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Zprávy z Rady MČ Praha 19

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

S ohledem na změnu rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných dotací z předchozího roku
bylo upuštěno od samostatné rekonstrukce sociálních zařízení ve zdravotním středisku a budeme postupovat komplexně v rámci celé nástavby střediska. Do konce května
by mělo být ukončeno výběrové řízení na dodavatele a
před prázdninami by měla začít samotná stavba.
Co se týká stavby haly tělocvičny, tak ta běží dle harmonogramu a její dokončení v příštím roce spíše závisí na
dostatku financí. Požádali jsme si o dotace z rozpočtu hl.
m. Prahy a koncem března se dozvíme na kolik jsme byli
úspěšní. Stavba je pravidelně kontrolována a již došlo na
některá vylepšení či úpravy. Rada
rozhodla, že v rámci úspor energií
osadí tělocvičnu fotovoltaickou
elektrárnou.
Koncem roku jsme projednávali s Pražskou teplárenskou cenu
tepla, když v prvním návrhu bylo
navýšení o cca 11%, konečná
cena 679,49 Kč za GJ pak představuje navýšení o 4,21% oproti roku
2018.
V souvislosti nejen s cenovou politikou Pražské teplárenské, ale
vzhledem k neustálým haváriím vedení horkovodu se Rada
zamýšlí nad alternativním řešením způsobu vytápění, které by zahrnovalo rekonstrukce kotelen s případnou změnou zdroje. Tato akce však představuje velký zásah a bude
muset být naplánována na několik etap.
V opakovaném výběrovém řízení na dodavatele nového
hasičského vozu zvítězila firma KOBIT s.r.o. za cenu 9,9
mil. Kč včetně DPH. Po schválení rozpočtu bude podepsána smlouva a cisterna spolu se speciálním vybavením se
začne montovat. Zkompletována by měla být do léta.
MČ prostřednictvím bezpečnostního ředitele opětovně
podala žádost o grant na rozšíření kamerového systému.
Kromě auditu hospodaření městské části, který bude předložen na červnovém jednání Zastupitelstva, probíhala ke
konci roku též kontrola na úseku místních a správních poplatků, která konstatovala, že je v této oblasti postupováno
s náležitou pozorností, a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Aby kontrol nebylo málo, proběhla po 18 letech zřejmě poslední kontrola ze Státního fondu rozvoje bydlení na dodržení pravidel při výstavbě a provozu Domu pro seniory
na Mladoboleslavské ulici. Z tohoto fondu jsme obdrželi na
jeho výstavbu příspěvek. I zde kontroloři konstatovali, že je
vše v pořádku. Dohled fondu trvá 20 let.
Rada schválila harmonogram řádných jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 pro rok 2019 v těchto termínech: 6.
března, které již proběhlo, 26. června, 25. září a 11. prosince, vždy ve středu od 17 hodin v sále Lidového domu.
Pan starosta v souladu se zákonem též může svolat zasedání mimořádné či upravit termín zasedání řádného.

Rada rozhodla o úpravě směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu, přičemž došlo k úpravě webových stránek
úřadu, kde byly doplněny odkazy na profil zadavatele a registr smluv.
Rada schválila střednědobý a roční plán interního auditu, který se týká nejen samotného úřadu, ale též našich
příspěvkových organizací, kterými jsou mateřské školky a
základní škola.
Vedení radnice odsouhlasilo plán investic na období 2019
až 2022, ze kterého bude magistrát, tedy hl. m. Praha čerpat podklady pro příští požadavky městské části. Do plánu investic jsme zahrnuli tyto akce: tělocvična ZŠ (akce
bude probíhat do roku
2020), park Aerovka (za
ulicí Hůlkova), přístavba či
rekonstrukce školní družiny,
přístavba budovy B zdravotního střediska, revitalizace Vinořského potoka (pro
Kbeláky zvaný Chobot).
K našemu velkému potěšení došlo k dalšímu posunu
ve věci nepřekřížení Letňansko-kbelského lesoparku, kdy bylo pořizovatelem
– magistrátem rozhodnuto o vypuštění varianty silnice
přes park a zahájeny práce na variantních řešeních vedení
komunikací okolo parku. Jakmile budou tyto varianty zpracovány, budeme opět osloveni k vyjádření.
Rada odsouhlasila záměr odkoupení části pozemku u
nádraží za účelem výstavby repliky kapličky a oslovila dopisem Správu železniční dopravní cesty, která spravuje
majetek železnic. S ohledem na zkušenosti s úřednickými
kolečky u tohoto obrovského státního úřadu očekáváme
rozhodnutí během jara až léta.
Na základě úspěchu koncertu houslisty Václava Hudečka
v kbelském kostele, bylo rozhodnuto o konání dalšího koncertu, a to v termínu Velikonočního pondělí 22. Dubna.
Upoutávku naleznete v tomto Kbeláku.
3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19
Ve středu 6. Března se uskutečnilo 3. ZZMČ jehož hlavním
bodem bylo schválení rozpočtu městské části na tento
rok. Jelikož je v letošním roce vše podřízeno stavbě tělocvičny, na kterou stále sháníme finance, byl rozpočet omezen na základní úkoly. Nejvíce došlo k seškrtání v kapitole
životního prostředí, dopravy a chodu úřadu. Také žádosti
o finanční podporu organizací, které se zabývají sportem,
výchovou mládeže či kulturou byly z téměř 2 miliónů upraveny na 1,2 mil. Kč, které získají formou dotace na svou
činnost a kterou musí ke konci roku řádně vyúčtovat. Hlavním kritériem pro přiznání podpory byla činnost pro kbelské děti, prospěšnost a přínos pro kbelskou veřejnost.
Ivana Šestáková
zástupce starosty
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náměstek primátora Hlavního
města Prahy Petr Hlaváček
ve kbelích
27. února Kbely navštívil náměstek primátora Hlavního
města Prahy Petr Hlaváček. Ten má na starosti územní
rozvoj hlavního města, což bylo samozřejmě i hlavní
téma jeho schůzky se starostou městské části Pavlem

Kbelští strážníci používají
při výkonu služby
nové technické zařízení
Městská policie hl. m. Prahy postupně vybavuje strážníky
do výkonu služby dotykovým tabletem se zvýšenou
mechanickou odolností. Prozatím jde především o velké
tablety typu Panasonic F2-A2 určené primárně do vozidel,
v průběhu tohoto roku však budou zavedena i malá
zařízení určená pro pěší hlídky. Všechna tato zařízení

Žďárským a dalšími místostarosty.  Schůzka se neomezila
jen na kancelář starosty, ale náměstek primátora si stihl
i prohlédnout některá místa ve Kbelích, například stavbu
nové tělocvičny základní školy.

Přechodné krátkodobé ubytování
na území Městské části Praha 19

Informace pro občany, kteří poskytují přechodné krátkodobé ubytování v Praze 9 - Kbelích
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen
„poplatek“) platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v lázeňských místech a v místech soustředěného
turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud
neprokáže jiný důvod svého pobytu. Tato osoba je poplatníkem poplatku. Poplatek ve stanovené výši vybere a obci
odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická
osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba
je plátcem poplatku. Předmětem poplatku je přechodný
pobyt na území obce za úplatu a není přitom podmínkou
pobyt v ubytovacím zařízení.
Poplatku podléhá i pobyt v rámci tzv. „sdíleného ubytování“.
Ohlašovací povinnost musí splnit ubytovatel u místně příslušného správce poplatku a to do 30 dnů ode dne nabytí
právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení
činnosti (ubytování). Sazba poplatku činí 15,-Kč za osobu
a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

a obecně závaznou vyhláškou č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,
ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů. Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím
po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu. Poplatku
nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým
postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci; osoby mladší
18 let a starší 70 let a osoby, na které náležejí přídavky
na děti (výchovné). Po skončení kalendářního měsíce je
ubytovatel povinen prostřednictvím formuláře nahlásit
správci poplatku počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou
je povinen za tyto osoby odvést, a to do 15. dne každého
následujícího měsíce. Ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu. Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek lze
navýšit až na trojnásobek.
Pro další informace kontaktujte správce poplatku, tel.
284 080 828, e-mail: eva.krupickova@kbely.mepnet.cz
Eva Krupičková
správce poplatku

umožňují strážníkům rychle, samostatně a rovnou z místa
provést prostřednictvím zabezpečeného připojení náhled
do databáze hledaných osob a vozidel, případně provést
lustrace nezbytné ke zpracování řešeného přestupku. Tyto
kroky dosud museli strážníci zdlouhavě provádět pomocí

radiostanice žádostí na operační středisko.
Nově pomocí tabletu strážníci také zpracovávají a
dokumentují přestupky spáchané parkováním vozidel
v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.
Na obrazovce tabletu vyplní strážník elektronický
formulář s určením vozidla, místa přestupku a popisem
přestupkového jednání.
Poté fotoaparátem tabletu
pořídí potřebnou dokumentaci a oznámení elektronicky
odešle rovnou z místa přestupku do databáze správnímu
orgánu. U takto zpracovaného oznámení o přestupku již
strážníci nevypisují výzvu pro řidiče vozidla za stěrač (tzv.
„parkovací lístek“) a řízení o přestupku zahajuje dopisem
rovnou správní orgán. Vypisování „parkovacích lístků“
bude v průběhu tohoto roku postupně zcela nahrazeno
výše popsanou elektronickou formou zpracování.
Pokud tedy spatříte strážníka, který obsluhuje tablet
nebo obdobné elektronické zařízení, pravděpodobně
nepíše SMSku, ale dokumentuje, nebo jinak zpracovává
zjištěné přestupkové jednání. V případě, že hlídka městské
policie neumístí při kontrole nebo výjezdu na L-156 za
stěrače špatně parkujících vozidel „parkovací lístky“,
pravděpodobně byly přestupky zpracovány elektronicky a
majitele vozidel osloví až správní orgán zahajující řízení o
přestupku.
Ing. Jan Měchura
Vedoucí okrsku pro Prahu 19

Oprava hlučného kanálu
Na OŽPD se obrátili občané z ulice Vrchlabská se
žádostí o opravu víka kanálové šachty, které je
uvolněné a při přejezdu každého vozidla je velmi
hlučné. Kontaktovali jsme odpovědného pracovníka
PVK, který přislíbil na druhý den prověření stavu
kanálového poklopu. Ještě ten den sdělil, že oprava
proběhne v nejbližších dnech. A skutečně následující
den nastoupila firma na opravu, kterou zvládla za
jeden den. Je vhodné tímto poděkovat pracovníkům
PVK za vstřícný přístup k řešení havarijního stavu
na komunikaci Vrchlabská. Věřím, že občané ocení
rychlé odstranění nepříjemného hluku.    
Vladimír Bílek, ved. odd. dopravy
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Pro občanský průkaz a cestovní
pas bez fronty

Opakování je matka moudrosti, aneb ani se nenadějeme
a bude tu opět doba dovolených. Proto se hodí znovu
připomenout, milí čtenáři, že chystáte-li se strávit
dovolenou mimo naši krásnou vlast, musíte být vybaveni
povinnými doklady. Pokud zatím tyto doklady nevlastníte,

pomocí obdrženého ověřovacího kódu (pinu). V systému
je nastavena určitá časová tolerance, takže se nemusíte
obávat, že zpozdíte-li se o pár minut, vypadnete z pořadí.
Samozřejmě i v opačném případě při včasnějším příchodu
nečekáte, až udeří „váš čas“, ale přihlásíte se vzápětí po
příchodu. Odeberete si vytištěný lístek s pořadovým číslem.
Příslušná pracovnice vás pak pomocí vizuální (číslo přepážky
a pořadové číslo) a akustické signalizace (melodický
gong) pozve k přepážce. Důležité je, že potřebuje-li např.
čtyřčlenná rodina cestovní doklady pro všechny své členy,
musí učinit čtyři objednávky. To není byrokratický výmysl,
ale opatření, které zamezí nepříjemnostem při vlastním
vyřizování. Stejným postupem si objednáte termín pro
vyzvednutí hotových dokladů. Informaci o vyhotovení
dokladů získáte samozřejmě na výše uvedených
internetových stránkách městské části Praha 19 pod
ikonou „Hotové doklady“. Neméně důležité rovněž je, že
objednáte-li se přes internet, máte logicky přednost před
ostatními klienty, čekajícími ve frontě bez objednání, proto
se objednat přes internet určitě vyplatí.
Nejste příliš zdatní v užívání výpočetní nebo komunikační
techniky? Internet k životu nepotřebujete? Ale zaujala
vás možnost internetového objednání a novou „občanku“
nebo nový pas potřebujete? Nemáte ve svém okolí nikoho,
kdo by vám pomohl? Udělejte si zdravotní procházku na
podatelnu radnice, kde vás pracovnice ochotně objedná.
Pak už jen stačí přijít na určený termín.
Žádný stres a příjemné chvilky při zařizování vašich
osobních dokladů na vaší radnici vám přeje kolektiv
Odboru občansko správního.
Bohumil Sobotka,
vedoucí Odboru občansko správního

nebo se kvapem blíží datum konce jejich platnosti,
neváhejte využít současného klidnějšího období a navštívit
příslušné pracoviště radnice. Necháním vyřízení dokladů
na poslední chvíli, tedy v letním období se z pochopitelných
důvodů, které asi není třeba obšírně vysvětlovat,
vystavujete riziku zvýšeného náporu na vaše nervy. Taktéž
se hodí připomenout, že vaše radnice disponuje pro vás
pohodlným internetovým objednáváním pro vyřízení
osobních a cestovních dokladů.
Zopakujme si tedy, jak to funguje? Rezervační systém
(dostanete se do něj klikem na oranžový baner na úvodní
webové stránce http://www.praha19.cz/) vás postupně
provede následujícími kroky.
Vyberete si druh dokumentu,
který potřebujete, tedy pas nebo Železnobrosdká - Kbely, 6. 3. 2019 v 10:30 hod.
občanský průkaz, poté si vyberete
den, tedy konkrétní datum, kdy
se vám to hodí a samozřejmě
také konkrétní čas. Poté zadáte
vaše identifikační údaje (e-mail a
telefon a nebojte se, na pravidla
pro zpracování osobních údajů
je pamatováno) a objednávku
odešlete. Po přijetí objednávky
se vám zobrazí potvrzení se všemi
potřebnými údaji. Toto potvrzení
obdržíte
také
elektronickou
poštou. Pak už stačí přijít na
radnici v termínu, na který jste
objednáni a jednoduše se na
dotykovém displeji přihlásit

Věnujte pozornost při vyjíždění z parkoviště!

Pohotovost Prosek
Vážený pane starosto,
oznamujeme Vám, že dnem 28. února 2019 bude ukončeno poskytování
Lékařské pohotovostní služby pro dospělé Poliklinikou Prosek a.s.
Počínaje 28. únorem od 19. h. mohou občané Vaší městské části využívat
Lékařské pohotovostní služby vybraných poskytovatelů zdravotních
služeb, se kterými má Hlavní město Praha uzavřeny veřejnoprávní
smlouvy o zajištění Lékařské pohotovostní služby na území hlavního
města Prahy. V současné době tedy poskytují Lékařskou pohotovostní
službu pro občany Hlavního města Prahy tato zdravotnická zařízení:
•        Nemocnice na Bulovce Budínova 67/2, Praha 8 (budova č. 2)
•        Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Šrobárova 1150/50,      
              Praha 10
•        Všeobecná fakultní nemocnice - Ke Karlovu 2, Praha 2
•        Thomayerova nemocnice - Vídeňská 800, Praha 4
•        Fakultní nemocnice v Motole - V Úvalu 84/1, Praha 5
•        ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice - U Vojenské nemocnice 1200,    
             Praha 6
•        Městská poliklinika Praha - Spálená 12, Praha 1
Všechna tato uvedená zdravotnická zařízení poskytují Lékařskou
pohotovostní službu pro obyvatele Hlavního města Prahy bez rozdílu jejich bydliště. Děkujeme Vám za finanční podporu,
kterou Vaše městská část v minulých letech na provoz Lékařské pohotovostní služby poskytovala.

