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Zprávy z Rady MČ Praha 19

Financování stavby tělocvičny je pro tento rok zajištěno.
MČ obdržela v souhrnu dotaci 30 mil a se zdroji z minulého
roku je tak možno provádět plynule realizaci.
Pan starosta spolu s místostarostou navštívili radního pro
majetek hl. m. Prahy a projednávali s ním záměry převodu
zejména pozemků do naší správy. Jedná se zejména o zeleň a komunikace. Při té příležitosti projednali i možnost
odkoupení pozemku v proluce naproti budoucí tělocvičně,

kterou vede vysokotlaký plynovod, pro vybudování dalších
parkovacích stání k potřebě školy i tělocvičny. Pozemek
je v majetku soukromé osoby, se kterou pan starosta tuto
transakci kladně projednal za velmi vstřícných podmínek.
Vzhledem na skutečnost, že hl. m. Praha je jedna obec, pozemek by odkoupila a svěřila naší městské části do správy.
Rada zadala zpracování studie rozšíření pohřbívacích
míst, a to jak formou nových kolumbárií, urnových hrobů
či hrobových míst spolu s možností alternativních způsobů piety. S tímto bychom chtěli provést i obnovu zeleně a
pěšin. První zpracování studie jsme již měli možnost připomínkovat a očekáváme další variantní zpracování během
měsíce června.
Rada se intenzivně zabývala návrhem vlády k výstavbě
úředních budov a provozu tzv. „Vládní čtvrti“, když proběhla nejprve jednání se starosty dotčené lokality – Praha 9,
Letňany, Kbely a Čakovice, dále pak na úrovni primátorské a nakonec proběhlo jednání se zástupci majetku státu.
Rada MČ Praha 19 přinesla k tomu usnesení:
Konstatuje, že svůj souhlas s uvedeným projektem podmiňuje
1. Dostavbou severní části vnějšího okruhu (úseky
519 a520) a návazných komunikací,
2. Prodloužením linky C metra do oblasti Čakovic,
včetně vybudování dostatečných kapacit pro parkování (P+R),
3. Vybudování nemocnice, čímž dojde k posílení
zdravotní péče,
4. Vybudování dostatečných školských, sportovních

kapacit a objektů obchodu a služeb,
5. Posílení kapacity železniční dopravy na trati 070.
Ukládá starostovi a ostatním členům samosprávy MČ Praha 19 v této věci jednat ve smyslu výše uvedeném.
Rada přivítala iniciativu soukromého dopravce a jeho realizaci nového nízkopodlažního vlaku, kterým provozuje
linku S4 a S34, které jsou velmi využívané, jako nejrychlejší
spojení s centrem.
Rada odsouhlasila žádosti o podporu
na Ministerstvu životního prostředí o
další rozšíření elektromobility resp..
pořízení elektromobilu pro potřeby
MČ. Stejně tak jsme podpořili možnost
vybudování 3 dobíjecích elektrostanic,
které by mělo vybudovat ČEZ. Jakmile
budou dojednány konkrétní parametry,
budeme Vás o realizaci informovat.
S ohledem na neustálé havárie horkovodu v oblasti základní školy, byl
projednán záměr přeměny druhu vytápění na plyn. Tuto výměnu bychom
chtěli provést během letních prázdnin,
tak aby v příštím školním roce již byla
v provozu spolehlivá, moderní plynová
kotelna.
S  nájemníky bytového domu v ulici Hůlkova č. p. 302
byl projednán záměr zájemce – investora s nástavbou o
další patro s tím, že provede na svůj náklad potřebné rekonstrukce a odkoupí půdní prostory. Tento záměr se však
nesetkal s kladným ohlasem nájemníků a naopak zástupci
městské části nabídli obyvatelům bytového domu možnost odkoupení domu do jejich vlastnictví. Tento záměr
byl nájemníky schválen a nyní městská část projednává
podmínky.
Rada schválila posílení rozpočtu mateřských škol na úhradu energií a služeb v areálu MČ PRALES vzhledem ke skutečnosti, že výše úhrad nám je známa až v tomto období.
Na radnici proběhlo jednání se zástupci PVS a PVK ohledně vedení kanalizační a vodovodní sítě. Hlavním bodem
jednání bylo řešení napojení ulice Hůlkova, možnost přepojení části Kbel na čistírnu v Miškovicích a ulevit tak stávající přetížené kbelské ČOVce a tím i uvolnit kapacity pro
realizovanou či plánovanou výstavbu. Dalším horkým bodem bylo řešení odtoku srážkových vod, kde městská část
navrhla jednodušší, levnější a bezpečnější řešení, které
však nebylo akceptováno a na závěr bylo s velkým důrazem apelováno na spuštění realizace zkapacitnění kbelské čistírny odpadních vod, na kterou čekáme více jak 10
let a která nám blokuje další rozvoj Kbel. Vedením obou
podniků nám byla přislíbena podpora a dojednány dalších
jednání ohledně technických řešení a postupy k urychlení
procesu realizace.
Ivana Šestáková
zástupce starosty
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NÁKUP INVALIDNÍCH VOZÍKŮ
A CHODÍTEK
JAK SI JE ZAPŮJČIT?
Již několik let kbelská radnice, z iniciativy a za podpory
p. tajemníka ÚMČ Praha 19 JUDr. Nyklese, nabízí svým
občanům možnost bezplatného zapůjčení invalidních
vozíků či chodítek. Tato služba se setkává se stále větším
ohlasem, a proto bylo nezbytné dokoupit dalších 10 vozíků
a 5 chodítek.
Dne 1. 4. 2019 nám byly tyto pomůcky dovezeny až před
úřad, měli jsme možnost si je prohlédnout, vyzkoušet
funkčnost a vybrat pro Vás ty nejlepší repasované kusy. Po
následném pečlivém vyčištění a umytí jsou tedy připraveny
posloužit svému účelu.
A jak takové zapůjčení probíhá?
• Ideální je, když nejprve zavoláte na tel. č. 284 08 08 24

