do detašované třídy kbelských mateřských škol, která 
funguje v Ekologickém centrum PRALES. Od září se tam totiž střídají jednotlivé třídy 
kbelských školek.
http://kbely.tv/video/1784-v-pralese-uz-funguje-skolka

kbeláci na MČR v benchpressu
10 a 11. listopadu 2018 se v Trutnově odehrálo otevřené mistrovství České republiky 
v bench pressu a mrtvém tahu. Těchto závodů se zúčastnil i klub SK sebeobrana Kbely. 
Startovné jim uhradila městská část Praha 19.
http://kbely.tv/video/1786-kbelaci-na-m-r-v-benchpressu

Podzimní jarmark
Pro rodiče dětí ale i ostatní zájemce uspořádala Mateřská škola Albrechtická 21. listopadu 
podzimní jarmark. Na ten se děti poctivě připravovaly. Všechny výrobky, prodávané na 
jarmarku totiž vyráběly ony spolu se svými učitelkami.
http://kbely.tv/video/1787-podzimni-jarmark

S veteránem na pomoc veteránům
U příležitosti dne válečných veteránů se Kbelští skauti SSV zúčastnili charitativní akce na 
jejich podporu na pražské Slavii. Uspořádal ji nadační fond Regi Base, který podporuje 
například novodobé válečné veterány,. Kbelští skauti na akci prodávali vlčí máky.
http://kbely.tv/video/1785-s-veteranem-na-pomoc-veteran-m

SkAUTi kbEly- jUNÁk STř. ATHAbASkA

Halloween s Cobydupem
V sobotu 3. 11. 2018 se v Centrálním parku Kbely uskutečnilo vyřezávání dýní s 
lampionovým průvodem pod taktovkou Kulturního a rodinného centra CoByDup. Jako 
tradičně proběhla samozřejmě i soutěž o nejzdařilejší dýni a nejlepší kostým. Součástí 
programu bylo také vystoupení divadla Romaneto. Celá akce vyvrcholila lampionovým 
průvodem za strašidly do vedlejšího lesoparku.

http://kbely.tv/video/1783-halloween-s-cobydupem

http://kbely.athabaska.org


Podzim v mateřské škole Albrechtické
Je za námi začátek školního roku a s ním opět mnoho 
akcí, které naše mateřská škola pro děti pořádala. Mezi 
nejvýraznější patřila celoškolková akce na zahradě naší 
mateřské školy – Skřítek Podzimníček. Děti plnily úkoly, 
které si pro ně učitelky připravily. Celé dopoledne bylo 
slunečno a veselo, děti dostaly odměnu za to, že vše 
úspěšně zvládly.
Navštívili nás také zdravotníci. Děti se zábavnou formou 
seznámily se základy první pomoci včetně stabilizované 
polohy i masáže srdce. Cílem akce bylo i to, aby se děti nebály 
případného transportu v sanitce. Mohly si prohlédnout její 
prostory i vyzkoušet spoustu záchranářských pomůcek. 
I nadále pokračujeme v projektu „Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět“ pořádaného pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci tohoto programu 
naše mateřská škola vzdělává žáky v oblasti třídění a 
recyklace odpadů. Cílem je, aby děti pochopily zákonitosti 
přírody a vlivu člověka na ni a uvědomovaly si možné 
následky svého chování. Dětem budou rovněž nabídnuty 
zajímavé ekologické programy ve spolupráci s Ekocentrem 
Podhoubí.
Mateřská škola si pro tento školní rok opět zajistila 
předplacenou vstupenku do ZOO, kam už i některé třídy 
vyjely. Děti tak mohly pozorovat zvířata v podmínkách, 
které se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí. 
Obdivovaly zejména sloní rodinku, orangutana, pavouky, 
plameňáky… Výlet si zpestřily obří skluzavkou v dětském 
koutku Bororo. 
V ZOO učitelky s dětmi také odevzdaly vybrané staré 
mobily (Pražská zoologická zahrada zahájila v roce 2010 

sběr starých mobilních telefonů). Za každý vybraný přístroj 
vyplatí společnost Rema Systém 10 Kč. Z výtěžku jsou 
podporováni strážci biosférické rezervace Dja v Kamerunu. 
Jeden z poddruhů goril je v Africe ohrožován těžbou 
coltanu, který se používá při výrobě mobilních telefonů i 
jiné elektroniky. Ve světě proto mnohé zoologické zahrady 
začaly se sběrem starých mobilních telefonů. Úvaha byla 
jednoduchá: když se telefony recyklují nebo prodají dál, 
nebude potřeba tolik coltanu a tlak na gorily a jejich 
prostředí se sníží.