ODTAH VOZIDLA PŘI HAVÁRII NA
VODOVODNÍ ČI KANALIZAČNÍ SÍTI
HRADÍ PVK
Pražské vodovody a kanalizace musí havárii na
vodovodní či kanalizační síti neprodleně odstranit.
V této souvislosti mají podle zákona o vodovodech a
kanalizacích možnost rozhodnout o odtahu vozidla,
které brání opravě. „Vůz vždy zamíří na odstavné
parkoviště, kde je bezplatně vydán majiteli. Úhradu za
odtah hradí Pražské vodovody a kanalizace,“ zdůraznil
mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
Vozidlo je z odstavného parkoviště předáno oprávněné
osobě, která se prokáže osvědčením o technickém
průkazu vozidla a platným občanským průkazem nebo
jiným průkazem totožnosti.
Informace o tom, na jaké odstavné parkoviště bylo
vozidlo odtaženo, získá majitel či provozovatel vozidla
na zákaznické lince PVK 840111112 a 601 274 274
nebo u operačního střediska Správy služeb hl. m. Prahy,
tel. 267 002 662.
Seznam odtahových parkovišť včetně kontaktů a provozní

doby naleznete na webu Správy služeb: https://www.
sshmp.cz/odtahy/odtahova-parkoviste/.
zdroj: PVK
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Poplatek za psa
Vážení držitelé psů. Dovoluji si Vás upozornit
na blížící se termín splatnosti
poplatku za psa - 31.3.2019.
Poplatek můžete hradit v hotovosti v pokladně úřadu
(v hotovosti nebo kartou) nebo převodem z bankovního
účtu. Pro platbu převodem uvádím č. příjmového účtu
Městské části Praha 19:
19-2000932309/0800. Při platbě je nutné uvést variabilní
symbol, bez kterého by nemohla být platba správně
přiřazena.
Jako variabilní symbol uvádějte osmimístné číslo
1341xxxx, kde místo čtyř písmen x doplňte, prosím, číslo
známky psa. Např. držitel, kterému byla pro psa vydána
evidenční známka s č. 1560, uvede var. symbol 13411560.
Jako každý rok apeluji na držitele psů, u nichž se změnila
poplatková povinnost. Především se jedná o pracující,
kterým byl přiznán důchod a kteří mají tento důchod jako
jediný zdroj příjmu a dále o důchodce, kteří v evidenci byli
vedeni jako pracující důchodci nebo důchodci s vedlejším
příjmem a v současné době již mají důchod jako jediný
zdroj příjmu. Sazba poplatku se pro tyto držitele snižuje.
Avšak až poté, co změnu poplatkové povinnosti nahlásí
správci poplatku, doloží rozhodnutí, týkající se přiznání
důchodu od PSSZ a doloží čestné prohlášení o tom, že
důchod je jejich jediným zdrojem příjmu. Teprve poté jim
bude snížen poplatek.
Každého nového držitele psa (psů), který ještě není
přihlášen u správce poplatku na ÚMČ Praha 19, žádám,
nechť tak co nejdříve učiní, neboť poplatek se platí od 3
měsíců věku psa a přihlášen má být do 15-ti dnů od vzniku

poplatkové povinnosti.
Pokud si někdo vezme psa z útulku, provozovaného na
území hl.m. Prahy, a byl v útulku obeznámen s tím, že
má být dva roky osvobozen od poplatku, i tak musí do 15
dnů přihlásit psa u správce poplatku a doložit potvrzení
o převzetí psa z útulku. Po přihlášení mu bude správcem
poplatku vydána pro psa evidenční známka.
Pokud je držitelem psa nezletilá osoba (dítě), přechází
poplatková povinnost na jeho zákonné zástupce (rodiče).
Jestliže nechal držitel svého psa označit čipem (v Praze je
povinnost mít psa staršího 6-ti měsíců označeného čipem
nebo tetováním), má v následujících dvou letech nárok na
úlevu z poplatku, max. do výše 350,-Kč. Tato úleva je však
podmíněna tím, že se držitel takto označeného psa přihlásí
do 30-ti dnů od čipování do evidence psů na Magistrát
hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní,
Jungmannova ul. 35/29, 110 00 Praha 1. Za tetování psa se
úleva z poplatku neposkytuje.
Registrace psa ve všech ostatních registrech, jako
např. Národní registr majitelů zvířat,   je dobrovolná a  
neumožňuje nárok na žádnou úlevu z poplatku.
Ještě prosím všechny „pejskaře“, kteří o svého mazlíčka
přišli a to buď tím, že ho předali jinému držiteli nebo jim
ten jejich čtyřnohý chlupáč odešel do psího nebe, nechť
tuto skutečnost nahlásí do 15-ti dnů osobně nebo písemně
správci poplatku.
Pro další informace mě, prosím, kontaktujte telefonicky
nebo na e-mailovou adresu: eva.krupickova@kbely.
mepnet.cz.  
Eva Krupičková
správce poplatků

Testovací jízdy nových vlaků
V únoru a březnu 2019 probíhají na železniční lince S34
testovací jízdy nových souprav typu 813.2. Výrobce
ŽOS Zvolen představil třetí generaci vozů, pro jejich tvar
lidově zvaných „bageta“. Náhodné cestující jistě potěší

tišší provoz, moderní interiér, nízkopodlažní prostory,
klimatizace a vakuová toaleta.
Do plného provozu by měly být vozy nasazeny v březnu.

Kbely TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

www.kbely.tv

Reprezentační ples MČ Praha 19
V pátek 8. února se v Lidovém domě uskutečnil ten nejslavnostnější ples, který ve Kbelích
máme - reprezentační ples Městské části. Byli jsme při tom.
http://kbely.tv/video/1817-reprezentacni-ples-m-praha-19

Masopust
9. února uspořádalo Kulturní a rodinné centrum CoByDup další ročník oblíbeného
Masopustu. Ten se letos netradičně uskutečnil na sněhu, ale za slunečného počasí. Kbely
TV Vám přináší dvouminutový sestřih.
http://kbely.tv/video/1815-masopust
Mistři ČR v pozemáku

26. a 27. ledna odehrály mladší žačky z oddílu kbelského pozemního hokeje poslední
zápasy mistrovství České republiky v hale. I tentokrát si se soupeři poradili hravě a to
znamená jediné: titul mistra republiky. jedná se přitom o mladý tým, který hraje teprve
druhou sezónu.
http://kbely.tv/video/1814-mistri-r-v-pozemaku
Ve Kbelích už se zase vaří pivo
19. ledna konečně otevřel ve Kbelích nový pivovar s restaurací s příhodným názvem Kbelský
pivovar. Po víc než půlstoletí se tak obnovuje pivovarská tradice ve Kbelích. Pivo se tu totiž
kdysi dávno už vařilo.
http://kbely.tv/video/1812-ve-kbelich-uz-se-zase-vari-pivo
Jak šel čas v roce 2018
Sestřih z vybraných událostí roku 2018.
http://kbely.tv/video/1805-jak-sel-cas-v-roce-2018
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Projekt Via Sancta
na prestižní výstavě
Náš projekt obnovy poutní
cesty z Prahy do Brandýsa nad
Labem se dostal do prestižního
výběru
76
nejzajímavějších
stavebních projektů na výstavě v
architektonickém centru CAMP v
pražských Emauzích. Výstava nese
název „Praha zítra? Nové stavební
projekty“. Kurátory výstavy jsou
Adam Gebrian a Daniel Kajpr. Na
severní plošině Prahy zůstal tento
projekt prakticky osamocen.

Jízdenky PID snadno a rychle
s mobilní aplikací PID lítačka
Nyní už nemusíte shánět jízdenkový automat, označovač
jízdenek ani drobné pro nákup jízdenky u řidiče – na
jakoukoli cestu Pražskou integrovanou dopravou, ať už
v Praze nebo Středočeském kraji, si můžete zakoupit
jízdenku pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. A dokonce
ani nemusíte znát dopředu cenu jízdenky – tu Vám aplikace
sama nabídne pro aktuálně vyhledané spojení. Nakupovat
můžete jízdenky od nejlevnější 15minutové až po třídenní,
a to včetně zlevněných jízdenek pro děti či seniory. Jízdenku
také můžete koupit svým blízkým.
Jak si koupím jízdenku v mobilní aplikaci?
V aplikaci je možné vybrat konkrétní jízdenku přímo z nabídky
v sekci „Jízdenky“, nebo zakoupit doporučenou jízdenku k
vyhledanému spojení. V obou případech zvolenou jízdenku
zaplatíte svojí platební kartou. Aby byla jízdenka platná, je
nutné ji nejdříve aktivovat.
Jak se jízdenka aktivuje?
Jízdenku můžete po nákupu kdykoliv aktivovat a tím označit
její začátek platnosti (ihned při nákupu, nebo později). Pro
nákup i aktivaci jízdenky je nutné mít připojení k internetu.
Kontrola už následně samozřejmě probíhá offline, bez
připojení.
Jízdenka je po dobu prvních 2 minut po aktivaci neplatná pro
revizorskou kontrolu nebo kontrolu průvodčím. Nechceme
černým pasažérům usnadnit zakoupení „na poslední
chvíli“ před revizorem. Aplikace také poskytuje možnost
aktivace jízdenky na určitý čas. V příměstských autobusech
s nástupem předními dveřmi však i tato jízdenka první 2
minuty platí – řidič autobusu Vás zkontroluje, že ji máte
platnou před nástupem.
Nově je možné jízdenku aktivovat i dopředu na libovolný čas
(např. dle vyhledaného spojení). Jízdenka pak automaticky

začne platit od tohoto času a už nemusíte být online, ani se
dále starat o aktivaci.
Kde jízdenka platí?
Jízdenky platí ve všech linkách
PID, včetně vlaků a příměstských
autobusů. Výjimkou jsou pouze
15minutové jízdenky, které
neplatí ve vlacích – ale aplikace
Vás v těchto případech při jejich
nákupu vždy upozorní.
Co dělat v případě problému s
jízdenkou?
Jízdenky je možné reklamovat,
nebo nahlásit jiný problém. Napište na informační kontakt
info@pidlitacka.cz. V případě, že Vám jízdenka neprávem
nebyla uznána, Vám budou vráceny peníze. Ideální je poslat
informace o jízdence, účtu, případně spoji a čase a v případě,
že jste si museli koupit náhradní jízdenku (papírovou),
její sken nebo fotku – jsme podle toho schopni dohledat
potřebné informace, vč. například konkrétního řidiče.
Co když se mi vybije telefon?
Je odpovědností cestujícího, pokud není schopen předložit
platný jízdní doklad – v tomto případě není zaručena
úspěšná přepravní kontrola a cestující je posuzovat jako by
jel bez platného jízdního dokladu.
Jsou v aplikaci dlouhodobé kupóny?
Nejsou, je to plánovaná funkcionalita pro další připravované
aktualizace PID Lítačky. Musí tomu ale předcházet řádné
ověření funkčnosti a dostatečné bezpečnosti systému na
krátkodobých jízdenkách, stejně tak jako dovybavení všech
kontrolních zařízení pro čtení QR kódů či NFC.
Zdroj: PID č. 05/2019

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
Co trápí rodiče kbelských školáků

Kbelská základní škola má nové vedení, doplnila učitelský
sbor, personálně zajistila servisní chod obou budov i
jídelen, tudíž se může zdát, že nic nebrání zdárnému

rozvoji vzdělávání našich dětí. Ne úplně tomu tak ale
je. Někteří rodiče stále nesouhlasně kroutí hlavami a
vzájemně probírají, co škola nedělá nebo dělá jinak, než by
se od ní očekávalo. To je sice dosti běžná situace, protože
se nikdy nelze zavděčit všem, ale pokud máme jako rodiče
příležitost naše nesouhlasné postoje vyjádřit a tím dát
prostor k debatě a případné změně, proč se do toho
nepustit. A tou příležitostí je vstřícný postoj představitelů
naší školy k podnětům ze strany veřejnosti. Když dokážeme
skutečnosti pojmenovat a mluvit o nich s kompetentními

Setkáváme se kvůli budoucnosti našich dětí

Jedním z úspěšných projektů Spolku rodičů (SRPŠ) se staly
„Rodičovské kavárny“.
Cílem těchto přednáškových večerů je vytvořit prostor pro

setkávání a sdílení zkušeností mezi rodičovskou veřejností
a pedagogy naší školy, a tím podpořit atmosféru vzájemné
důvěry a spolupráce. Snažíme se do kaváren zvát odborníky

lidmi, otevřeme cestu k řešení a nemusí
to končit jen nesouhlasnými pohledy.
SRPŠ navázalo s vedení školy velmi
úzkou spolupráci založenou na důvěře a
vzájemné pomoci. Velmi si vážíme toho,
že jsme zváni jako poradní hlas k různým
projektům, které škola chystá nebo již rozjíždí. Výkonný
výbor je nejbližším partnerem školy a mostem k rodičům
především přes třídní důvěrníky a své členy. Společný cíl
nás všech jsou spokojené děti, které získávají odpovídající
vzdělání a díky snaze učitelů, družiny a rodičů rozhodně
i něco navíc. To vše je důvodem k tomu, dát prostor
postřehům zvenku i zevnitř.
Abyste měli možnost, vyjádřit svůj názor tam, kde s ním lze
dále pracovat, otevírá VV SRPŠ se svolením vedení školy
diskuzi o tom, co očekávají kbelští rodiče od školy, co podle
vašich představ škola splňuje a v jakých oblastech vnímáte
rezervy. Jen srozumitelná zpětná vazba umožní posouvání
věcí shodným směrem i u projektů, které veřejnost
polarizují. Tím, že budeme znát různé názory rodičů,
učitelů, družinářek i dalších občanů Kbel na stejnou věc,
můžeme začít hledat společnou řeč, a pomoci tak rozvíjet
komunitní charakter školy.
Své podněty a připomínky piště na e-mail: srps.kbely@
seznam.cz. O vývoji této iniciativy vás budeme průběžně
informovat.
Vladimíra Kolaříková
předsedkyně Výkonného výboru SRPŠ

na témata, která mohou být pro obě skupiny zajímavá.
Naším přáním je, aby rodičovské kavárny byly místem
inspirativních rozhovorů, vzájemného obohacování a
sbližování potřeb rodiny a školy.
Od září na škole probíhá cyklus přednášek s mottem
„Jak pomoci dětem k tomu, aby byly v životě úspěšné a
spokojené“. Dosud jsme měli pozvané přednášející na tato
témata: Jaké dovednosti u dětí rozvíjet s ohledem na stále
se měnící trh práce? Jak děti podpořit v tom, aby měly samy
chuť se vzdělávat? Jak můžeme čelit stresovým situacím v
našem životě a jak o sebe dobře pečovat? Na posledním
únorovém setkání se s námi p.učitelka Rambousková a
její dva kolegové podělili o velmi podnětné a zajímavé
postřehy z jejich stáže na školách ve Finsku.
V dohledné době máme v plánu tato témata:
10.4.2019 - Jak se vyznat v přemíře informací? Které z nich
jsou věrohodné? (M. Gregor)
květen 2019 - Jak se vyrovnat s hrozbami internetu a
sociálních sítí? (?)
Pozvánky na jednotlivé kavárny budete nacházet na webu
ZŠ Kbely. Všichni jste srdečně zváni.
Klára Kafoňková, Pavla a Jiří Křížovi
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Reprezentační ples MČ Praha 19

V páteční večer 8. února se ve slavnostně nazdobeném sále
Lidového domu uskutečnil Reprezentační ples Městské
části Praha 19. Ten se každoročně těší velké oblibě a to
nejen díky skvělé kapele, bohaté tombole a úžasným
vystoupením, která potěší oko i ducha. Srdečně děkujeme
všem níže uvedeným sponzorům a příští rok se těšíme na
další „plesací“ zážitky.
Šárka Egrtová,
public relations ÚMČ Praha 19

Sponzoři
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Ples sportovců
Na pátek 21. ledna 2019 letos vyšel Ples sportovců. Na akci
uspořádanou tradičně sportovním klubem SK Kbely se sešli
sportovci ze Kbel, ale i další přátelé sportu a dobré zábavy.
Letošní ples se těšil rekordní účasti - sál Lidového domu
zaplnilo kolem 250 lidí,na ty kromě skupiny Overtime,
která provázela celým večerem, čekalo také jedno velké
překvapení. Speciálním hostem večera byla zpěvačka Ilona
Csáková. Vystoupila také Leona Gyöngyösi a celým plesem
provázel moderátor a zpěvák Bořek Slezáček. Večer jsme
zakončili československou diskotékou DJ Dejla.
Michal Marel
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DĚTSKÝ KARNEVAL
z pohádky do pohádky
aneb navštíví nás večerníček
Na pátečním karnevale pro děti s datem 1. 3. 2019 jsme se
opět báječně vyřádili. Vstupem do Lidového domu Kbely
se všichni malí i velcí návštěvníci přenesli do pohádkové
říše mezi víly, piráty, princezny, strašidýlka a další krásné
pohádkové i nepohádkové bytosti. Raritou celého
karnevalu byla „strašidélková balónková výzdoba“ spolu s
netradičními moderátorkami – mimozemšťankami. Hned
od první chvíle se začalo skákat, tančit a dovádět, a to po
celou dobu soutěží, tanečků například s velikým Obelixem,
vílou Amálkou, kosím bratrem Josefem či třeba mimoněm
Kevinem. Nechyběla legrace s divadlem Prima den, ukázky
a workshop pro děti-co vše se dá zaskákat na švihadlech.