a domluvíte se na převzetí,
• poté zaplatíte v pokladně v přízemí hlavní budovy
úřadu, Semilská 43, vratnou kauci 500 Kč za vozík nebo
200 Kč za chodítko,
• s potvrzením o platbě přijdete do 1. patra na sekretariát
starosty, kancelář č. 107, vyplníte krátký formulář o
zapůjčení pomůcky a my Vám ji vydáme.
Jsme rádi, že Vám v případě úrazu nebo ve složité životní
situaci můžeme pomoci. Zároveň Vám ale přejeme, ať tyto
naše služby potřebujete co nejméně!
Krásné jarní dny
Kamila Leiblová
odbor kanceláře starosty

Staňte se náhradními rodiči
„Snem každého dítěte není
ústavní výchova, ale vyrůstat
v láskyplné náruči alespoň
jednoho rodiče zajišťujícího
pro něj stabilní a bezpečný
domov.“
Být rodičem je jednou z nejvýznamnějších rolí
dospělého věku, která přináší mnoho nových
zážitků a poznatků. Většina lidí děti chce a stará
se o ně, ale existují i takoví rodiče, kteří o svoje
děti špatně pečují nebo je opouštějí. V populaci
jsou i lidé, kteří by si vlastní děti přáli, ale mít
je nemohou. Tato potřeba může být tak silná,
že vede k rozhodnutí nějaké dítě adoptovat či
přijmout do pěstounské péče.

Pro dítě jsou rodiče nejdůležitějšími lidmi na světě.
Představují vazbu k rodu a tím i pevné zakotvení
jedince. Pokud něco takového není možné, může rodová
nezakotvenost působit jako zdroj celoživotní nejistoty.

Nemusí být ani rozhodující, zda jde o rodinu biologickou,
nebo náhradní. Přesně to, o čem všechny děti sní, nabídli
dvěma sourozencům manželé, kteří se rozhodli být
pěstouny.
Manželský pár přijal v roce 2016 do pěstounské péče
sourozence Dominika (11), Vladimíra (12) a Janu (13). „Když
obě naše děti dospěly, přemýšleli jsme co dál. Uvědomovali
jsme si, že máme dostatek času a energie, abychom se
ještě do něčeho pustili. Čtete si letáky, hledáte si informace
a ono to začíná do sebe zapadat. Začíná to dávat smysl.
Společně jsme se rozhodli, že pomůžeme cizím dětem.
I naše dospělé děti souhlasily,“ vzpomíná pěstounka na
období rozhodování, zda se stát náhradními rodiči.