V rámci projektu „Poznáváme podzimní 
plody“ jsme si vyprávěli o ovoci a 
zelenině. Co můžeme sklízet na poli či 
na zahradě a o tom, co všechno můžeme najít v lese a jak 
se tam správně chovat. Děti poznávaly různé druhy ovoce 
a zeleniny a také některé z nich ochutnaly. Poznávaly, jak 
jsou zdravé, co vše se z nich může připravit, jakou mají 
barvu. Dělily, co roste na stromě, co na záhoně. Pozorovaly 
příčný i podélný řez jablíčkem. Otiskovaly a dokreslovaly 
půlky jablíček. 
V polovině září se třída Včeliček přestěhovala do nové 
školky v Pralese, kde pobývala až do konce října. Všem se 
v Pralese moc líbilo. Děti jedly u společného stolu, hrály 
si venku se dřevem, k odpočinku využívaly podkrovní 
ložnici. Učitelky s dětmi trávily hodně času venku, kde 

prozkoumávaly různé prvky ze dřeva, děti běhaly po 
hmatových cestičkách, pozorovaly mraveniště, svačily ve 
zvoničce, hrály si s úlomky kůry, poznávaly stromy. V tomto 
krásném prostředí hrály i různé pohádky: „Boudo, budko“, 
„O řepě“, „O Budulínkovi“... 
Poslední týden v září se třída věnovala Svatováclavské 
slavnosti. Děti s učitelkami lisovaly hroznové víno, krájely 
jablka a hrušky, vyráběly křížaly na zimu a pekly chleba. Na 
pobyt v Pralese rády vzpomínají. Cítily se zde dobře, byly 
mnohem blíž k přírodě.
V listopadu v Pralese pobývala třída Lvíčata, prosinec, a tak 
i celý adventní čas bude trávit v těchto prostorách třída 
Berušky. 
21. listopadu jsme v naší mateřské škole pořádali Podzimní 
jarmark – prodejní výstavu výtvarných výrobků dětí. 
Výtěžek z této akce bude použit jako příspěvek na výstavbu 
dopravního hřiště na naší školkové zahradě.
Všichni se již těšíme na vánoční svátky. Do školky přijde čert 
s Mikulášem, učitelky s dětmi nacvičují vánoční besídky, 
v každé třídě proběhne vánoční nadílka. Naši předškoláci 
ozdobili vánoční strom v areálu MČ, ozdoby sami vyrobili. 
Budou se účastnit i rozsvěcení vánočního stromu ve 
kbelském parku, na tuto slavnostní akci si připravili pásmo 
vánočních koled.
Všem přejeme krásný adventní čas.

Lada Leiblová, ředitelka MŠ Albrechtická
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MATEřSkÁ ŠkOlA AlbRECHTiCkÁ Adventní čas v mateřské škole Albrechtické
Konec listopadu tradičně patří přípravě na nadcházející 
Advent. V naší mateřské škole mu věnujeme velkou 
pozornost. Vždyť co může být krásnějšího než rozzářené 
dětské oči plné napětí a očekávání něčeho tajemného. Je 

to jedno z nejkrásnějších období v roce, které si všichni 
ve školce užíváme opravdu naplno. Všechno začalo 
přípravou na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve 
kbelském parku, na které si děti ze třídy Žirafek nacvičily 
vánoční pásmo. Ty velice bavilo učit se koledy a tanečky a 
na vystoupení se moc těšily. K Vánocům patří i dárečky a 
vánoční výzdoba, a tak se naše třídy proměnily na řemeslné 
dílny. Všichni se s chutí pustili do výroby vánočních přáníček 
a dárečků pro své nejbližší. 