Na konci celé zábavy byly bohatě odměněny nejen
nejzajímavější a nejdůmyslnější masky, ale i ostatní děti,
a to alespoň nějakou sladkostí v podobě pohádkového
lineckého cukroví či balonků.
Rádi bychom poděkovali všem dětem i rodičům, kteří si
dali obrovskou práci s vymýšlením svých kostýmů a přišli
opět tančit a řádit. Rozzářená očka dětí byla odměnou
všem, co tento program připravovali – byli to především
zaměstnanci kbelské radnice a jejich rodinní příslušníci a
přátelé.
Šárka Egrtová
public relations ÚMČ Praha 19
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SKAUT - S.S.V.
Skaut - S.S.V. a WFIS ( World Federation of Independent
Scout ).
Můžeme se pochlubit, že se nám
po dvou letech přijímacích zkoušek,
dostalo té cti a byli jsme v lednu
2019 oficiálně přijati do řad WFIS.
Velmi si tohoto členství vážíme.
Za Českou republiku jsme teprve
třetí organizací. Dalšími členy jsou
naši bratři ze skautských organizací:
Skaut- český skauting ABS a Svaz
skautů a skautek České republiky.
WFIS stojí na dodržování původních
hodnot a tradic zakladatele skautů Roberta Baden Powella. V současné
době je ve zmíněné organizaci 41
států světa. S hrdostí budeme nosit
nášivku WFIS.

spolehlivost, slušnost, zájem
učit se nové věci, sportovat,
poznávat přírodu, podnikat
dobrodružné výpravy, atd. Nejsme tedy žádná uzavřená
komunita. V oddílech dbáme na dodržování skautských
ideálů. Schůzky máme pravidelně každý týden plus se
konají páteční Klubové pátky.
Jednou za měsíc podnikáme výpravu do terénu. Menší

vítán!
Vlastenectví
... asi by to nebyli skauti, kdyby nebyli hrdi na svou zem,
historii a tradice.
I my učíme děti vlastenecké hrdosti, připomínáme si
důležité historické události, navštěvujeme památná místa
a pořádáme výstavy. Touto nenásilnou činností si naši
členové osvojují znalosti z různých oborů, které si jim
mohou hodit ve škole, ale i jinde. Mezi naše tradiční akce,
patří: Po stopách výsadku Anthropoid, kde pravidelně
navštěvujeme místo seskoku našich výsadkářů (Jan Kubiš,
Jozef Gabčík) a vydáváme se zasněženou plání po jejich
stopách. V červnu jezdíme do Lidic, kde každý rok stojíme
čestnou stráž u hromadného hrobu lidických mužů.

Skaut - S.S.V.
Naše organizace je otevřena každému, kdo je ochoten
dodržovat základní skautská pravidla: samostatnost,

Letos v květnu pro vás připravujeme výstavu s názvem
Milan Rastislav Štefánik. Připomeneme si tak 100. výročí
od tragické smrti tohoto významného spoluzakladatele
Československé republiky.

děti jednodenní, starší vyráží na víkend. V únoru je tradiční
výprava - Stopování divoké zvěře v hlubokých lesích u
Košátek. Na březen je naplánována další do Drážďan,
kde si prohlédneme muzeum Karla Maye a zavítáme
do historické části města. V dubnu pojedeme za našimi
polskými skautskými bratry do přístavního města Gdaňsk.
Při té příležitosti si prohlédneme i největší křižácký hrad
Malbork, kde budeme mít zajištěno ubytování. Máme
zájem o děti od 5 let. Schůzky dětí jsou na letáčku, popř. na
našich webových stránkách
( www.pesaci.skaut-ssv.cz    nebo    www.vodaci.skaut-ssv.
cz ). Informace lze získat i na Fcb Kamil Podlaha
Pokud máš rád dobrodružství, sport a zábavu - jsi srdečně

V listopadu pro Vás ve spolupráci s MČ Kbely připravíme
výstavu 17. listopad 1939 a 3. obnovu skautingu (1989),
kde uvidíte velice zajímavé exponáty.
Se skautským pozdravem,
Kamil Podlaha
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Žákyně ze Kbel vládnou
pozemnímu hokeji
Zlato do Kbel

Hráčky Pragy získaly míček, a vrhly poslední síly do útoku.
Ještě jeden gól, doufaly, ale jejich soupeř v černobílých
dresech to už nepřipustil. Jakmile zazněla siréna mohl

tým mladších žákyň pozemních hokejistek TJ Sokola Kbely
zdvihnout radostně ruce nad hlavu. Za celou dobu halové
soutěže nepoznaly hořkost porážky a mohly slavit zlaté
medaile. Vyhrály přebor České republiky 2018/2019!
Zimní varianta olympijského pozemního hokeje přinesla
týmu mladších žákyň oddílu TJ Sokol Kbely už druhou
velikou radost. Tu první v loňské sezóně, když dívky
získaly stříbrné medaile. Tehdy byl nad jejich síly pouze
tým z Mnichovic. Letos dokázal s týmem Kbel uhrát dva
nerozhodné výsledky pouze Slavia Praha
“Tým jsme dali dohromady pro loňskou halovou sezónu
2017/2018. Holky na podzim venku hrály spolu s kluky,
ale měly potenciál na to, aby daly silný tým sami. Navíc se
nám podařilo získat dvě velice šikovné hráčky (dvojčata) na

hostování ze Slavie Praha Lindu a Lucku, které přinesly do
týmu sebevědomí a dravost,” vysvětluje Dušan Hrazdíra,
který družstvo v minulé halové sezóně vedl. “První čtyři
zápasy trvalo, než se holky poznaly. Už v prvních zápasech
bylo ale vidět, že se sešel silný a šikovný ročník. Linda s
Luckou byly velkým přínosem, a všechny holky vlétly do
soutěže jak raketa, a nikoho nenechal na pochybách, že
už ve svém prvním samostatném startu budou divokým
koněm soutěže.” dodává Hrazdíra.
Bylo to pro oddíl dobré znamení a tak neváhal a dohodl
se s tatínkem Lindy a Lucky Ladislavem Novým nejen na
prodloužení hostování ve Kbelích, ale také že se o holky
postará coby trenér v nadcházející venkovní i halové
sezóně 2018/2019. Ladislav Nový není žádným trenérským
nováčkem. Vedl několik let inline hokejový tým Slávie a
získal s ním dva tituly mistra republiky v řadě za sebou.
V září 2018 jen jedna hráčka přešla do vyšší věkové

kategorie, a naopak v průběhu sezony přišly čtyři nové, ale
to silné jádro spolu pokračovalo dál a všechny holky, i přes
vnitřní nejistotu některých slabých chvilek a „fňukání“,
že „já to ostatním kazím“ se pomalu, ale jistě, měnilo na
sebevědomé “ženy” s odpovědným přístupem do zápasů,
kdy už měl každý soupeř z Kbelského týmu čím dál
tím větší respekt.
Venkovní první zápas z důvodu nemocí a adaptačních
školních zájezdů oslabený tým prohrál, ale pak už bral
jen výhry a po zimní části je nyní na druhém místě za
Bohemians jen s horším rozdílem skóre. Na jaře se
holky chystají zaútočit na příčku nejvyšší, ale než se
tak stane, musely odehrát halovou soutěž.
„V přípravě odehrál tým náročné zápasy na turnaji
Memoriál Dr. Pošíka o kategorii výš, v kategorii
starších žákyň, a s ohledem na jejich mládí obstál
velice dobře. Chci po holkách, aby hrály aktivně,
napadaly soupeře už při rozehrávce, věřily si
a zkoušely se individuálně prosadit. Přebíral jsem tým
s obavou, abychom se vůbec na zápasy sešly, protože
nás bylo akorát a na první zápas venku jsme museli
Z leva klečící: Jana Hartmanová, Jolana Tomancová, Karolína povolat pomoc z přípravky, ale v průběhu roku ještě
Rebcová, Nikola Marišlerová, Linda Nová, Magdalena Žižková. přišly další nové hráčky a holky nemají, zejména v hale
Z leva stojící: Eliška Geislerová, Valérie Weinerová, Veronika po odchodu Mnichovic do vyšší kategorie, soupeře,“
Rebcová, Anna Šimková, Lucie Nová, asistentka trenéra Tereza shrnul vítěznou halovou sezónu trenér Ladislav Nový.
Žižková. Na snímku chybí trenér Ladislav Nový. „Snad jen Slavia, která začala aplikovat podobný

útočný systém jako my, byl soupeř, se kterým jsme uhrál dvě
remízy. V porovnání s loňskou halovou sezónou, kdy holky
daly v průměru 2,2 branky na zápas, letos dokázaly vstřelit
v průměru 6,5 branek na zápas. Loňský mistr z Mnichovic
nastřílel o 2 branky na zápas méně. To je si myslím dobrá

Týmový duch před každým zápasem byl ve znamení
pokřiku.

hráčka onemocní, nebo si jde odpočinout na střídačku
protože potřebuje nabrat sílu (nebo jí zrovna něco přelétlo
přes nos a přestalo jí to na dvě – tři minuty bavit) na výkonu
ve hře to není vidět. Na hřišti vždy zůstala minimálně jedna
individualita, která vnáší mezi ostatní spoluhráčky klid a
sebedůvěru.
Lucie Nová, „killer“, která je schopná vstřelit branku
z jakékoliv pozice a situaci (nastřílela 30 branek), Linda
Nová (nastřílela 26 branek), dívka s obrovským technickým
potenciálem a klidem v osobních soubojích a velkým
tahem na branku, Anna Šimková, nadprůměrně fyzicky
disponovaná atletka, která umí zastavit soupeře, podržet
míček a dát finální nahrávku, a v neposlední řadě Veronika
Rebcová, pevný obránce, který nepřipustí žádné selhání
v obranné činnosti, a stejně jako Anička, se umí uvolnit
ze sevření a založit útočnou akci. Čtyři velké individuality
vždy převáží jazýček vítězství na svou stranu lépe, než
jedna v týmu soupeře, jako například u týmu Bohemians.
V okamžiku, když v soupisce Bohemky chybělo jméno
Linda Nedvědová, tým byl poloviční a rozhodující zápasy
prohrál.
„Je to velká výhoda mít v týmu tolik individualit, které si
rozumí, navzájem doplňují a i díky jim pak vyrostou ostatní
spoluhráčky, které mohou o sobě pochybovat, nebo mají
strach, že to budou ostatním kazit. To, že v oddíle vyroste

vizitka našeho ofenzivního pojetí.“
Od okamžiku, kdy holky jako jeden tým poprvé nastoupily
do zápasu společně vyspěl, zesílil a získal sebevědomí.
Je to ale zároveň štěstí, protože se ve stejný moment
na stejném místě sešly talentované sportovkyně,
které si pozemní hokej oblíbily a spolu s rodiči mu
jsou ochotné věnovat svůj volný čas, který vede k
vítězství a výbuchu emocí s pohárem nad hlavou a
medailemi na krku. O tom v podstatě celý sport je a
oddíl pozemního hokeje TJ Sokol Kbely to s dívkami
prožívá zrovna tak.
Síla individuality
Avšak mladší žáci, jak je vidět na výsledkové tabulce
mají opačný problém. Od okamžiku, kdy byli kluci
a holky od sebe odděleni do dvou samostatných
týmů, jako by ztratili náboj, sílu, dravost a chuť jít za
vítězstvím. V zápasech se jim nedaří, a pokud přijdou
světlé chvilky, je to jen na okamžik, nebo v závěru
utkání. Příčiny jsou dvě. Žáci, na rozdíl od děvčat mají
vysokou absenci v zápasech, kde chybí nejen opory
týmu, ale i hráči na střídání, a odehrát zápas s jedním
Linda Nová byla svou technikou a tahem na branku vždy
střídajícím je fyzicky velice náročné. Pozemní hokej
nebezpečná
pro své soupeřky, tentokrát z HC 1972 Rakovník.
je rychlý, dynamický sport, kde jakékoliv zaváhání,
nebo vypuštění v osobním souboji je citelně znát, a individualita je dílem podpory ze strany rodičů, kteří jsou
pokud nemáme možnost během hry vystřídat a nabrat ochotní podřídit se sportovnímu kalendáři a zajistit účast
síly, musí se to zákonitě projevit i na výsledku. Druhým na zápasech, ale i na trénincích a také dílem oddílu,
obrovským rozdílem mezi oběma týmy je počet osobností, protože jsme se snažili všechny maximálně podporovat ve
individualit, se kterými výkon týmu padá nebo roste sportovním růstu individuálním přístupem na tréninku, a
v závislosti, jak je „špílmachr“ v zápase naladěn. Zatímco motivační podporou v zápasech,“ vysvětluje Dušan Hrazdíra,
klukům tento charakter chybí (ač v kolektivu je, ale buď který má v oddíle na starosti tréninkovou metodiku. „U
na zápas nedorazil, nebo nesebral dostatek odvahy aby ho děvčat je to možná jednodušší probudit individualitu,
v sobě probudil) v dívčím týmu to jsou hned čtyři velké protože holky, na rozdíl od kluků, poslouchají instrukce, visí
osobnosti, které se mohou navzájem zastoupit, a pokud trenérovi na rtech a udělají vše, co jim trenér řekne. Pokud
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Souboj o míček se soupeřkami z HC 1946 Praga, Anna
Šimková, Linda Nová.
jsou instrukce správně podané a holky vidí, že to funguje,
roste důvěra nejen v kouče, ale co je nejdůležitější v sebe
samu. U kluků to tak není. Pokud nemyslí na jiné věci, jako
třeba na pokémony, nebo proč Avengers vždy vyhrají, rady
poslechnou, ale nejsou tak zarputilí a mnohdy jsou schopní
vzdát zápas ještě dřív, než začne. Není mezi nimi hecíř, lídr,
který své hochy vede do bitvy a ostatní se o něj mohou
opřít a věřit spolu v úspěch. Bude to těžká práce vnést
do jejich duše sebedůvěru a dravost a pořádně probudit
v týmu vůdce do každého zápasu. I to je důvod, proč jsme
zařadili do našeho tréninkového procesu lekce v nové
posilovně VTGym v bývalém areálu PAL Kbely, a začali jsme
navštěvovat boxerské tréninky. Zde nelze vypustit souboj,
protože jakmile to uděláš, hned ji chytneš... Doufáme, že
to své ovoce přinese, a kluci se dravostí holkám vyrovnají,
začnou si víc věřit a individuality se nám probudí. Holt

někdy to jde skoro samo, někdy to dá práci,“ uzavřel
hodnocení Hrazdíra.
Naopak dravost, chuť jít za vítězstvím a titulem má v sobě
Kbelský tým přípravky, který za celou halovou sezónu
prohrál jen jednou, a to o „kuličku“, má velké ambice stát
se druhým halovým mistrem. Na výsledek si však budeme
muset počkat do půlky března, kdy soutěž skončí. Zde je u
přípravky podobná situace jako u mladších žákyň. Podařilo
se oddílu zasít individualitu do všech šesti bojovníků (pět
kluků a jedna dívka), kteří se umí prosadit, mohou se na
sebe navzájem spolehnout a do každého osobního souboje
jdou s cílem vyhrát.
Úspěch mladších žákyň navázal na první místo mladšího
žactva Přeboru České republiky z roku 2012, kdy Sokol
Kbely zvítězil se stejným přehledem a téměř stejným
počtem individualit, jako má současný dívčí tým. „Jsem
moc vděčná a ráda, že jsem mohla být s týmem a pomoci
jim aspoň nějakou tou radou,“ říká asistentka trenéra
mladších žákyň Tereza Žižková. „Za tu dobu jsem viděla
jak holky vyrostly a zlepšily se. Sestra Magda v podstatě
začala hrát od září, a udělala neskutečný pokrok, Jolanka
a Valérie i Kája sice nedosahují kvalit Aničky, Lucky, Lindy
a Veroniky, ale dotáhly se na ně, a vyzrály v kvalitní hráčky,
co si mnohem víc věří. Umí si poradit, i když tým není
kompletní, což jsem na vlastní kůži zažila a byl to velkej
adrenalin.“
Všichni v klubu cítí hrdost, jako každý sportovec, že jsou
Kbelské klubové barvy na příčce nejvyšší a všichni doufají,
že jakmile bude k dispozici nová sportovní hala, dokážou
kvalitnějšími tréninky (než mají k dispozici nyní) zopakovat
halové úspěchy mladších žákyň a přípravky i v ostatních
kategoriích.
www.phkbely.cz
Autor textu: Dušan Hrazdíra
Autor fotografií: Michal Lupač

Z leva Lucie Nová, Anna Šimková, Linda Nová a Veronika Rebcová, jsou individuálními osobnostmi, které vnáší do
zápasu klid, jistotu a dravý tah za vítězstvím.

SALON Anna v PRAZE Kbelích patří mezi prestižní
salony firmy Loreál professionnel.Pro rok 2019 je
oceněn titulem Salon EXPERT – PRÉMIUM. Lorealprofessionnel letos slaví 110 let. Jako první na světě
EUGENE Schueller uvedl na trh barvy, které vlasy
nepoškozovali. V tomto roce též slaví 10. Výročí
jedinečná barva Inoa bez amoniaku. Náš salon byl
mezi prvními, který s touto jedinečnou barvou začal
pracovat. V lednu 2019 bylo vyhodnoceno ze 3
států 12 nejúspěšnějších salonů s touto přelomovou
barvou. Salon Anna byl mezi nimy. Mimo barvení
se také inspirujeme Francií, nikdy nevyjde z módy,
stále si drží svůj rukopis.   Poznáte ji především podle
ležérnosti. Z našich úspěchů máme velkou radost kterou
především chceme předávat našim klientům a snažíme
se také pomáhat. Náš SALON expert – prémium byl
pozván na charitativní akci pro onkologické děti. Akce

se konala v září 2018 v SASAZA KLUBU. 40 předním
českým kadeřníkům se podařilo česáním vybrat 100
600 korun, které všechny putují do nadace Pink Buble.
Byl to úžasný a milý pracovní zážitek.
Více se o salonu dovíte www. salon-anna.cz
FS Anna Pešková

31
25

24

Dokončení povídání 100 let
ve Kbelích – Kbely v roce 1961 – 2018
67. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ,
5. LISTOPADU 2018

•

•

Na setkání jsme dokončili povídání o tom, co se ve
Kbelích podařilo zrealizovat až do dnešních dnů. Je
toho mnoho, jak sami uvidíte.
Rok 1961 – 1970
• V roce 1961 proběhlo sčítání lidu. Obec má 6.742
obyvatel.

•
•

•
•

•

V tomto roce 1963 bylo otevřeno nové širokoúhlé kino
v bývalém domě U Suldovských na Mladoboleslavské
ulici. Pro malý zájem bylo kino roku 1994 uzavřeno.
Dnes je v objektu pneuservis.
Rok 1964, boural se zchátralý pivovar a některé domky
a stodoly ve dvoře. Dnes na jeho místě stojí nové
bytové domy a prodejny.
V roce 1965 byla otevřena nová hasičská zbrojnice
vedle Lidového domu, v roce 2016 byla zbourána pro
velké náklady na provoz objektu. Na jejím místě je
počítáno s výstavbou nové knihovny. Nová hasičská
zbrojnice byla otevřena v roce 2009.
V roce 1965 bylo otevřeno zdravotní středisko v ulici
Železnobrodské.
V roce 1965 obě devítileté školy (v Albrechtické – 1.

Hřbitov-kolumbárium 1970
•
•
•
•

Budova ZŠ 1962
•
•
•
•
•

V roce 1961 bylo dokončeno budování II. sídliště a
zavážení malého rybníka, který byl vedle velkého
rybníka proti zdravotnímu středisku.
Také v roce 1961 byla dne 3. září slavnostně otevřena
experimentální škola v Albrechtické ulici (1. ZDŠ).
Roku 1962 se začalo stavět zdravotní středisko.
V roce 1962 začal vycházet kbelský „Zpravodaj“,
předchůdce současného „Kbeláku“.
Roku 1963 byl otevřen hotel ERKO ve II. sídlišti na
konci Katusické ulice, (dnes jsou v části budovy byty a
část po restauraci je uzavřena).

V roce 1967 se začala kácet kaštanová alej mezi Kbely
a Vinoří a postupně obnovovat.
Rovněž v tomto roce 1967 se stavěly svépomocí
garáže, kterých bylo přes 200.
K 1. lednu roku 1968 se staly Kbely součástí Prahy,
konkrétně Prahy 9.
V roce 1968 bylo otevřeno Letecké muzeum.

chodníky – pokládala se nová dlažba.
Rok 1971 – 1980
• V roce 1971 se rozšiřuje výbojkové osvětlení na
hlavních ulicích.
• Byl otevřen Místní dům pionýrů v Krnské ulici. Později
byl tento objekt vrácen majiteli a nyní je z něj hotel
Marie-Luisa.
• V roce 1972 se začalo napojení Kbel na pražskou
vodovodní síť. Dokončeno v roce 1988. Kbely jsou
zásobovány vodou ze Želivky.
• V roce 1973 byly ve Kbelích přejmenovány ulice, aby
po připojení k Praze nebylo několik ulic se stejnými
názvy.
• V roce 1974 bylo vybudováno kolumbárium na
místním hřbitově.
• V roce 1976 se za hotelem Erko stavěly svépomocí
nové obytné domy.
• V roce 1979 byly dokončeny na Mladoboleslavské ulici
obchodní pavilony (samoobsluha, masna a zelenina).
Dnes je v celém objektu drogérie.
• V roce 1979 bylo předáno do užívání sportoviště ve

Zdravotni středisko a park 1970

•
•
•
•
•

Kbely 1970

nová školní jídelna s vývařovnou.
V roce 1967 bylo dokončeno bourání pivovaru a bylo
zjištěno, že studna Barborka má stále hodně vody a
po odstřelování pivovarských budov byla obezděna
a zakryta silným příklopem, aby byla připravena při
náhodném nedostatku vody.

ZDŠ a Slovačíkově ulici - 2. ZDŠ, dnes je tam Vysoká
škola tělesné výchovy a sportu Palestra) navštěvovalo
1.210 dětí. Mateřské školy (v Krnské ulici - 1. MŠ a ve II.
sídlišti v ulici Letců - 2. MŠ) měly 180 dětí.
V roce 1966 se začaly vyměňovat dřevěné sloupy na
elektrické vedení za betonové.
Rovněž v tomto roce 1966 se začalo se stavbou nových
jeslí v Albrechtické ulici (dnes je z části školní družina a
část má MČ Praha 19).
V roce 1966 byl ustaven Klub důchodců ve Kbelích.
Nyní Klub seniorů, který se pravidelně schází.
V roce 1967 se opravovaly chodníky a silnice a
dokončovala se povrchová kanalizace.
V roce 1967 se otevřela nová jídelna pro 2. Základní
devítiletou školu v domě „u Tlustošů“ (dnes cukrárna
Avanti). Doposud se vozila jídla ze školy v Albrechtické
ulici a jídelnu měla škola z původních dílen v areálu
školy. Počet obědů byl vysoký, proto se musela zřídit

Mladoboleslavská - nakupni pavilony 1979
•
•
Sidliště 1976
•
•

•
•
•

Roku 1969 se začala budovat hloubková kanalizace ve
čtvrti za dráhou a následně v celých Kbelích.
Přesně 25. 6. 1970 se konal v Lidovém domě koncert
Symfonického orchestru MKD na oslavu 75. narozenin
zakládajícího a čestného člena a předsedy orchestru
pana Josefa Vágnera.
V roce 1970 má 1. ZDŠ 482 žáků a 28 učitelů a 2. ZDŠ
má 443 žáků a 23 učitelů.
V 1. MŠ je 56 dětí a 4 učitelky a ve 2. MŠ je 115 dětí a
8 učitelek.
V roce 1970 se budovaly v některých čtvrtích bezprašné

čtvrti u letiště.
V roce 1979 se prováděly rozsáhlé údržbové práce na
veřejném osvětlení po celých Kbelích.
Také v tomto roce 1979 se začalo s přístavbou Lidového
domu. Dokončena byla v roce 1982.

Rok 1981 - 1990
• V roce 1982 byl na konci Kbel na Mladoboleslavské ulici
otevřen podnik Maltárna, od roku 1992 je to KNAUF.
Spolupráce s touto firmou je na výborné úrovni, je
sponzorem MČ.
• V roce 1986 se ukončilo vyučování ve 2. ZDŠ pro malý
počet dětí ve Kbelích. Od toho roku se učilo jen v 1.
ZDŠ v Albrechtické ulici. Budovu využíval asi tři roky
Učňovský závod ČKD.
• V roce 1988 byla dokončena výstavba rozvodu pitné
vody ve Kbelích. Kbely jsou zásobovány pitnou vodou
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ze Želivky.
V roce 1989 byla dokončena rekonstrukce obytného
domu v Borovnické ulici čp. 476 a otevřen první Dům
seniorů ve Kbelích.
V roce 1989 se začalo s výstavbou čističky odpadních
vod mezi Kbely a Vinoří.
V roce 1990 byla otevřena nová pošta v Semilské ulici.

•

•
•
•
•

pásma. Zámková dlažba je na chodnících i silnicích.
Pouze hlavní frekventované silnice jsou asfaltové.
Od roku 1999 mají Kbely svůj znak a prapor. Dne 12.
února jej udělil předseda Poslanecké sněmovny ČR
Václav Klaus kbelskému starostovi Pavlu Žďárskému.
Ve znaku je v červeném poli maják (symbol Kbel) a
levá část je modrá se třemi stříbrnými břevny, tak jak
to měli Černínové z Chudenic ve svém rodovém znaku.
V roce 1999 byla dokončena kanalizace ve čtvrti
v Uličkách.
V roce 2000 zemřel nejstarší občan Kbel pan Mareš, ve
věku 101 let.
V roce 2000 byla dokončena výstavba dvou obytných
domů v ulici Toužimské a dva domy v Semilské ulici
pod Nouzovem.
V roce 2000 bylo zrekonstruováno fotbalové hřiště TJ

•
•
•
•

Rovněž v roce 2004 byl otevřen a vysvěcen první kostel
ve Kbelích. Do té doby měly Kbely pouze kapli.
Z podnětu vedení kbelské radnice je maják na kbelském
letišti prohlášen za kulturní památku od března roku
2004.
V roce 2005 jsme si připomněli 85. výročí otevření
první obecní knihovny ve Kbelích.
Mezi ulicí Jilemnickou a Semilskou pod Nouzovem byla

•

Rok 1991 – 2000
• V roce 1991 žilo ve Kbelích 4.692 obyvatel.
• V tomto roce 1991 byl na kbelský hřbitov přemístěn
zrenovovaný kříž na kamenném podstavci, který
nechal zhotovit pan Václav Soukup roku 1867.
• V roce 1996 mají Kbely 4.573 obyvatel.
• V roce 1996 bylo do majetku obce převedeno zdravotní
středisko.

zahájena výstavba nového bytového areálu.
Rovněž v roce 2005 se začaly realizovat nové
cyklostezky.
Byl vybudován výtah na zdravotním středisku.
Také v tomto roce začal archeologický výzkum

•
•
•

•
•
•
Pohled Kbely 2000
•
•
•

V roce 1997 byl odsouhlasen prodej obecních pozemků
v lokalitě Nouzov a začal prodej bytů v I. a II. sídlišti.
V roce 1997 se začalo ve Kbelích s plynofikací a
postupně byl plyn zaveden do všech čtvrtí.
V roce 1998 se přešlo na novou koncepci komunikací.
Někde se rušily chodníky a vznikaly klidové zóny,
pokládala se zámková dlažba a tvořila se zelená

•
•
•

•

•

Kostel 2004

•
•

•

•

Nová pošta 1991

•

•

Nově zrekonstruovaná MŠ Letců byla otevřena 10.
října 2006 za přítomnosti presidenta republiky pan
Václava Klause a jeho ženy Livie.
Rovněž byla dokončena v roce 2006 rekonstrukce
Lidového domu a otevřena nová obřadní síň.
Na vojenském letišti ve Kbelích byl dne 6. února 2007
křtěn nový letoun Airbus A – 319 CJ, který bude sloužit
pro cesty ústavních činitelů a přepravu českých vojáků
do zahraničních misí.
Nejkrásnějším stromem ze soutěže o Nejhezčí strom
v roce 2007 je tis červený na soukromé zahradě
v Rokytnické ulici.
V roce 2007 byla dokončena výstavba nových bytových
domů v Žacléřské ulici pod I. sídlištěm.
V roce 2007 byly ukončeny smlouvy občanům

DS Mladoboleslavská 2001

MŠ Letců 2006

Sokol Kbely.
Postupně se do země dávalo elektrické a telefonní
vedení. Mizely dráty na sloupech a tím i některé
sloupy, které již nebyly potřebné.

v zahrádkářské kolonii vedle rybníka, aby se na jejich
místě mohl vybudovat Centrální park.
Dne 5. listopadu 2007 vyletěl na svůj poslední let
letoun TU 154 B-2 a byl zaparkován na stojánku na
kbelském letišti směrem k Satalicím.
Centrální park byl slavnostně otevřen 24. října 2009
velkolepou středověkou kulturní akcí s průvodem,
muzikou a s řemeslnými stánky. Od tohoto termínu zde
probíhá celoročně řada dalších tradičních kulturních
akcí většího i komornějšího rázu jako například
masopusty, jarmarky, pálení čarodějnic, dětské dny,
posvícení, podzimní lampionové průvody a rozsvícení
vánočního stromu.  
MČ zakoupila pro občany tři defibrilátory.
Roku 2009 byla otevřena nová moderní hasičská
zbrojnice ve Vrchlabské ulici.
V tomto roce 2009 byl dokončen areál bytových domů
nad rybníkem a otevřen obchod BILLA.
V Centrálním parku byl dne 6. října 2010 dokončen
a zpřístupněn tunel pod tratí, který spojuje Centrální
park s Lesoparkem Kbely. Do západního portálu nad
tunelem byla umístěna soška sv. Barbory (patronky
havířů), která byla vysvěcena františkánským farářem
Jiljí Přibylem před zahájením ražby tunelu. V roce 2018

ROK 2001 – 2010
Začalo se s výstavbou obytných domů v Toužimské
ulici a ulici Hrušovické a Ledečské.
Od 1. července 2001 se MČ Praha – Kbely stává
správním obvodem č. 19 s názvem Městská část Praha
19.
Začala rekonstrukce a zateplování obecních domů ve
II. sídlišti.
Dne 8. září 2001 si Kbely připomněly 120. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích.
V roce 2001 byl dán do užívání druhý Dům seniorů
na Mladoboleslavské ulici, který se zrekonstruoval ze
staré obecné školy.
Od roku 2003 sídlí v původní měšťanské škole ve
Slovačíkově ulici Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
– PALESTRA.
Velká přestavba a modernizace původní budovy staré
radnice do současné podoby byla dokončena v roce
2004 a slavnostně otevřena 13. února 2004.

•
•

Radnice 2004

•
•
•
•

před stavbou bytového areálu v Žacléřské ulici nad
rybníkem.
Dne 16. září 2005 vyšlo první číslo nového Kbeláku
v současné podobě.
V roce 2006 byla prováděna revitalizace rybníku.
Také byla vyhlášena soutěž o nejhezčí strom ve Kbelích
v roce 2006. Vyhrála lípa srdčitá v Krnské ulici.
Dne 6. září 2006 byla slavnostně otevřena přístavba ZŠ
a tělocvičny v Albrechtické ulici.

•
•
•
•
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byl vnitřek tunelu vymalován a připomíná podmořský
svět.
ROK 2011 - 2018
• V roce 2011 byla MČ Praha 19 vyhlášena jako Nejlepší
městská část pro byznys v Praze a také týdeníkem
Ekonom vyhodnocena na 1. místě ze všech městských
částí v kategorii „Kvalita lokality“.
• V červnu roku 2011 zavítal do Kbel poprvé v historii

•
•
•
•
•

Také v tomto roce byla vyhlášena soutěž pro kbelské
děti v malování  - Kbelský rybník očima dětí.
V roce 2012 prošel kbelský hřbitov větší rekonstrukcí,
byla upravena rozptylová loučka, zřízena místnost
pro správce a veřejné WC.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje ZŠ 524 žáků a
obě MŠ 312 dětí.
V roce 2014 spustila radnice internetovou televizi.
Také v roce 2014 byl otevřen multifunkční srub
v Centrálním parku. Dřevostavba je umístěna na konci
parku. Poprvé si mohli občané prohlédnout srub
30. dubna 2014. Ve srubu je nekuřácká restaurace
Zastávka u Srubu a rovněž venkovní restaurace. První
patro srubu využívá oddíl Skautů S. S. V. V parku se
nachází několik sportovišť a dětských hřišť. Celý rok
park slouží všem občanům ke krásným procházkám,
ale i ke klidnému posezení. Kbely se tak staly
městskou částí s nejvyšším množstvím veřejné zeleně

•

•
•

Tunel 2010
•
•
•
•

ZŠ Praha-Kbely 2015

KINOBUS.
Také v roce 2011 zahájil svou činnost nový kbelský
dětský divadelní spolek Sdružení Prima den.
K září roku 2011 bylo ve Kbelích 13 dětských hřišť a
sportovišť.
V roce 2011 měly Kbely 6.627 obyvatel.
V roce 2012 byla otevřena mezi ulicemi

•
•

•

•
•
•
MŠ Albrechtická 2010

•
•

Mladoboleslavská a Toužimská na kraji Kbel spojovací
komunikace Polaneckého, díky které je část dopravy
odvedena mimo Kbely.
A také v roce 2012 bylo otevřeno Nízkoprahové
centrum aktivit MČ P19 (NCA) pro kbelskou mládež.
Dne 2. března 2012 se uskutečnilo v místní knihovně
první Letopisecké setkání.

velký úspěch v dubnu reprízu.
Provoz v podniku Pal na Mladoboleslavské ulici byl
ukončen roku 2014. Některé provozy se přemístily
do Brandýsa nad Labem. V roce 2016 se z bývalého
areálu utvořil Komerčně industriální park Kbely, kde
v současné době sídlí mnoho firem.
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje obě ZŠ 674
žáků.
Občané Kbel jsou informováni o různých událostech

•

•

Srub v Centrální parku Kbely 2014

•

na obyvatele.
V období let 2010 - 2014 dokončila MČ nové cyklotrasy.
Přes Kbely je vedeno 6 značených cyklotras v celkové
délce 12 km a tím se Kbely řadí mezi nejlepší v Praze.
S výstavbou dalších cest se stále pokračuje.
V Centrálním parku bylo zprovozněno lanové centrum
a cvičící stroje.
Od 1. dubna 2015 mají Kbely sběrný dvůr na konci
Jilemnické ulice.
V září roku 2015 byla slavnostně otevřena a vysvěcena
nová moderní budova základní školy, která je hned
vedle původní základní školy v Albrechtické ulici.
V roce 2015 koupila od MČ budovu původní
měšťanské školy Vysoká škola tělesné výchovy a
sportu PALESTRA, kde v současnosti sídlí od roku
2003. V roce 2018 byla na škole dokončena nástavba
o další patro. Pro Kbely je potěšitelné, že mají na
svém území vysokou školu.
V lednu 2016 se v Lidovém domě konalo první
představení amatérského divadla ve Kbelích. Hra
„Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“ měla ještě pro

•

•
•

•
•

zprávami SMS na mobilních telefonech.
V roce 2017 se budovaly v Lesoparku Letňany nové
cyklostezky. V jejich realizaci se pokračuje i v dalších
úsecích na území Kbel.
Pražské lesní středisko PRALES, vzniklo z bývalého
zahradnictví u lesoparku na Mladoboleslavské ulici a
bylo otevřeno 31. května 2017.
Po celých Kbelích bylo vysázeno mnoho okrasných
stromů.
Na spojovací chodbě mezi ulicemi Železnobrodské
a Albrechtické v detašovaném pracovišti úřadu jsou
tabule, které ukazují zrealizované projekty poslední
doby a také projekty, které se připravují.
V roce 2018 se otevřela u rybníka studna Barborka,
která byla kdysi součástí pivovaru ve Kbelích, který
postavili v roce 1758 Černínové.
V září 2018 byla odhalena a vysvěcena replika
kapličky č. 19 Kutnohorské ve Vrchlabské ulici. Je
první z replik kapliček, které jsou součástí Svaté
cesty vedoucí z Prahy do Staré Boleslavi, kterých bylo
celkem 44. Přes Kbely jich vedlo osm, zůstaly pouze
dvě. Na místech neexistujících kapliček jsou dnes po
Kbelích informační tabule.
K 100 letům vzniku republiky byl u rybníka 27. října
2018 slavnostně odhalen a vysvěcen originální
pomník a zasazena lípa.
V prosinci byl slavnostně poklepán základní kámen
k nové tělocvičně, která bude dokončena začátkem
roku 2020 a bude sloužit pro obě základní školy i
veřejnost. Tělocvična bude stát na prostranství vedle

Replika kapličky 2018
Základní školy Kbely v Toužimské ulici.