Již tradičně naše děti ozdobily vlastnoručně vyrobenými 
ozdobami vánoční strom v budově MČ Kbely. Letos jsme 
stromek ladili do zlaté a bílé. Dětem se pod rukama 
objevovaly zvonky, kroužky, kouličky obalené zlatým 
alobalem. Moc se těší, že jejich výrobky potěší spoustu 
lidí, kteří půjdou na MÚ či do knihovny, a tak jim zpříjemní 
vánoční čas.
Ani letos jsme nezapomněli na nejstarší obyvatele Kbel. 
Děti vyráběly dárečky pro babičky a dědečky, které jim 
předaly na vystoupení v Domově seniorů. 
Všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky.

Lenka Janů
učitelka MŠ Albrechtická
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MATEřSkÁ ŠkOlA lETCů
Tradičně každý rok navštíví školku Letců vzácní hosté. Tři 
zahalené bílé osoby. Jedna má v ruce košťátko, druhá utěrku 
a třetí nese košíček plný zlatých oříšků. Jedna zkontroluje, 
jak mají děti uklizené hračky, druhá kontroluje, jak jsou děti 
čistotné a ta třetí chce za zlatý oříšek slyšet nějakou pěknou 
básničku či písničku. A kdo jsou ony záhadné osůbky? Jsou 
to Barborky a dětem za krásně uklizené hračky, umyté ruce 
a pěknou písničku předají kouzelné oříšky. Proč kouzelné? 
No proto, že do nich se schová všechen strach a obavy 

před čerty.
A po Barborkách přijdou hned druhý den už dlouho 
očekávaní hosté - Mikuláš, anděl a čert. Letos přišli do 
školky dokonce dva čerti a jedna čertice. Mikuláš se svou 
knihou hříchů ví úplně všechno - kdo zlobil hodně, kdo 

málo a kdo jen malinko. A víte, koho si 
čerti letos odnesli? Vůbec nikoho! Ty děti, 
které měly napsaný nějaký ten menší 
hřích, tak ty slíbily, že se budou snažit, aby 
napřesrok jejich jméno v knize už nebylo.
Všechny děti Mikulášovi zazpívaly krásnou písničku nebo 

řekly básničku, a protože se to všem moc povedlo, dostaly 
od Anděla čokoládovou figurku. Mikuláš slíbil, že přijde i 
příští rok a všechny děti už se na něj moc těší.
Veliké poděkování patří Barborkám ze základní školy 
Albrechtické a hodnému Mikuláši a jeho družině z kbelské 
radnice.

Michaela Malá, učitelka MŠ

Šakali vběhli do čtvrtého roku
A s tímto novým tréninkovým rokem je možno vystopovat 
v kbelském teritoriu další pelíšek, šestou smečku fialových 
šakalů, samých prvňáčků. Ze školní tělocvičny a sokolovny 
se tak dvanáctkrát do týdne ozývá radostné vytí pohybu 
chtivých šelem.
A nejen na území Kbel, představ si, milý člověče, že těchto 
šest smeček  vytahuje drápky a začíná čmuchat za hranice, 
co kbelského, dokonce i hlavního lesa, aby hrdě dalo vědět 
o svém statečném srdci a rychlých nožkách v SOUBOJI 
SMEČEK – nové to šakalovině, která spočívá v tom, že se 

150 malých čumáčků postaví kdykoli 
a kdekoli na startovní čáru jakékoli 
sportovní události a touto účastí a 
reprezentací svých mateřských Kbel a 
oddílu získává pro svou smečku bod. 
Na konci pololetí získá vítězná smečka 
„překvapení“. Takto se tým ŠAKAL Kbely 
prozatím objevil už více než 100x na startovních listinách! 
A co nás blaží, je i účast postupně se osmělujících rodičů!
Ale zpět na trénink – ten se stále nese v hravě-sportovním 
duchu, důraz je kladen na pestrost, a tak se v jídelníčku 
malých šelem vyskytují pravidelně přísady běhu, skoku a 
hodu s příchutí rychlosti a koordinace. A ti nejstarší si v říjnu 
dokonce vyzkoušeli, jaké to je trénovat na opravdovském 
atletickém stadionu u kamarádů na Slávii.
S nadcházejícími svátky se těšíme na štědrodenní výběh a 
na tradiční novoroční výstup.