Pomník 2018
•

Ve výčtu všech událostí jsme se věnovali především
změnám, které jsou vidět.  Z fotografií je patrné, jak
se Kbely za dobu 100 let postupně měnily a krásněly.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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Skauti Kbely- Junák stř. Athabaska

Skauti na běžkách

Obě družiny skautů – Panteři i Batáti se vydali na
svou první samostatnou zimní výpravu. Vybrali jsme
si druhý únorový víkend a podkrkonošskou základnu

vyrobenými kartičkami – tzv. brděnkami, které si skauti
mezi sebou na Kytínské louce, kde je hlavní dějiště celé
akce, vyměňují. Letos jsme na místo dorazili bohužel
o něco později, a tak jsme přišli až po slavnostním
nástupu. Cestou z Řevnic do Mníšku jsme si užívali
sněhu i zamrzlého rybníku, i po cestě se dalo klouzat,
někteří to zkoušeli dokonce i po břiše.
Jan Hazlbauer, Lucie Pytlová
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.
http://kbely.athabaska.org

mimo vyjeté stopy. Odměnou nám tak
mohla být zastávka na polévku v boudě
U Piráta a pohodový přejezd sjezdovky
do Míseček, kde jsme měli ještě čas si skočit na čaj do
jedné z místních horských chat. Pak nás čekalo už jen
pár minut čekání na autobus, kdyby však nezasáhl osud
a autobus neuvízl na parkovišti „tělo na tělo“ s ne úplně
šťastně zaparkovanou dodávkou značky Volkswagen.
Čekací doba se tak protáhla o hodinu a i když jsme
se zabavovali všelijak, na konci už jsme byli slušně
prochladlí a tak jsme utekli do nedalekého hotelu.
Autobus nakonec z parkoviště vyvázl a my mohli již
téměř za tmy frčet domů – tedy na svou základnu.
Druhý den už počasí a dopravní spojení nedovolilo
vyrazit nikam na lyžích, a tak jsme si zablbli na sněhu
bez lyží jen v okolí Jilemnice, uklidili jsme, sbalili jsme si
a vyrazili jsme opět na nádraží a domů. Za nás vedoucí
můžeme vyseknout poklonu především těm, kteří byli
na běžkách poprvé a doufáme, že brzy vyrazíme zase.  

Vlčata a vaření na sněhu

Čtyři mladší družiny vlčat – Lelci, Kamzíci, Ježci a
Kobry – se v únoru vydaly na výpravu vlakem do
nedalekých Košátek. Ani ony nebyly o zimní radovánky

jilemnických skautů. Ta nás nadchla svým nápaditým
vybavením, ze kterého si nás nejvíce získala herna
s boulderovou stěnou a závěsná síť nad polovinou
centrální chodby.
Nejeli jsme tam však přes půl republiky, abychom se
povalovali ve skvěle vybavené základně. Čekaly nás
běžecké stopy mezi Beneckem a Mísečkami, tedy trasa
veskrze rovinatá, pro začátečníky jako dělaná.  Přípravě
servismani věnovali celý večer a tak se nám podařilo
mázu trefit téměř ideálně. Práce jsme neměli tolik,
vzhledem k tomu, že půlka oddílu disponovala lyžemi
se šupinami. Ideální situace. Záhy se navíc ukázalo,
že náš oddíl je plný běžkařských talentů, a tak dříve či
později prkénka vymrzlou stopou šoupal s přehledem
víceméně každý. Urazili jsme pěkných deset kilometrů,
a to si někteří cestu ještě komplikovali vozením tenisáku
po celou dobu bez pomocí rukou či offroadovými výlety

ochuzeny, sněhu bylo dost, takže došlo i na sněhuláka.
Hlavním zážitkem ale bylo vaření na sněhu: o tom, že
vlastnoručně ukuchtěné pokrmy dětem chutnaly, není
pochyb.

Zimní přechod Brd

Poslední lednovou sobotu jsme se zúčastnili tradiční
akce pražských skautů – Zimního přechodu Brd. První
přechod se konal v lednu 1969 a byl nenásilným
protestem skautů proti okupaci v srpnu 1968. Letošní
ročník tedy byl již padesátý. Na akci jsme se vybavili
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Kbelští podnikatelé

Nastiňte rozsah služeb, které Vašim zákazníkům nabídnete.

Do rubriky rozhovory s místními podnikateli jsme
vyzpovídali Marka Vitocha, který se svým týmem
začátkem března otevřel novou prodejnu jízdních kol Bikemarast v Hanušově ulici 888/4.
Co Vás vedlo k otevření nové prodejny kol ve Kbelích?

Prodejnu jsme přestěhovali do Kbel ze zajetého provozu v Novovysočanské ulici, kde jsme sídlili od roku 2011. Důvodem
stěhování byla potřeba a touha po větších prostorech. Vyměnili jsme 80m2 za 330m2, což nám dává odpovídající prostor
pro prezentaci 120-150 kol a odpovídající zázemí pro skladové a servisní prostory.
Prodejnu jsme převzali po bývalém nájemci, který zde provozoval obdobný provoz cyklistické prodejny, čili zákazníci
nepřijdou o službu servisu a prodeje kol v této lokalitě.

Co Vás ve Vaší cestě životem nasměrovalo k podnikání zrovna v oboru jízdních kol?

Aktivní cyklistika na amatérské úrovni a
touha zhmotnit vlastní vize a představy o
tom jak má vypadat vlastní prodejna s odpovídajícím servisem. Dnes už to je 22let
co mě kamarád (tehdy závodník pražské
Dukly) vytáhl na nevinnou vyjížďku, z které
se vyklubalo 90 km „boje o přežití“ . Díky
tomuto silnému zážitku jsem do aktivní
cyklistiky naskočil naplno a chvílema to
vypadalo, že z kola neslezu. Byly to pěkné
roky s každodenní sportovní náplní. Roky
v kterých jsem poznal mnoho známých
tváří jak ze sportovního odvětví cyklistiky,
tak z toho obchodního. Vše je v cyklistice
propojeno v jeden pestrý celek a má touha
byla prezentovat se na cyklistické scéně zprvu jako sportovec a postupem času jako obchodník. Obchodní část mého,
respektive našeho dalšího Bikemarast účinkování na cyklistické scéně začne zanedlouho oficiálním otevřením naší nové,
kbelské prodejny!

Popište stručně Vaši historii, kdy se
z nadšeného cyklisty stal prodejce kol.

V mládí, během studií, školních let (19952004), jsem se brigádně věnoval servisu
kol (pokud jsem zrovna netrénoval), leccos jsem se naučil od velmi zkušených
„starých“ mechaniků, takových těch
pardálů co díly pouze neměnili, nýbrž servisovali a opravovali jelikož byli na svoji
práci hrdi. „Vyřádilo“ se jich na mě několik
a za mnoho, co dnes umím, jim děkuji.
Dále jsem pracoval v jedné z významných
pražských prodejen, to bylo v letech tuším
2005-2009. Pak přišel vlastní servis (2010)
a zkraje sezony 2011 jsem otevřel první
prodejnu ve Vysočanech, kde jsme vydrželi
do konce minulého roku.
Nyní (konec února 2019), po cca 2 měsících rekonstrukčních prací v novém provozu.

Tak za prvé: hlavní je veliká plocha prodejny, cca 180m2. Stabilně budeme mít v nabídce 100-150 jízdních kol a elektrokol
od 3 českých výrobců. Dále bude v nabídce kompletní cyklistický sortiment, od komponentů, přes doplňky, oblečení až
po výživu. Nebudeme zapomínat ani na Vaše ratolesti, dětský sortiment je povinností!
Myslím, že kvalitní - odborná rada je při nákupu důležitá a odpovídající poradenství klademe na čelní místo našich služeb
zákazníkovi. Teprve potom je nákup v prodejně skutečná služba s přidanou hodnotou.
Za druhé: nedílnou součástí prodejny je i výdejní místo našeho eshopu bikemarast.cz
Za třetí: obsáhlé servisní zázemí 2 dílen. Jedna příjmová pro menší opravy a jedna bohatě vybavená plnohodnotná dílna,
kde můžeme opravit téměř jakýkoliv
problém.

Ve Vysočanech jsme měli zvučné
jméno zejména kvůli servisu kol.

Děkuji! Ano, odborný servis nás
vždy bavil...za tu dobu jsme provedly stovky, tisíce zajímavých oprav,
nebo přestaveb kol. Teprve když se
opravy dělají tak jak mají, je výsledek radostí, jak pro mechanika, tak
pro zákazníka.
Navíc díky našim léty prověřeným
kontaktům
u
subdodavatelů
můžeme zprostředkovat například
složitou opravu karbonových rámů a
komponentů, opravy kovových (dural, ocel) rámů, výrobu atypických
součástek a nářadí a mnoho dalšího.

Od servisu se přesuneme
k prodeji. Představte stěžejní značky vašeho sortimentu?

Začněme jízdními koly. Věříme českým výrobcům a jejich vývoji. Značky Superior, 4ever, Apache mají vývoj a výrobu ve
svých závodech v České republice. Jedni zastávají ideu pásové, jiní stojanové výroby. Výsledek je vždy stejný – kvalitní
kolo, které již rozebrané v krabici je daleko lépe seřízeno než kolo z asijské produkce, byť s nálepkou kupříkladu „amerického“ výrobce. Rozdíl je v detailech, ale ty jak známo ovlivňují výsledný produkt nejvíce, jeho komfort užívání a životnost
kola obecně. Například na sucho namontované středové složení u kola z asijské produkce po letech sroste s rámem
a jeho výměna je velmi komplikovaná. Něco takového se u české výroby nestává. Stejně tak kvalita výpletů, napnutí
paprsků, vycentrování je velmi dobrá u kol z české produkce. Zřejmě mají naši výrobci lépe seřízené vyplétací mašinky.
V oblasti komponentů kol prodáváme nejvíce dílů od Shimana (JAP), v závěsu za ním Sram (USA) a občas silniční komponenty Campagnolo (ITA). Velmi nám dělá radost kvalitními komponenty značka SunRace.
Stran doplňků musím vypíchnout stále se zlepšující a zvětšující se sortiment dalšího českého výrobce Force, který má
v nabídce nejobsáhlejší sortiment jaký si dovedete přestavit. Jejich katalog na rok 2018 měl rozměry encyklopedie.
Chytrá řešení výrobků, líbivé designy, funkčnost a zejména velmi dobrý poměr cena/výkon dělá z Force jednu z našich
nejprodávanějších značek. Od Force se kompletně oblečete, vybavíte vaše kolo. Můžete vybírat jak z cenově dostupných
variant, tak z výrobků používaných profesionálními cyklisty, ovšem v porovnání s konkurencí za stále velmi rozumný
peníz.
Dále máme v nabídce prémiové značky, zejména italské nebo české produkce. Přilby KASK, brýle Salice, batohy a oblečení
Haven, galusky a pláště Tufo, karbonové tretry Spiuk.
Dále jen namátkou: pláště Schwalbe, Hutchinson, Mitas, dětské sedačky Hamax, košíky od Elite, držáky kol Pedálsport.
Je toho ještě mnohem více!

Co vzkazujete svým zákazníkům?

Myslím, že jsem řekl vše podstatné stran naší činnosti, snad jen že se na Vás a vaše kola těšíme! Ještě jednou díky za
prostor v Kbeláku a ať se všem daří. Dávejte na sebe pozor a na kolo vždy s přilbou!
Otevírací doba:
po - pá - 11:00 - 19:00.

www.bikemarast.cz
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rozšířeny o chodbu v přízemí.
Návštěvníci mohli jako každý rok
zakoupit výrobky z keramiky,
svícny, ozdoby a občerstvit se
gulášem,bramborovým
salátem,
vánočním pečivem, horkými nápoji
a dalšími dobrotami.

Projekt o pravěku

Žáci 6.C nás pozvali, abychom se podívali, co se naučili
o pravěku. Jednotlivé skupiny žáků měly připravené

K
předvánoční
době
neodmyslitelně patří i Mikuláš, čert
a anděl a i letos byla jejich návštěvou
poctěna naše škola. Akci tradičně
pořádají žáci devátých ročníků, kteří
vytvořili tři skupiny, aby stačili obejít
všechny třídy v obou školních budovách
i v MŠ Albrechtická. Setkání s pekelnými
bytostmi se tak nikdo nevyhnul, ale
čertům v patách byli naštěstí andělé a
Mikuláš, který měl pro každého připravenou nějakou tu

prezentace. Ukazovali nám třeba, jak lidé bydleli, jak se
oblékali, pohřbívali své mrtvé. Vyzkoušeli jsme si umlít
obilí mezi dvěma kameny. Zjistili jsme, jaké je to být

LES VE ŠKOLE

V letošním školním roce se naše škola připojila k výukovému
programu „Les ve škole“. Jedná se o dlouhodobý
mezinárodní program, který probíhá ve 26 zemích světa.
Program motivuje učitele, aby se svými žáky chodili ve
výuce ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.
Přímý kontakt s přírodou má význam pro fyzické a
psychické zdraví dětí, pro jejich sociálně zdravé chování
i jako předpoklad pro vytváření odpovědného postoje k

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI AKCEMI

První adventní neděli jsme ve kbelském parku měli
možnost prezentovat práci dětí ze školní družiny na akci
městské části při rozsvícení vánočního stromu. Na výzdobě
školního stanu se podílela všechna oddělení školní družiny,

archeologem při výzkumu – v písku jsme štětcem odkrývali
kosti. Dozvěděli jsme se, že si lidé již tenkrát byli schopni
utkat látku a obarvit ji pomocí rostlin. Mnozí z nás si to i
vyzkoušeli. Moc se nám líbilo pravěké malování – používali
jsme směs jílu a tuku.
Marek a Karel ze 3.D
životnímu prostředí. Děti jsou pozornější,
lépe se soustředí, snáze komunikují,
jsou lépe naladěny a mají větší motivaci
k učení.
V České republice je v programu Les
ve škole více než 350 základních škol,
přírodovědných kroužků nebo družin.
Koordinátorem je sdružení TEREZA,
které se věnuje vzdělávání přes 20 let.

Klára Havrdová

drobné dárečky vyráběli hlavně žáci keramických kroužků.
S prodejem vychovatelkám pomáhal i sám pan ředitel.
Počasí bohužel nepřálo, bylo to deštivé odpoledne, ale i
tak jsme snad našimi  výrobky udělali radost a zpříjemnili
kupujícím předvánoční a vánoční čas.
Žáci a žákyně z druhého stupně si pro kbelské diváky
připravili krátké vystoupení. Adélka Pilátová nadchla svou
písní a navodila vánoční atmosféru. Potom už žáci 6.C
předvedli scénku o Matějovi z Proseka, který si po setkání
s ohnivým psem uvědomil, jak má rád svou rodinu . Závěr
vystoupení už patřil paní učitelce Chalupové a Haně
Knitlové a Samuelu Horváthovi z 9.A. Písní Anděl si získali
publikum.