Do nového roku tlapičku pro štěstí !
Vaši ŠAKALI

ŠAkAl kbEly
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komorní akce ke dni seniorů
Již jsme si zvykli na řadu svátků a zejména v produktivním 
věku jsme vnímali hlavně ty, které pro nás znamenaly volno. 
Prostě státní svátky jsou dny, kde se nepracuje. Jsou ale i 
svátky, které nás minou a ani je nezaznamenáme. To jsou 
ty, které nás nezbavují povinnosti pracovat. Jedním z nich 

je určitě den seniorů, který jsme měli možnost důstojně 
oslavit na akci, kterou pro nás uspořádala Městská část 
Praha 19. Dne 1. 10. 2018 se uskutečnil v Lidovém domě 
koncert ke dni seniorů. V podání Elišky Lüftnerové jsme 
vyslechli nejznámější šansony Edith Piaf, Hany Hegerové, 
Charlese Aznavoura a několika dalších známých interpretů. 
Stěžejní interpretační náplní koncertu byl repertoár Edith 
Piaf. Písně, které zazněly, byly věrnou kopií originálu a 
při jejich poslechu nás až mrazilo. Byl to skutečně krásný 

zážitek, za který místní radnici velice děkujeme.
Anna Zborníková

Prosím, přijměte pozvání 
na vánoční bohoslužby

24.12 v pondělí v 16:00 zvláště pro rodiny 
s dětmi a ve 22:00 hod.
25.12 v úterý v 10:00 hod., kde děti 
z farnosti budou mít malé divadelní 
vystoupení
30.12 v neděli na svátek Svaté Rodiny v 
9:15 hod.
1.1.2019 v ůterý na Nový Rok v 10:00 hod.
 
Přejeme Vám pokojné vánoční svátky, aby 
Naděje a Láska zvítězili nad všedností 
a temnotou. Přejeme i Požehnaný rok 
2019.

bratři Filip (farář) a Lukáš (kaplan)

klUb SENiORů kbEly 
MUZEUM Policie České republiky
Klub Seniorů pořádal dne 14. 11. 2018 výlet do Muzea 
Policie České republiky, kterého jsem se s manželem 
zúčastnila. Muzeum Policie ČR je umístěno v areálu 
pražského Karlova, v augustiniánském   klášteře, který 
byl založen roku 1350 českým králem Karlem IV. Součástí 

areálu je kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla 
Velikého.
O zřízení muzea bylo rozhodnuto v roce 1990 a první 
expozice pro veřejnost byla otevřena 12. 4. 1991. Seznámili 
jsme se zde s historickým vývojem a činností bezpečnostních 
sborů a složek na našem území od Rakouska - Uherska až 
po současné trendy v činnosti Policie ČR.
Prohlédli jsme si následující expozice věnované :
- historii četnictva a policie v letech 185O - 1938, včetně 
původní četnické stanice,
- činnosti bezpečnostních složek na území Protektorátu 
Čechy a Morava a shlédli jsme   pamětní desku se jmény 
117 pražských policistů, kteří padli nebo byli popraveni v 
letech. 1938 – 1945,
- vývoji celkové bezpečnosti od 60 do 90 let 20. století, 
vzniku Sboru veřejné bezpečnosti - SNB a pohraniční 
stráže, s prací pyrotechniků  a útvaru rychlého nasazení 
(URNa), jejich oblečení a technické vybavení,

- presentaci služebních, 
cestovních a občanských 
průkazů,
- činností dopravní služby, zařízení k měření rychlosti 
vozidel, řidičské průkazy řadu služebních motocyklů.
Prohlédli jsme si též expozici kriminalistiky, zde jsme byli 
seznámeni s metodami vyšetřování trestné činnosti - t.j. 
zajišťování stop na místě činu, usvědčení pachatele, včetně 
daktyloskopie - snímání otisků prstů a další metody.
Kromě historie vývoje bezpečnostních složek nás zaujala 
dokumentace závažných trestných činů - případy vražd. 
Prezentováno bylo 7 vražd spáchaných Václavem  
MRÁZKEM v 50, letech, vražda Otýlie VRANSKÉ z roku 1933,  