Adventní čas je i ve škole tradičně spojen
s mnoha akcemi pro děti i veřejnost. Již podeváté
se v jídelně konal vánoční jarmark. Vzhledem
k narůstajícímu počtu tříd byly prodejní plochy

Návštěva Centra Paraple

Z peněz, které jsme si vydělali na jarmarcích, jsme částkou
4 500 korun přispěli do Centra Paraple pro handicapované.

sladkost.
Deváťáci nezapomněli ani na svatou Barboru, jejíž
postava je také spojena s lidovými tradicemi, a tak děti
z MŠ Letců přivítaly první prosincový den neobvyklou
návštěvu. Tři bíle oděné postavy připomněly starou
českou tradici, která se dodnes udržuje především na
venkově. Bílá barva šatů má symbolizovat čistotu a
nevinnost. Kbelskými Barborkami byly ve skutečnosti
tři žákyně místní základní školy – Natálie Zalužanská,
Eliška Sedláková a Arleta Červová. První Barborka
zkontrolovala, zda mají děti pěkně uklizené hračky.
Vzhledem k vzornému pořádku ani nemusela použít
své košťátko. Další se potom zaměřila na čistotu a i od
ní uslyšely děti pochvalu. Poslední postava z milé trojice
tak mohla splnit nejpříjemnější úkol – obdarovat všechny
oříšky. Netradiční dopoledne zakončily Barborky, děti i
paní učitelky společným fotografováním.
Mgr. Věra Pekárková, Mgr. Marie Nováková, Mgr.
Martin Korenčík
Centrem nás prováděl pán, který byl na vozík upoután
po autonehodě. Hodně nás zaujalo, že vozíčkáři mohou
dělat skoro úplně všechny sporty jako zdraví lidé. Také nás
překvapilo, že vozíčkáři mají nějaké sporty těžší a přesto to
zvládají – např. lyžování. Handicapovaní lidé si při lyžování
sednou do laminátové sedačky na jedné lyži a naklánějí
se do stran. Poté, co jsme si vyzkoušeli, jak se na takové
monoski sedí, jsme si prohlédli posilovnu a po rozcvičce
s protahovacími cviky si zasoutěžili s vozíčkáři ve slalomu
na vozíku.
Zjistili jsme, jak mají zařízené pokoje: např. mají širší dveře,
madla na WC a polohovatelné postele. Ukázali nám, jak
se z ní dostávají a jaké pomůcky využívají při přesunu do
koupelny.
Dohodli jsme se, že si v létě návštěvu zopakujeme a třeba
si společně na jejich zahradě opečeme buřty.
www.paraple@cz  číslo účtu932 932 932/0300
Danielka, Anička, Sofinka, Julinka, Regí, Róza,
Adélka ze 3.D
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Rozdávání vysvědčení

Jelikož si naše třída 6. C přála, abychom měli rozdávání
pololetního vysvědčení neobvyklé, vydali jsme se dne 31.
1. do Muzea hlavního města Prahy. Naneštěstí se to ale
neobešlo bez komplikací. Měli jsme v plánu, že nejdříve
půjdeme na výstavu pravěku, kde vyplníme pracovní listy,
ale právě se tam nacházeli žáci z jiné školy. Proto jsme
šli nejdříve do 3D kina na šestiminutový virtuální průlet

Langweilovým modelem Prahy. Jelikož jsme se všichni

Florbal, ping pong a basketbal

Florbal, ping pong a basketbal byla sportovní odvětví,
ve kterých změřili síly žáci z Prahy 9 v posledních třech
měsících. Dívky začaly svoji obhajobu prvenství z minulého
roku ve florbalu skvěle, převedly bojovný výkon po
celou dobu turnaje, ale v dramatickém finále jim uniklo
prvenství v samostatných nájezdech. Krásné druhé místo
jen potvrdilo stabilní výkonnost celého týmu. Ping pong
a basketbal diktovaly Kbely. K tenisovému stolu se vydalo
předvést svoje dovednosti hned několik žáků a nikdo z nich
se nevracel s prázdnou. Na domácí půdu doputovala dvě

NÁVŠTĚVA MUZEA

do tak malého prostoru nevešli, museli jsme se rozdělit
do dvou skupinek. Nakonec jsme se sešli u originálu
modelu Prahy. Poté jsme si našli hezké místo na rozdávání
vysvědčení, kde jsme se zároveň i vyfotili. Závěrem jsme
zamířili na výstavu pravěku,tam jsme objevili hodně nálezů

ze Kbel a okolí. Před tichými svědky minulosti jsme si i
popovídali o pocitech z vysvědčení. Výstavu jsme si velice
užili a těšíme se na další akce.
Lucie Svobodová z 6.C
prvenství, dvě bronzová místa a jeden stříbrolesklý kov.
V neposlední řadě se uskutečnil i turnaj v basketbalu, minulý
ročník se místní kluci podívali do krajského kola a tento
rok to nebude jiné. Odchovanci místního basketbalového
klubu předvedli nádherný výkon i podívanou pro ochozy
a potvrdili svoje tvrdě vypracované kvality na palubovce.
Uvidíme, co se stane v krajském kole. S trochou štěstí a
zdravým respektem k soupeři lze dosáhnout medailových
stupňů. Závěrem bych rád poděkoval všem žákům za
výbornou reprezentaci školy. Jmenný seznam je opět delší
než posledně, což je do budoucna povzbudivé.  
Mgr. Tomáš Jordán

Dne 23. 01. se žáci historického semináře vydali do Národního zemědělského
muzea v Praze. Jako první jsme se šli podívat na střechu, odkud se nám
naskytl kouzelný pohled na Pražský hrad. Vrátili jsme se do budovy,
rozdali si pracovní listy, které nám paní učitelka připravila, a pustili se do
práce. Hledání odpovědí nás zavedlo do místností, které byly věnovány
rybníkářství. Také jsme pátrali v sálech se zemědělskými stroji, ale zaujala
nás i zvířata. Prohlédli jsme si i vybavení sokolníků, pušky lovců. Zjistili jsme,
co je drátenictví, jak vypadalo a k čemu sloužilo ruchadlo, kde se vyrábí
traktor značky Zetor. Nejvíc nás zaujala expozice gastronomie, kde jsme
se mohli stát nejen prodavačem, ale i zákazníkem. Nakupovali jsme české
výrobky za lákavé ceny. Bonusem k tomu byla účtenka, kterou jsme si mohli
vytisknout a nechat si ji jako příjemnou vzpomínku. V muzeu se nám moc líbilo a rádi bychom ho navštívili ještě jednou.
Izabela Gerhardová, Lydie Packunová,7.B a Afina Mykulcja,6.C

Poděkování za podporu

V srpnu tohoto roku jsem převzal vedení Základní školy v Albrechtické ulici v Praze - Kbelích. Školu opustilo celé
bývalé vedení, mnozí velmi kvalitní pedagogičtí pracovníci, vedoucí školní jídelny, kuchaři a uklízečky. Práce bývalého
IT zástupce vykazovala řadu nepochopitelných kroků. Ve škole chyběly počítače v IT učebně a vybavenost pedagogů
počítači nebyla dostačující.
Elektronická žákovská knížka a elektronická třídní kniha byl jen dlouho diskutovaný, leč nenaplněný sen rodičů a
pedagogů. Komunikace s rodiči nebyla úplně jasně nastavena a někteří kolegové chodili do práce se strachem, co je
čeká.
Situace nebyla lehká a nezbylo než stanovit priority. Nejdůležitějším úkolem se stal začátek školního roku, který musel
být bezpodmínečně dodržen, a to i s doplněným pedagogickým sborem. Za velmi výrazné pomoci, které se mi dostalo
od zřizovatele, všech zaměstnanců školy, rodičů, Spolku rodičů ZŠ Albrechtická a školské rady se zdařilo školní rok
zahájit.
Pedagogický sbor je průběžně doplňován a školní jídelnu převzala vedoucí, která svojí kvalifikací a zkušenostmi dalece
převyšuje tuto pozici, ale rozhodla se pomoci, protože jde o děti. Školní jídelna je postupně personálně naplňována.
Strava chutná nejen dětem, ale i mimoškolním strávníkům, což se odráží na jejich narůstajícím počtu. Úklid ve škole
doznal řadu změn, uklízečky jsou k dispozici po celý den a dle vyjádření rodičů je škola velmi dobře uklizena včetně
tělocvičny, což nebylo obvyklé.
Abych měl lepší povědomí o potřebách rodičů, stanovil jsem na každé první úterý v měsíci setkání třídních důvěrníků
s ředitelem školy. Hned při úvodní schůzce se zajímali o možné zavedení elektronické žákovské knížky. Tento dotaz
jsem přednesl na pedagogické radě a kolegové mi sdělili, že by uvítali nejen elektronickou žákovskou knížku, ale rovněž
elektronickou třídní knihu. Pro zavedení obou těchto nástrojů ale bylo nutno doplnit počítačové vybavení školy. Proto
jsem požádal o pomoc zřizovatele. Vedení městské části nezaváhalo ani na malý okamžik a škola je vybavena dalšími
30 notebooky pro učitele a 30 počítači do tříd. Již v průběhu ledna 2019 se začal zkoušet provoz elektronické žákovské
knížky i třídní knihy.
Škola rozjíždí řadu dalších aktivit souvisejících se zvyšováním kvality výuky a jejím rozvojem. Novým reálným
projektem, na kterém spolupracuji s Mgr. Boussag a Mgr. Chalupovou, je povolení zřízení ZUŠ při ZŠ Kbely, což by naší
škole přineslo další možnosti napomáhající rozvoji osobnosti žáka.
Přiznávám, že situace stále není jednoduchá, protože vyvstávají nové okolnosti, které musím pružně nastavit a řešit.
Ne vždy jde všechno tak rychle, jak bych si přál. Jsem ale rád, že na tato řešení nejsem sám. Kdykoli se mohu obrátit
na vstřícné zástupce městské části, své kolegy, na rodiče, Spolek rodičů ZŠ Albrechtická a školskou radu.
Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za podporu a vstřícnou spolupráci.
Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA

Počítačové kurzy MČ Praha 19
Již třetím rokem MČ Praha 19 organizuje a financuje
kurzy práce s počítačem pro kbelské seniory. Jde
především o práci s internetem, jak se v něm orientovat
a vyhledávat informace, založení a používání emailu,
jak bezpečně nakupovat, atd. Je samozřejmě také
možné zabývat se psaním textu nebo Vašim konkrétním
problémem s počítačem.
Nebojte se přijít a začít.  
Kurzy probíhají každou středu od 9 hodin do 11
hodin v budově Domu s pečovatelskou službou,
Mladoboleslavská 20. Přihlásit se můžete přímo
vyučující, PhDr. Lucii Illové, na telefonním čísle:
724 330 418.
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KRC CoByDup
KROUŽKY A KURZY KRC COBYDUP

Druhé pololetí školního roku 2018/19 již začalo a běh kroužků se přehoupl do své druhé poloviny, ale na
některých z našich aktivit pro vás zbývají stále ještě volná místa. Pokud se budete chtít k nám přidat v průběhu pololetí, neváhejte nás kontaktovat, kurzovné vám bude přepočítáno dle aktuálního data nástupu.
Můžete se k nám ještě přidat na níže uvedené kroužky:
Kurzy pro děti s rodiči
Po  9:00 – 9:45    Hudebka YAMAHA ROB,  lektor: Marcela Tůmová
St 16:00 – 16:45    Hudebka YAMAHA KKK III, lektor: Gabriela Frolíková
Hravou formou se děti učí jednoduché písničky, hudebně pohybové a rytmické hry, poslouchají hudbu a hrají na rytmické hudební nástroje. Vše je doplněno malou výtvarnou činností. V kurzu jsou používány zajímavé učební materiály
- moderní zpěvníky, CD s nahrávkami písniček a poslechových skladeb, leporela a další progresivní pomůcky.
Po 16:30 – 18:30    Taneční kurz Minindance a Dance Mix – lektor TAP Academy Prague
St 16:30 – 18:30     Taneční kurz Minindance a Dance Mix – lektor TAP Academy Prague
Kurz MINI DANCE je taneční a pohybová průprava pro naše nejmenší děti ve věku 3 – 6 let. Jedná
se o pohybovou výchovu s elementy baletu. Děti se učí správnému tanečnímu postoji, posilují všechny svalové partie
a zábavným způsobem získávají základní taneční pohyby. Lektorka využívá spojení hry a tanečků. U dětí se snažíme
vytvořit vztah k hudbě, estetice tance a lásce k pohybu. Kurzy
jsou vhodné pro děti od 3 let, pokud jsou děti schopné
KRC CoByDup v akci
samostatně bez přítomnosti rodičů vnímat průběh lekce.
„Březen – za kamna vlezem“ – to sice praví
Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky,
pranostika, ale pro nás v KRC CoByDup toto
tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné) Tančí se v bavlněných ponožpořekadlo neplatí. My se v měsíci březnu již
kách nebo tanečních piškotách.
začneme připravovat na jaro!
Kurz DANCE MIX je taneční kurz pro děti od 6
Na sobotu 23. března jsme pro vás připravili
- 9 let. Pohybová a taneční výchova vychází ze základní
tradiční Jarní bazárek dětského oblečení, který
metodiky baletu, jazzu a moderny a je zaměřená především
proběhne v Lidovém domě Kbely. Dle účasti a
na rozvoj pohybové koordinace a rytmického cítění - vše
ohlasů rodičů se naše akce těší stále většímu
zábavnou formou. V hodinách lektorka využívá především
zájmu. Bazárku se pravidelně účastní přes 100
současnou moderní hudbu, ale často i swingovou, jazzovou
prodávajících maminek (s ohledem na kapacitu
a muzikálovou. Jedna se o výrazový tanec s důrazem
sálu a objemnosti věcí jsme museli již počet
na jednotlivé taneční prvky a protahování, které prohlubuje
zájemců redukovat) a zhruba jednou tolik si
přirozený taneční projev a dodává nejen tanci půvab, krásu
vždy přichází nakoupit - což považujeme za
a eleganci, ale hlavně pomáhá dětem, aby se naučily pracovat
velký úspěch. Ceníme si hlavně toho, že se tato
se svým tělem. Věříme, že tanec je opravdu pro každého.
smysluplná akce ujala a funguje, a to nejen díky
Na tancování stačí oblečení, ve kterém se děti cítí dobře (tepláky,
pomoci členek KRC CoByDup a podpoře MČ
tričko, legíny, sukýnka, trikot a jiné). Tančí se v bavlněných poPraha 19 - ale i díky disciplinovanosti maminek,
nožkách nebo tanečních piškotách.
které tak mohou pomoci samy sobě a ušetřit
finance z rodinných rozpočtů.
Út 14:30 – 16:25    Muzikálové herectví a Muzikálová přípravka –
Aby si na své přišli i tatínkové a děti -  a maminy
lektor DHS Čmelda
si mohly v klidu nakoupit -  chystáme se na stejný
Muzikálové herectví
datum otevřít i oblíbenou hernu s mašinkami
Náplní kurzu je herecká, pěvecká a taneční průprava pod vede– tzv. Vláčkohraní. Hernička bývá v provozu
ním zkušeného muzikálového profesionála. Vyvrcholením celého
v tělocvičně KRC CoByDup. Děti i rodiče si
kurzu je muzikálové představení, které děti nacvičují celý rok,
zde mohou pohrát na velikém kolejišti, které
které má cca 10 repríz během května a června v divadlech a sápro vás v celém prostoru tělocvičny stavíme.
lech v celé Praze (divadlo Hybernia, KD Ládví, Branické divadlo
Podrobnosti o konání herničky Vláčkohraní
apod.). Během roku se děti účastní podzimních a jarních soubudou uveřejněny v průběhu března na našich
středění, vánočního a letního koncertu. Kurz je určitěn dětem
stránkách.
1-9 tříd základní školy (ve vyjmečných případech předškolákům).
 	
Těšíme se na Vás!
V ceně kurzu je vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ Kbely a
Za tým KRC CoByDup  Lenka Maršálková
přivedení na kurz.

Muzikálová přípravka
Rozvíjí dramatické, pohybové, výtvarné a hudební dovednosti dětí najednou. Během lekcí muzikálové přípravky se děti
naučí nové básničky a písničky, které budou pohybově doplňovat. Děti pracují během lekcí s metodickou knihou, kde
jsou k dispozici jednotlivá témata. Do knihy během hodin děti doplňují a nalepují obrázky. Zároveň se připravují na
vánoční a letní vystoupení pro rodiče.
Kurzy pro dospělé
Út 19:30 – 20:30                                     Kruhový trening ženy/muži se Zuzanou Dušánkovou
Út 20:30 – 21:30 a Pá 8:30 – 9:30          Pilates se Zuzanou Dušánkovou  ( v pátek možnost hlídání dětí)
St 19:00 – 20:00                                      Intervalový tréning s posilováním  se Sandrou Jandovou
Čt 17:00 – 18:00                                     Cvičení 50+ , lektor Dana Linkeová
Intervalový trening s posilováním
Rozmanitá lekce, při které spálíme tuky, zaposilujeme si, zaměříme se na problémové partie, které budeme rýsovat
a rýsovat :-) a protáhneme se. A hlavně si vyčistíme hlavu a načerpáme energii pro další dny!
Lekce je vhodná i pro ženy po porodu, které se chtějí dostat zpět do formy po náročných 9 měsících těhotenství.
Kruhový trénink - ženy/muži
Je díky své pestrosti oblíbenou formou posilování všech sportovců. Na každou hodinu jsou vybrané jiné posilovací cviky, prováděné s váhou vlastního těla i s jednoduchým náčiním. Trenér dohlíží na správnost provedení cviku, případně
ho přizpůsobí fyzické zdatnosti jednotlivce. Na začátku hodiny je důležité se zahřát, stejně tak na konci protažení. Pokud chcete zlepšit svojí fyzickou kondici, lekce jsou určeny právě vám.
Pilates
Joseph Pilates odhalil tajemství držení těla a půvabu. Je důležité pracovat s tělem zevnitř - každým svalem správně,
bez ohledu na to, jak je malý. Tato metoda je jedinečným a velmi účinným souborem cvičení. Výsledky se však dostaví
pouze za předpokladu jejího správního pochopení. Je důležité zapojit také mozek, a ne pouze kopírovat vnější projev.
Podstatou Pilatesovy metody je rozvíjet všechny svaly rovnoměrně - pracuje zevnitř.
Cvičení pro ženy (ve věku 50 let a více)
Přijďte si vyzkoušet nenáročné zdravotní cvičení pro ženy ve věku 50 let a více se zaměřením na zlepšení fyzické kondice a stability. Vhodné pro všechny bez omezení věku a zdravotního stavu. Naučte se porozumět svému tělu a načerpáte novou energii vedoucí k dobrému zdraví i spokojenosti. Ideální pohyb pro vaše páteře - odborné vedení jednoduchými cviky.