dvě vraždy svých druhů v  roce 1951 a 1964 spáchaných 
Irenu ČUBÍRKOVOU i vraždy podnikatelů pod označením 
ORLÍK z roku 1991 - 1993.
Expozicemi nás provázela velmi milá, příjemná a 
sympatická paní Hana Dlabolová. 
Její odborný,  podrobný ale hlavně zasvěcený  výklad udržel 
pozornost nejen naši, ale všech zúčastněných seniorů, za 
což jí patřil náš díky a kytička na památku. Cesta domů 
autobusem s panem Černým v odpoledních hodinách 
tmavou Prahou prosvětlenou tisícovkami automobilů na 
magistrále jen umocnil hezký zážitek tohoto dne.

Marie Žďárková

Vážení a milí spoluobčané,
v průběhu celého letošního roku jsme Vás seznamovali s činností našeho Klubu seniorů Kbely prostřednictvím Kbeláku 
i webových stránek Místního úřadu. Děkujeme Vám za přízeň.
Dokonce roku zbývá již jen několik dnů. Chceme všem a nejen seniorům popřát 
veselé Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2019. 
Seniory vyzýváme - nezůstávejte sami doma, přijďte mezi nás. Nový rok zahájíme 
setkáním 9. ledna 2019 od 14.00 hod. v zasedací místnosti Domu pečovatelské 
služby, Mladoboleslavská 20 a potom každou druhou středu. Připravujeme pro naše 
seniory zajímavé programy i zájmové výlety.

Za výbor Klubu  seniorů
dr. Milan Šeliga
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SVAZ TělESNě POSTižENýCH MO kbEly
Výlet STP v ČR z. s. MO kbely  do Třeboně

Podzimní dny bývají mnohdy velice zádumčivé, a i nálada 
lidí tomu odpovídá. Jinak tomu bylo ovšem dne 10. 10. 
2018, kdy jsme se vydali na první podzimní výlet. Cílem 
byla Schwarzenberská hrobka v Třeboni. Počasí nám 
skutečně přálo. Sluníčko svítilo, jen mírný větřík na nás 
občas seslal spršku žaludů. Hrobka je dvoupodlažní, 
postavena v novogotickém slohu. Půdorys stavby je 
pravidelný osmiúhelník. Vystavěna byla v letech 1874–
1877. V horním podlaží je kaple s pískovcovým oltářem, 
který je netradičně situován na jih. V dolní části jsou 
uloženy ve dvouplášťových rakvích nabalzamovány ostatky 
26 členů hlavní větve rodu. Zajímavostí je rovněž to, že tato 
spodní část se nachází 1,5 m pod úrovní hladiny rybníka 

Svět, a tak zde musela být učiněna taková opatření, 
která zabránila pronikání spodní vody a rovněž zajistila 
dostatečné odvětrání tohoto prostoru. Po prohlídce této 
stavby jsme se vydali po hrázi rybníka Svět, kolem sádek, 
do Třeboně na náměstí, kde jsme měli v restauraci Beseda 
objednán oběd. Ti, kteří konzumují ryby, měli objednány 
kapří hranolky. To byla skutečná pochoutka. Po obědě jsme 
ještě zašli do cukrárny a vzhledem k slunečnému počasí 
jsme mohli sedět venku.  Zbytek odpoledne jsme trávili 
prohlídkou města a v 16 hodin jsme na parkovišti nasedli 
do autobusu, někteří s rybami, jiní bez nich a vraceli jsme 
se domů do Prahy.  Myslím, že se akce líbila všem. A musím 

přiznat, že asi největší podíl na této skutečnosti mělo 
krásné počasí.