Swap jako jedna z cest k udržitelnému
šatníku - Jarní edice 16.3. 2019

Swap je výměna. A ať už těmto akcím říkáme jakkoliv
(Swap, výměnný bazar, atd.), cílem je dát druhou šanci
věcem, které už nechceme. A naopak, namísto toho, že
si nový kousek koupíme v obchodě, můžeme se nejdřive
rozhlédnout po tom, jestli se ho někdo nezbavuje. Ve
zkratce si to můžeme popsat hesly: dones - vyměň odnes. Pozitivní na něm je to, že šetříme nejen zdroje
své, tedy peníze, ale především zdroje primární, ze
kterých jsou věci vyrobeny. Swapovat - vyměňovat - se
může cokoliv, nejvíce rozšířené jsou v současné době
Swapy s oblečením.
Prakticky to funguje tak, že přinesete věci, např. oblečení,
které už nenosíte a odnést si můžete cokoliv, co vám
udělá radost a co budete nosit. Oblečení doporučujeme
nosit jen v takovém stavu, v jakém byste ho sami chtěli
dostat. Věci u vstupu předáte organizátorkám, které
už se postarají o rozmístění a vystavení na stojany a
vy si můžete jít rovnou vybírat a zkoušet. Je to také o
setkávání se s podobně naladěnými lidmi.

V listopadu 2018 jsme uspořádaly ve Kbelích v tělocvičně
KRC CoByDup první takovou akci a nyní už se těšíme na
pokračování. Přijměte tedy naše pozvání na jarní Swap
dámského oblečení, doplňků a tentokrát také knih, kde
spolu vytvoříme pohodový prostor pro výměnu věcí.
Přijďte si uvědoměle obnovit váš šatník, dodat mu jarní
barvy a třeba i získat zajímavou knihu ke čtení.
Swap se ve spolupráci s KRC CoByDup koná ve vedlejší
tělocvičně v sobotu 16.3. od 10:00 do 15:00 hodin. Věci
můžete přinést buď v pátek od 17:00 do 19:00 hodin
nebo v průběhu sobotní akce. Vstupné je 50,- Kč.
Oblečení, které si nikdo neodnese, poputuje
prostřednictvím Potravinové banky Praha a Středočeský
kraj, z.s. do rukou žen a matek v nouzi. Děkujeme Lucii
Levitové za zprostředkování kontaktu na tuto organizaci,
díky ní se zbylé oblečení dostane k potřebným.
Těšíme se na vás.
Jana Böhmová & Iva Hulešová
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Kbelský masopust

SHD PRAHA KBELY

Devátý ročník kbelského masopustu je za námi. O tom, že
se masopust těší veliké oblibě, svědčí Vaše kladné ohlasy
a počet návštěvníků – amfiteátr v Centrálním parku ve
Kbelích doslova „praskal ve švech“. Pro účastníky jsme
připravili bohatý program, ve kterém nechyběly ani
masopustní soutěže, divadélko pro nejmenší diváky a
tvořivé dílny. Ke zpěvu, tanci a poslechu zahrála kapela
Rezavý kruh. Vyvrcholením celodenní taškařice byla
volba krále a královny masopustu, soutěž o nejlepší
buchtu a samozřejmě tradiční průvod maškar po Kbelích
se setnutím kobyly u Kulturního a rodinného centra
CoBydup. Aby mohly maškary vyrazit na obchůzku, musel
si masopust vyprosit klíče od místostarostky Kbel Ivany
Šestákové. Během dne mohli návštěvníci ochutnat na
staročeském jarmarku spousty dobrot včetně vynikající
zabijačky kbelského řezníka pana Černého. Jsme rádi, že
my, Kbeláci, masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu…
Kbelský masopust uspořádalo Kulturní a rodinné centrum
CoByDup za podpory městské části Praha 19 a finanční
podpory hl. m. Prahy. Děkujeme všem realizátorům akce
a dobrovolníkům! Za poskytnutí fotografií děkujeme Petru
Váňovi.
Těšíme se na Vás opět za rok při jubilejním 10. ročníku
a těšíme se na originální masky!
Za tým KRC CoByDup Lenka Baťková

Dne 24. 2. 2019 se členové jednotky SDH Kbely zúčastnili
školení a výcviku pohybu s dýchacími přístroji v zakouřených
prostorách. K tomuto byla využita naše věž, kterou se

dost slušně podařilo zaplnit „neškodným
kouřem“ používaným například při
diskotékách.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Od 3. 1. 2019 až do pátku 11. 1. 2019 proběhla Tříkrálová sbírka ve všech oblastech kde Farní charita
Neratovice působí. V pondělí 7. 1. 2019 naši koledníci navštívily i Kbely. Veliké poděkování patří Vám
všem, kteří jste vlídně přijali koledníky a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem.  Poděkování šikovným dětem ze základní školy v Libiši , které tuto sbírku podpořily převlečením za Tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara. V letošním roce se
celkem  vybralo 123.600 ,- Kč. Z toho 4.346,- Kč  v Praze Kbely. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá.                                                                                                                                      Všem zúčastněným děkujeme.
Farní charita Neratovice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Albrechtická

ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE ALBRECHTICKÉ

Naše mateřská škola i v zimním období pořádá různé akce
pro děti.
V lednu nás ve školce navštívil klaun Pepíno se svým

cirkusovým představením a vystoupením svých pejsků.
Za přispění nadačního fondu Albert jsme uskutečnili
přednášku o zdravé výživě ZDRAVÁ PĚTKA. Děti názornou
a hravou formou poznávaly
zdravé a nezdravé potraviny,
seznámily se stavem zdravého
a nemocného těla. Nakonec
si sestavily zdravé talířky plné
zeleniny, které poté snědly.
Závěrem dostaly malé dárečky.
Začátkem února se ve školce
konal KARNEVAL. Jako každý
rok, tak i letos jsme se na
karnevalové dovádění všichni
velmi těšili. Již několik dní
dopředu děti spolu s učitelkami
zdobily třídy, celá školka tak
žila přípravami na karnevalové
dovádění. Ve středu již od
rána vcházeli do naší školky
čarodějové,
rytíři,
víly,
princezny, indiáni, broučci,
zvířátka, zkrátka přepestrý
houf karnevalových masek.
Po příchodu dětí se masky
vzájemně představily. Poté
byl pro děti ve všech třídách připraven pestrý a zábavný
program. Čekala na ně spousta pohybových her a soutěží.

Nechyběla ani diskotéka s tanečními
soutěžemi, tanec s nafukovacími míčky,
židličková a přehlídka masek. Dnešní
den budou dětem i rodičům připomínat
fotografie, jak jednotlivců, tak i společná
třídní. Děkujeme rodičům za to, že
dětem připravili tak krásné kostýmy a
umožnili jim tak vcítit se do role svých
hrdinů. Děti si svůj den opravdu užily.
Již nyní se těšíme na další rok a na nové
nápadité masky a zábavu.
Návštěva mediků, kteří k nám do školky
přivezli MEDVÍDKOVU NEMOCNICI, je
u dětí velmi oblíbená a v naší školce
se již stala tradicí. Projekt, určený
dětem z mateřských škol, si klade
za cíl odstranit jejich obavy z lékařů,
ošetření a nemocnic. Děti si některé
procedury samy vyzkoušely (poslech
srdce, obvaz rány…) a dozvěděly se, co
daným vyšetřením lékař zjišťuje (tzn.
proč jej dítě musí podstoupit). S tím
vším medikům pomáhal velký plyšový
medvěd s orgány, které se dokonce daly
vyjmout. V den programu si každé dítě
do školky přineslo svou oblíbenou plyšovou hračku. Pro ni
si doma s rodiči vymyslelo nějakou nemoc nebo bolístku.
Ve školce potom děti společně s mediky plyšáky léčily.

V rámci preventivního DENTAL PREVENTION nás ve školce
navštívily medičky zubního lékařství. Dětem vysvětlily

význam čištění zubů, poté si všichni názornou formou
čištění svých zubů předvedli.
Naši předškoláci se přihlásili do celorepublikové soutěže
firmy BAREFOOT BOTKY – vyhrajte bačkůrky pro celou
třídu. Úkolem je obkreslit bosé chodidlo, vystřihnout a

vytvořit z chodidel koláž na libovolné téma. Děti vytvořily
koláž na téma Svět zvířátek. Nejlépe hodnocené výtvarné
práce budou odměněny cenami.
Společně se žáky základní školy jsme si na zahradě mateřské
školy zazpívali masopustní písně, a přitom si zopakovali
masopustní zvyky.
Po celý školní rok se předškoláci pilně připravují
na vstup do základní školy. S učitelkami procvičují
rozklad slova na slabiky, určují hlásku na začátku
slova. Učí se poznávat rozdíly a charakterizovat
jednotlivé roční období, pojmenovat dny v týdnu,
orientovat se v čase (ráno, poledne, odpoledne,
večer, včera, dnes, zítra – časovou posloupnost
spojovat s pravidelně se opakujícími činnostmi).
Zaměřují se na rozvoj logického myšlení, postřehu,
prostorové orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole,
pod, za) pomocí her Co by se stalo kdyby, Co k sobě
patří, Co tě napadne, když řeknu…. Koho schovala
závěj… Děti si také velmi oblíbily řešení obrázkových
sudoku. Učí se podepsat si výkres tiskacími písmeny
a soustředit se na čtení delšího textu. Koncem února
se naši předškoláci chystají navštívit základní školu.
Prohlédnou si její prostory a podívají se na výuku
prvňáčků.
Lenka Janů, učitelka MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

KAMARÁD JEŽEK

Ve spolupráci se Záchrannou stanicí hl. m. Prahy přichystaly
Lesy hl. m. Prahy již 4. ročník projektu s názvem „KAMARÁD
JEŽEK“. Desítka malých ježků, která se narodila pozdě a
nestihla se dostatečně vykrmit, by zimní měsíce venku
nepřečkala. A tak byli ježci rozmístěni do deseti pražských
mateřských a základních škol, kde se o ně žáci postarají až
do jara.
O ježky byl velký zájem. Devět se jich podařilo umístit
v podstatě okamžitě. A zbývalo najít domov pro posledního,
desátého ježka. Když jsme s kolegyní zjistily, že je ještě

jeden volný, ihned jsme kontaktovaly
pana ředitele, zda si ho můžeme do třídy
vzít. Byl nadšený a okamžitě souhlasil. Už
jen zbývalo zavolat paní Fišerové z Lesů
hl. m. Prahy, která nad malými ježky drží
ochrannou ruku.
Následovala prohlídka naší mateřské školy. Muselo být
zjištěno, zda budeme schopni pro ježka najít vhodné místo.
Za dalších několik dnů nám paní Fišerová s paní Pokornou
malého ježka přivezly. Ukázaly nám, jak se o něj starat a
pověděly mnoho informací o „ježčím“ životě. Děti, ale i my,
učitelky, jsme musely složit slib.
Přijímám zodpovědnost za svěřeného ježka a slibuji:
- že mu neublížím a budu ho chránit,
-

že se o něj budu řádně starat,

-

že mu vyčlením klidné a čisté místo,

-

že jej budu pravidelně krmit a uklízet mu klec,

-

že mu v případě nutnosti zavolám pomoc

-

a na jaře jej vrátím zpět do volné přírody.

______________________________________________________________________________________________
Kulturní a rodinné centrum

Dalším krokem bylo ježka pojmenovat. Byla to samička,
a tak děti nakonec odhlasovaly, že se bude jmenovat
„Bodlinka“. O Bodlinku jsme se s dětmi velice poctivě
staraly a dostaly za to náležitou pochvalu. Bodlinka za dva
měsíce dorostla do velikosti dospělého ježka a začala se
pomalu připravovat na zimní spánek…A teď už spí. Až se
teplota na jaře ustálí a bude tepleji, Bodlinka se probudí.
Pobude s námi ještě pár týdnů a potom ji společně
vypustíme do volné přírody.
Dominika Linkeová,
učitelka MŠ Letců

Toužimská 244/42, 190 00 Praha 9 – Kbely
e-mail: info@krc-cobydup.cz
tel.: 775 904 976
www.krc-cobydup.cz
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Klub seniorů Kbely
KLUB SENIORŮ Kbely zahájil nový rok

Se začátkem roku začala i pravidelná setkání jeho členů
v klubovně Domu seniorů. Členům klubu byl představen
plán činnosti na prvé pololetí, v němž jsou naznačeny
akce v podobě zajímavých přednášek, výletů a jiných
aktivit. Završením bude třídenní rekreační a poznávací
pobyt v Krkonoších. Na prvé schůzce vystoupila místní
kronikářka paní Ivana Engelová, která shrnula vývoj obce
Kbely v posledních 100 letech. Bylo to zajímavé povídání i

vzhledem k tomu, že mezi členy klubu je řada pamětníků,
kteří přednášející paní Engelové dávali za pravdu i
doplňovali její   vědomosti. Její zajímavé povídání si na
podzim v klubu zopakujeme.
Na další setkání se dostavil tajemník úřadu JUDr. Nykles
s ředitelem Základní školy Kbely Mgr. Bc. Květoslavem
Přibilem, MBA. Pan ředitel seznámil členy s provozem
školy, kterou převzal od zahájení tohoto školního roku.
Zajímavé byly informace o organizování vyučování,

vedení učitelského sboru apod.
Současně nabídl členům klubu
možnost účastnit se některých aktivit, které škola nabízí,
ať již jde o počítačovou gramotnost, o kurzy angličtiny či
kurzy na zkvalitnění paměti různým cvičením. Také nabídl
možnost prohlídky školy, která dostavbou výrazně změnila
svou kvalitu, nabídl i možnost besed se žáky a projevil
zájem o prohloubení kontaktů žáků se staršími občany.
Kromě prohlídky školní jídelny nabídl i možnost odběru
jídel pro seniory. V diskusi
zodpověděl všechny otázky.
Aby si vedení klubu
ověřilo
spokojenost
členů s organizací akcí a
výletů, požádali své členy
o
anonymní
vyplnění
dotazníků, ve kterém jak
body, tak i písemným
vyjádřením by provedli
hodnocení.
Z
analýzy
odpovědí  
vyplynula
převažující
spokojenost  
s
činností,
nabízenými
aktivitami i organizovanými
výlety.
Z
vyhodnocení
dotazníků vzešlo i několik
podnětů, jimiž se výbor
bude zabývat.
Osvědčilo se navazovat na některé akce, které byly zajímavé
a přinesly nová poznávání   vzdálených světů. Tím bylo i
povídání amatérské cestovatelky s označením „Putování
oblastmi BALI“. Autorka navázala na své loňské povídání o
BALI a všem zúčastněným nabídla své další nové poznatky
a zkušenosti ze svých cest. Při vyprávění nechyběly ani
úžasné fotografie z této, pro nás vzdálené, ostrovní země.  
JUDr. Petr Želásko

PŘEHLED ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V ROCE 2018

Veškeré aktivity a činnosti Klubu seniorů vycházely ze zpracovaných Plánů práce na jednotlivá pololetí. Plány jako veřejná listina
byly zveřejněny a doplňovány i na webových stránkách úřadu.