Anna Zborníková, STP MO Kbely

Co nového v STP MO kbely
Naše první schůzka po prázdninách se uskutečnila 26. 
9. 2018 a řešili jsme zejména organizační 
záležitosti. Přibylo nám ještě několik nových 
členů a o naše akce je skutečně dost velký 
zájem. Součástí našich pravidelných schůzek 
v klubovně se stává rovněž cvičení paměti našich 
členů. Nakoupili jsme dvě publikace od autorky 
Jitky Suché a vyhlásili jsme boj proti všem 
druhům stařecké demence. Musím přiznat, že 
jsem byla velice nadšená tím, s jakou vervou se 
všichni přítomní do této aktivity zapojili. 
Na schůzce dne 7. 11. jsme měli přednášku 
na téma „Zvířata v přírodě“, kterou pro nás 
připravil pan Petr Kolomazník ze záchranné 
stanice Cholupice. Bylo to opět poutavé 
vyprávění o přírodě včetně promítání a rovněž 
s ukázkami některých představitelů živočišné 
říše. Zvířátka jsme si mohli prohlédnout zblízka 
a rovněž si na ně sáhnout. Dověděli jsme se 
mnoho zajímavého a skutečně se potvrzuje, že 
člověk se učí celý život.
Podstatné ale je, že si lidé do našeho spolku najdou 
cestu, chodí k nám rádi a vše je zajímá. Na vedení spolku 
pak je, aby připravilo dostatečně zajímavý program a 
„vtáhlo“ všechny do dění ve spolku. Jen pro zajímavost je 

v současné době v evidenci naší organizace celkem 123 
členů. Pravidelně se schůzek účastní přibližně 60 lidí. Je 

to pochopitelné, protože někteří ještě pracují, některým 
zdraví neslouží tak, aby mohli chodit pravidelně, ale 
přijdou, když je to jen trochu možné a nás jejich účast těší.

Anna Zborníková, STP MO Kbely
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PRVNÍ ČESký klUb fOTOgRAfů 
AMATÉRů NEkÁZANkA
Již třetím rokem působí 1. ČKFA Nekázanka v DS Kbely. 
Prostor v DS jsme získali díky vstřícnosti vedení ÚMČ Praha 
19. Za toto jsme velmi vděčni, neboť nám odpadla 
hlavní starost o to, kde se scházet a můžeme se věnovat 
tomu, proč klub vlastně existuje, t.j. fotografii.
Náš klub je přímým pokračovatelem Českého klubu 
fotografů amatérů, který byl založen v Praze 19. srpna 
1889, v roce padesátého výročí vzniku fotografie, jako 
čistě český klub. Při založení měl klub třicet členů nejen 
z Prahy, ale I z mnoha dalších míst v Čechách. Po roce 
činnosti se počet členů rozrostl na šedesát. V roce 1891 
se klub presentoval na  Zemské jubilejní výstavě, kde 
členové získali několik cenných medailí.
V období před 1. světovou válkou měl klub až 245 
platících členů. Po válce se opět klubová činnost rozjela 
naplno. V té době byli mezi členy takové osobnosti jako  
Hájek, Sudek, Krupka, Jírů, dr. Růžička, Pekař, Zeman, 
Fabinger, Sova, Novotný, Lauschmann, Dvořák aj. V té 
době česká amatérská fotografie dosahovala světové 
úrovně.
Druhá světová válka znamenala utlumení činnosti, ale 
klub I nadále fungoval.
Konec války znamenal pro klub impulz pro obnovení 
plné činnosti. Po roce 1948 byl sice znárodněn a 
fungoval pod hlavičkou ČKD Praha. To ale znamenalo, 
že se klub zbavil finančních problémů a mohla se 
věnovat pouze fotografii. V té době patřili mezi členy 
takoví fotografové jako
Z. M. Zenger, J. Lukas, K. Kuklík, M. Jodas, D. Šimánek,   
I. Gil, O. Richter, P. Hudec, H. Šantl, J. Zeman, B. 
Dobrovolský, J. Novotný,   E. Vejvoda, J. Mühldorf, L. 
Kamarád, V. Blahník, K. Ziegenfuss, Š. Rak,   A. Roubíček 
a další. 
Tato idylka se počala hroutit již vroce 1988, kdy 
ČKD Praha již nebyl ochoten klub finančně zajišťovat. 
Definitivní konec v prostor v Nekázance nastal paradoxně 

po sametové revoluci. Majitel objektu 
klub vypověděl s tím, že místo něj vybuduje plynovou 

kotelnu. To ČKD Praha přivítalo a přestalo klub podporovat 
úplně. Tím skončilo téměř šedesát let trvání klubu v ulici 