10. leden Schůzka poznamenaná administrativní činností s připomenutím nastupujícího roku
2018 jako roku 100. výročí založení Československé republiky
24. leden  Výroční členská schůze: Hodnocení činnosti KS za rok 2017, finanční zprávy, volba     nového výboru a zpráva
revizní komise. Přijato a bez připomínek schváleno
7. únor  Povídání cestovatelky p. Zlatuše Knolové nazvané: „SRÍ LANKA - mystický sever“,   které návazovalo na obdobnou   
přednášku z předešlého roku. Přednáška byla spojena s ochutnávkou čokolády
21. únor  Beseda se spoluautorem televizních pořadů „Četnické humoresky“ a autorem knížek z     četnického prostředí   
p. pplk. JUDr. Michalem Dlouhým. Součástí byl i prodej knížek s věnováním autora.
7. březen  Vystoupení dětí z Mateřské školky Kbely – Albrechtická u příležitostí oslav MDŽ a vítání jara
21. březen  Povídání s názvem „Putování indoneským ostrovem BALI“ s promítáním fotografií a videí z tohoto dalekého
kraje
4. duben  Povídání o Velikonočních svátcích a jeho zvycích při vítání jara

18. duben  Výlet do Mariánských lázní a do „BOHEMINIA“ - parku s miniaturami zámků, stavebních památek a dalších   
přírodních scenérií
2. květen Připomenutí 95. výročí prvního vysílání čsl. rozhlasu a to ke dni 18.5.1923 ze Kbel s autentickými nahrávkami,
které připravil a komentoval p. Bohuslav Rost člen našeho klubu
16. květen  Exkurze do nové a moderní Hasičské zbrojnice Kbely, kterou co do činnosti Sboru dobrovolných hasičů, jejich
techniku, ukázky výstroje a výzbroje představil p. Josef Mikšovský se svými spolupracovníky
30. květen Výlet do PRŮHONIC spojený s procházkou zámeckým parkem,  prohlídkou výstavky umístěné v zámku a
následnou návštěvou Dendrologické zahrady s prohlídkou sbírek dřevin se zaměřením na studium,  výzkum a využití v  
praxi
13. červen   Beseda s cestovatelkou a kbelskou rodačkou p. Květou Kroupovou na téma: „Kolumbie – země plná kontrastů“.
Vyprávění bylo doprovázeno promítáním fotografií
27. červen Vycházka do PRALESA ve Kbelích – střediska ekologické výchovy orientované zejména na nejmladší generaci.
Pro členy klubu to bylo příjemné vzpomínání na své dětství a tehdejší, zažitou zemědělskou činnost
9. - 16. září Rekreační a poznávací pobyt v DOUBICI, která se nachází v tzv. Česko-Saském Švýcarsku. Týdenní pobyt
zpestřen výletem na Děčínský na zámek a také do Mikulášovic – muzea výrobce nožů, které byly a jsou běžně využívány
v našich domácnostech. Byla i prohlídka města Rumburk s historií potlačené vzpoury
19. září  Poutavé vyprávění Mgr. Radka Galaše – policejního historika na téma :“Historie kriminalistiky“ se zaměřením na
snahu i po letech  objasnit vraždu Otylie Vranské z  30.let minulého století
3. říjen  Výlet parníkem po Vltavě pod názvem: „Pod pražskými mosty“ s nabídkou nevšední prohlídky Prahy a jejich
historických památek, stejně jako moderních staveb z úrovně hladiny řeky
17. říjen Připomínka 100. výročí vzniku Československa – rozpadu Rakousko-Uherska – konce 1. světové války –
rozhodnutí Čechů a Slováků žít ve společném státě. U této příležitosti bylo promítnuto video a fotografie z akce konané
dne 9.6.2018 označené jako „Legionářský tábor“
31. říjen Vyhodnocení kulturních a společenských akcí KS za 1. pololetí doplněná filmem z jednotlivých akcí (p.Želásko)
a filmem z rekreačního pobytu v Doubici (manželé Francovi)
14.listopad Návštěva MUZEA Policie ČR, která navazovala na předchozí přednášku o     kriminalistice p. Galaše.
20. listopad Přednáška p. Odehnala – záchranáře Záchranné služby Středočeského kraje na téma základních principů
první pomoci. Součástí byla  i možnost naistalovat si do moderních mobilní telefonů aplikaci „ZÁCHRANKA“
7. prosinec Výlet do Lysé nad Labem na „Stříbrné vánoční trhy“ spojený s návštěvou prodejních akcí i kulturních
vystoupení dětí z místní mateřské školy
12.prosinec   Předvánoční setkání členů klubu s dětmi z mateřské školky Albrechtické s jejich vystoupením a dárky, které
si pro seniory připravili. V programu loučení se starým rokem bylo i hudební vystoupení p. Bureše. Všichni členové
klubu obdrželi kapesní kalendář s vloženým přehledem všech akcí připravených na rok 2019 a propisovačku s logem
Klubu seniorů. Současně byly členům rozdány tiskopisy dotazníku k anonymnímu zjištění spokojenosti s činností KS a
vyjádření podnětných návrhů. Ze strany zúčastněných  bylo vysloveno poděkování a uznání za organizování akcí v roce   
2018.
Naše nepohyblivé členy a ty členy, kteří jsou t.č v DD Jenštejn navštívili členové výboru a předali jim drobné dárky.
Téměř na každé schůzce v klubovně byli přítomni členové informováni o útocích, které organizují tzv. šmejdi, „prodejci“
zlevněných energií a jiných nelegálních aktivit vůči seniorům.

Členové Klubu seniorů se průběhu roku účastnili i akcí pořádaných
Místním úřadem, kterými mimo jiné byly:

12. květen    „Den zdraví“ - na níž naši členové prezentovali na tablu naše plány v této oblasti
9. červen    „Legionářský tábor“ uspořádaný u příležitosti probíhajících oslav ke 100. výročí vzniku Československa v
  centrálních parku
1. říjen          „Den seniorů“ - kulturní odpoledne věnované repertoáru Edith Piaf, Hany Hegerové a Charlese Aznavoura
  v podání zpěvačky Elišky Lüftnerové
27. říjen         Vyvrcholení oslav 100. výročí vzniku Československa a odhalení památníku představiteli obce a přizvanými
  hosty, ukončené slavnostním ohňostrojem
2. prosinec    Rozsvícení Vánočního stromu v centrální parku s ohňostrojem
7. prosinec    Adventní koncert v místním kostele s hostem – houslistou Václavem Hudečkem a členy jeho doprovodného
  souboru
13. prosinec  Koncert organizovaný Klubem invalidů v Lidovém domě s vystoupením zpěváků lidových písní z Moravy i
  populárních písniček.
dr. Milan Šeliga
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Svaz tělesně postižených MO Kbely

tam taková zvláštní poklidná atmosféra. V muzeu jsme
si prohlédli finální výrobky. Byla to velká paráda, ale tyto

Závěr roku v STP MO Kbely

Závěr roku bývá vždy ve znamení vánočního shonu, nákupu
dárků a předsevzetí co udělat ten příští rok lépe.
Po pěti letech jsme 5. prosince vyrazili na výlet do
Vánočního domu v Karlových Varech Doubí. Počasí bylo
celkem příjemné. Na objednanou prohlídku jsme dorazili

před desátou hodinou a chvíli jsme se procházeli v okolí
zámečku, kde Vánoční dům sídlí. V současné době tam mají
celoroční provoz, ale atmosféra Vánoc je nezaměnitelná.
Na toto období byla i připravená rozsáhlá výstava méďů,
medvědů a medvídků. Celkem bylo vystaveno 10 000
exponátů. Prohlídka byla příjemná. Každý si vybral to své,
co jej zajímalo a mnoho věcí bylo možné i zakoupit. Pěkný
byl také betlém s živými zvířaty v prostorách důstojně
vyzdobeného nádvoří. Závěr prohlídky byl korunován
návštěvou Andělské kavárny, která je součástí objektu.
Skočili jsme na kafíčko a něco sladkého k tomu. Obsloužit

Z Vypichu jsme stáli v koloně, protože tunel Blanka byl
uzavřen. Pohybovali jsme se vždy v okamžiku, kdy vpustili
pár aut.  
Výlet se velice povedl. Nikdo si nestěžoval, jedinou černou
skvrnou byl tunel Blanka, který nás zdržel. Již se ale těšíme
na další výlety, které nás čekají v roce 2019.
Anna Zborníková, STP MO Kbely
naši skupinu byl ale pro personál oříšek. Opravdu se snažili,
ale bylo nás moc. Někteří museli chvíli čekat, ale v příjemné
atmosféře se to dalo vydržet a dopolední občerstvení nám
skutečně sedlo.
Z Vánočního domu jsme zamířili do
karlovarského
obchodního
centra
Varyáda, abychom slušně poobědvali.
Tentokrát oběd nebyl zajištěn, protože
v tomto centru je velké množství
restaurací a různých rychlých občerstvení,
a tak bylo na každém z nás, čím potěšil
svůj žaludek. Toto obchodní centrum bylo
vybráno záměrně, protože se nachází
jen co by kamenem dohodil od sklárny
MOSER, kde byla objednána prohlídka
sklárny a muzea s odborným výkladem
na čtrnáctou hodinu. Prostory výroby skla
působily spíše jako taková laboratoř. Řada
sklářských pecí a u každé tři muži, kteří
zde tvořili nádherné skleněné originály.
Občas jsme zaznamenali i ženský element,
ale žen zde bylo málo. Asi proto, že ta
práce je fyzicky velice náročná. Byla

výrobky si objednávají hlavy
států, korunované hlavy a
lidé, kteří patří mezi dobře
finančně situované. My
jsme se jen mohli dávat,
žasnout a trochu závidět.
Celkově objekt sklárny na
mě působil jako vkusně
upravená laboratoř. Všude
čisto, venkovní skleněné
exponáty, nikde ani snítko.
Někteří účastníci zavítali
do prodejny, která je
součástí objektu a pak jsme
zamířili opět na kafíčko do
kavárničky vedle vstupní
recepce.
Kolem šestnácté hodiny
jsme vyrazili směr Praha –
Kbely. Radovala jsem se,
že budeme brzy doma, ale
to jsem se šeredně mýlila.
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69. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ, 7. ledna 2019
Tak jsme se opět sešli v novém roce. Všechny jsem přivítala
a popřála hodně zdraví a pohody po celý rok. Na setkání přišla i paní místostarostka Ivana Šestáková, která
rovněž všem popřála hodně zdraví v novém roce a všem
přítomným rozdala nové krásné kalendáře.
A protože si většina z nás připíjí na nový rok šampaňským,
zjistila jsem, kdy se tento nápoj dostal poprvé do Čech.
První šampaňské úředně doložené bylo posláno do Čech
15. dubna 1798 hraběti Clam – Gallasovi. V účetních knihách společnosti Ruinart z francouzské Remeše je zapsáno, že bylo hraběti posláno 810 lahví šampaňského.
Ještě v témže roce putovaly lahve od uvedené společnosti
k Nosticům a hraběti Šporkovi.
Vzhledem k tomu, že byl včera Den tří králů, 6. ledna,
povídali jsme si i o tomto svátku. Podle legendy se v tento
den přišli poklonit narozenému Ježíškovi také tři mudrcové
(dnes králové) a přinesli mu darem zlato, kadidlo a myrhu.
Dodnes se na dveře píšou nápisy K+M+B. Ve skutečnosti
nejde o iniciály jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar
ale tato písmena znamenají v češtině: Pán žehnej tomuto
domu. „K“ zastupuje Krista, „M“ je obydlí (latinsky mansionem) a „B“ ať žehná (latinsky benedikat). Znaménka mezi
písmeny nejsou plus, ale křížky. V současnosti si spojujeme
svátek Tří králů hlavně s humanitárními sbírkami.
Také jsme si řekli, jaké úkoly nás v tomto roce čekají.
Budeme se věnovat jednotlivým kbelským čtvrtím. Všude
jistě přijdeme na věci, které musíme objasnit. Např. ve
čtvrti Za dráhou byla hospoda Branická. Nevím, kdo byl
majitelem hospody, kdy se dům postavil, proč se tak hospoda jmenovala. A takových záhad najdeme po Kbelích
jistě více. V příštím setkání začneme povídání o čtvrti na
okraji Kbel „Důstojnické domy“.
Pan Šafář, nejstarší účastník setkání, nám řekl další zajímavosti o železnici ve Kbelích. Např. jízdenky se kupovaly
v dřevěném přístřešku za tzv. vechtrovským domkem, který
stál u přejezdu směrem k Vinoři. Za tímto domkem byla
kdysi také rokle, kterou občané Kbel zavezli sutí a rozbitými
věcmi po náletu na Kbely 25. března 1945. Další účastníci
ještě doplnili, že např. v původním pivovaře nad rybníkem byla poblíž rybníku ledárna, odkud byl led rozvážen
řezníkům a do hospod. Zatím také není objasněno, kdy se
upravovala nynější Vrchlabská ulice.  Víme podle fotografií
z roku 1927, že byla kolem silnice škarpa a rostly tam stro-

my.
Také jsme si říkali, že se budeme věnovat některým českým
fenoménům, které zná celý svět. Například remoska, kofola, kostkový cukr, hromosvod nebo vodoznak.
Remoska – první pečící mísy se začaly vyrábět v letech 1953
-1955 ve Zdicích. Původně se nazývaly HUT podle prvních
písmen svých vynálezců – Homut, Uher, Tymburec. V nové
továrně v Kostelci nad Černými lesy měla pečící mísa již
název Remos složené ze slov -   Revize, Elektro, Montáže, Opravy, Servis.   Později se na české remosky trochu
zapomnělo, tradici však oprášil v roce 1994 český technik
Jiří Blažek a v jejich výrobě se úspěšně ve Frenštátu pod

Moc děkujeme za další došlá víčka všem kbelským obyvatelům, zaměstnancům
kbelského úřadu, KRC Cobydup, Klubu seniorů, Svazu tělesně postižených Kbely i
dobrovolným hasičům ze Kbel, taktéž všem, kteří sbírají pro Kačenku víčka z podniku
Pražské služby.
VŠEM VÁM MOC DĚKUJEME!
Prostředky za sbíraná víčka jsou použity i na rehabilitační a
kompenzační pomůcky/ Kačence moc pomáhají i cvičení v
oblečku Therasuit, bohužel tato rehabilitace je nesmírně drahá.
Jeden takovýto intenzivní 4 týdenní rehabilitační pobyt vyjde na
59.120 Kč. Ideální jsou 4 pobyty ročně. Nově absolvuje i pobyt v
Therapy-centre /10 dní za 26000 Kč/, dále 3x ročně jezdíme na
týdenní intenzivní hiporehabilitační pobyt. Ambulantní terapie
vyjdou měsíčně cca na 15000 Kč.
BEZ POMOCI VÁS VŠECH BY TOTO KAČENKA NEMOHLA
ABSOLVOVAT.
Více info na www.katerina-podrazska.webnode.cz
SBÍRKA POKRAČUJE - VÍČKA JE MOŽNÉ ODEVZDÁVAT NA RECEPCI
KBELSKÉ RADNICE
Nebo je možnost přispět i finančně buď na transparentní
účet u KB číslo: 115-0512490277/0100, možno přispět i ze
zahraničí: IBAN: CZ7401000001150512490277. Nebo na účet u Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými
neurologickými onemocněním číslo: 2000839286 / 2010
BUDEME VÁM MOC VDĚČNÍ ZA VAŠÍ POMOC .

Radhoštěm pokračuje. V roce 2001 dokonce jeden britský
časopis ocenil remosku jako výrobek roku.
Kostkový cukr. Když se manželka majitele dačického cukrovaru zranila při krájení homole cukru (jiný tvar se dříve
nedělal), přiměla svého manžela, aby s tím něco udělal.
Ten nezklamal a v roce 1841 přinesl domů krabičku se
300 kostkami růžového řepného cukru. Pan Jakub Kryštof
Rada si svůj kostkový cukr brzy nechal patentovat. Licenci
okamžitě zakoupily i Prusko, Sasko, Bavorsko, Švýcarsko a
Anglie.
Připravuje se také nová kniha o Kbelích. Knihu zpracovává
pan Mgr. Kvapil, který je i autorem připravované knihy o
školství ve Kbelích.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel

70. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ, 4. února 2019
Na Letopisecké setkání zavítal mezi nás pan Kvapil, který,
jak jsme si již řekli, zpracovává novou knihu o Kbelích.
Účastníkům nastínil jaké kapitoly má již zpracované a co
bude potřebovat ještě doplnit. Rozvinula se mohutná diskuze, protože přítomným byly již poslány e-mailem některé
návrhy kapitol. V této pomoci, doplnění a upřesnění
některých údajů, budeme pokračovat až do úplného zpra-

PODĚKOVÁNÍ za sbírku víček pro Kačenku

cování nové knihy. Vzhledem k časové náročnosti a diskuzi
ke knize, nebylo již možné mluvit o tématu, které jsme
chtěli probírat na tomto setkání – Povídání o jednotlivých
kbelských čtvrtích, tentokráte čtvrť „Důstojnické domy“.
Probrali jsme jen okrajově některé zajímavosti, a proto se
k této části Kbel vrátíme při dalším Letopiseckém setkání.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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Nejžádanější tituly
v kbelské knihovně
za rok 2018:

Nejzajímavější knižní přírůstky:
Leden – Únor 2019
Pro dospělé:

Daniel Jahn – Naivní sezóna (Dauphin)
Jan Švankmajer – Cesty spasení (Dybbuk)
C.J.Tudor – Kříďák (Euromedia)
H.M. Körnerová – Dům U Tří borovic (Ikar)
Danielle Steel – Milenka (Ikar)

Pro dospělé:

Mornštajnová Alena – Hana                                                                 
Bryndza Robert – Noční lov                                       
Hartl Patrik – Okamžiky štěstí   
Nesbö Jo – Žízeň
Link Charlotte – Ctitel                                                        

Pro děti a mládež:

Jana Šrámková – Bratři v poli (Běžíliška)
Jana Šrámková – Dům číslo 226 (Běžíliška)
Petiška Eduard – Jak se Martínek ztratil
(KK)
Vláčky – objevuj s úsměvem (Euromedia)
Máša a medvěd: nejkrásnější kolekce
příběhů (Egmont)

Pro děti a mládež:

Kinney Jeff – Deník malého poseroutky

Němeček Jaroslav – 4 vesmírné
příběhy Čtyřlístku
Russell R.R. –Deník Mimoňky

Awdry W. – Velká kniha o mašince

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

Cooper Rose – Tajnosti ze spacáku

Místní knihovna Kbely

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

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba:
Po, St   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.
Čt, Pá  9.00-11.45 hod.  
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Inzerce

Inzerce

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.

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

PLYN - VODA - TOPENÍ
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

KURZY LEZENÍ
RODIČŮ S DĚTMI
ÚTERÝ 19.00–20.00
TĚLOCVIČNA ZŠ SATALICE

přijmeme pracovnice
kompletace

Chcete trávit se svými dětmi více času?
Rozvíjet své i jejich dovednosti?

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

Přihlaste se na kurzy lezení rodičů s dětmi. Naučíme
vás správnou techniku lezení a jištění, abyste mohli
sami bezpečně vyrazit do terénu.
Více informací na:

www.hosatalice.cz
info@hosatalice.cz
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