Nekázanka č. 7.
Sametová revoluce tak paradoxně odstartovala novou 
etapu působení  fotoklubu. 
V této době  došlo k volbě nového vedení a k řádné 
registraci na MV.  Byl obnoven původní název fotoklubu 
a připojeno jméno ulice,  pod kterým byl klub mnoho let 
znám. Rozsáhlý klubový archiv byl předán do Národního 
archivu v Praze. Tím byl vlastně bohatý archiv zachráněn. 
Rozhodující zásluhu na tom měl tehdejší předseda J. 
Vejvoda. 
Klub v této době úsilovně hledal pevné působiště. Od 
kulturního domu Luka, přes školu v Holečkově ulici, 
Kulturního domu Poštovka, KD Kyje do DS Kbely. Za tuto 
dobu se v klubu vystřídalo mnoho fotografů amatérů a 
průměrný počet členů se ustálil na čísle 25. 

V současnosti je v klubu 18 aktivních členů z nichž je 
bohužel většina v důchodovém věku.
Klub ale stále funguje, účastní se Mapového okruhu 
Nekázanka, jehož je zakladatelem, pořádá řadu výstav a to 
jak kolektivních, tak I jednotlivých členů a vydává občasník 
Spoušť, který navazuje na časopis vydávaný v období mezi 
dvěma válkami. Klub spolupracuje s několika fotokluby v 

Praze I mimo Prahu a 
účastní se společných 
akcí.
Na rok 2019, kdy 
klub oslaví 130 let 
nepřetržité činnosti, 
chystáme několik 
výstav a pokusíme se 
oslovit I bývalé členy 
a byli bychom rádi, 
kdyby se presentovali 
současnou tvorbou.
Rádi bychom mezi námí přivítali nové členy, kteří by se 
aktivně podíleli na činnosti klubu a přispívali by tak k 
udržení téměř stotřicetileté tradice.

A věříme, že I nadále budeme moci, díky vstřícnosti vedení 
ÚMČ Praha 19, využívat prostory DS Kbely.

E. Münzberg
nekázanka@volny.cz

http://nekazanka.hyperlink.cz
A jsme I na Facebooku.

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

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba: 
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:
Zdeněk Svěrák – Strážce nádrže (Grada) 
Jeffery Deaver – Ostrý řez (Domino)
Lars Kepler – Lazar (Host)
Robert Bryndza – Chladnokrevně (Grada)
Anthony Doerr – Čtvero ročních období v 
Římě (Moba)
Sue Graftonová – Y…jako Ypsilon (BBart)
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej VII. 
(Moba)
Mark Sullivan – Pod krvavými nebesy (KK)

Pro děti a mládež:
Francesca Simonová – Darebák David 
čaruje (BBart)
Francesca Simonová – Darebák David 
chystá léčku (BBart)
Hana Lamková – 4 cestovatelské příběhy 
Čtyřlístku (Čtyřlístek)

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Září - říjen 2018

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

PřEHlEd kUlTURNÍCH  A liTERÁRNÍCH AkCÍ kNiHOVNy ZA ROk 2018:

Velikonoční výtvarná dílna 21. 3. 2018

Výstava keramických výrobků dětí ze ZŠ Praha- Kbely 10. 4. 2018

Fotografická výstava Vratislava Dluhoše – „Cesta k emocím“ 16. 5. 2018

Literárně hudební pásmo – 
„Poezie s kytarou“ 26. 9. 2018

Výstava výtvarnice a ilustrátorky 
Lenky Procházkové – „Barevnosti“  
31. 10. 2018

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


iNZERUjTE VE kbElÁkU ZA SkVělÉ CENy
lEVNějŠÍ jiNdE NENAjdETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

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

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

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

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

Pro naši provozovnu Praha 9, Čakovice, přijmeme pracovnice 
kompletace papírenského zboží. informace v prac. dny od 08-
15,00 hod. tel. 724776102, 724776103 nebo email cakovice.
eurodelta@volny.cz

PřijMEME PRACOVNiCE 

5554

 

 

   Hodinový manžel Urban Martin 
Bytové práce 

Drobné opravy 

Montáž nábytku  

Stínící technika 

Tel.: 724 532 306 

Email: urban.matti@seznam.cz       Pracuji i o víkendu 
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