Bohužel, pěstounů má Praha stále nedostatek. „Hledáme
pěstouny zejména pro sourozenecké skupiny a starší děti,
i pro děti s handicapem,“ říká vedoucí oddělení sociální
péče Magistrátu hl. m. Prahy.
Chcete-li se o náhradní rodinné péči dozvědět více, obraťte
se prosím na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Úřadu
městské části Praha 19 na telefonní číslo: 286010152.
Děkujeme, že Vám situace ohrožených dětí není lhostejná.
Mgr. Michaela Brázdilová
Sociální pracovnice OSPOD

Informace o možnosti získání
dotace z Programu Čistá energie
Praha 2019
Dne 6. 5. 2019 schválila Rada hl.m. Prahy vyhlášení
Programu Čistá energie Praha 2019, jehož účelem je
motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci
úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m.
Prahy v trvale obývaných bytových objektech.
Program se vztahuje na tyto projekty:
• náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního
typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití
obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a
solární termické a fotovoltaické systémy na přípravu
teplé vody);
• náhrada ekologického topného systému (plynové kotle,
kotle na biomasu, elektrokotle) tepelným čerpadlem;
• náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová
topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu
(elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo);
• příprava teplé vody solárními termickými a
fotovoltaickými systémy;
• instalace tepelného čerpadla v novostavbě;
• regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění
v předávacím místě bytových domů;
• rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů
s vyšší energetickou účinností - výměna původního
plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo
elektrický).
Program se nevztahuje na tyto projekty:
• jiné než kondenzační plynové kotle;
• topný systém využívající topný plyn nebo elektřinu
nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě
(nevztahuje se na obnovitelné zdroje energie);

• tepelné čerpadlo v novostavbě a výměna původního
plynového kotle za nový v případě bytu, který je v
katastru nemovitostí veden jako stavba pro rodinnou
rekreaci;
• přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na
jakoukoliv jinou formu vytápění;
• decentralizaci plynových kotelen (náhrada kotelny
samostatnými zdroji pro jednotlivé bytové jednotky);
• mobilní klimatizační jednotky;
• projekt, na který byla přidělena dotace z jiného
dotačního titulu.
O dotaci mohou žádat fyzické osoby s občanstvím
členského státu EU, s občanstvím členských států
Evropského sdružení volného obchodu, družstva a
společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České
republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy
byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný
projekt v termínu od 1.9.2018 do 30.8.2019.
Lhůta pro podání žádosti o dotaci z Programu Čistá
energie Praha 2018 je vymezena termínem od 10.6.2019
do 30.8.2019. Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí nebo
neposkytnutí dotace je do 20.12.2019.
Další informace ke zpracování žádosti poskytuje odbor
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,
oddělení udržitelné energetiky, Jungmannova 35, Praha
1, email: dotace.topeni@praha.eu. Na telefonních číslech
236 004 314 a 236 004 206 lze předem domluvit osobní
konzultace. Veškeré informace k Programu jsou k dispozici
na internetových stránkách HMP http://portalzp.praha.eu.
Daniel Majtner, OŽPD
Zdroj: www.portalzp.praha.eu
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Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví informuje
Adresa: detašované pracoviště Železnobrodská 764, Praha 9 - Kbely, vchod vedle zdravotního střediska
Osoby s nedostačujícími příjmy na živobytí, tj. i senioři
s nízkými důchody, si mohou požádat Úřad práce o dávky
státní sociální podpory, případně o dávky
hmotné nouze.
1) Příspěvek na bydlení dle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů.
Touto dávkou stát přispívá na náklady na
bydlení jednotlivcům a rodinám s nízkými
příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má
vlastník nebo nájemce bytu přihlášený
v bytě k trvalému pobytu, jestliže (v Praze
35 %) příjmů jednotlivce nebo rodiny nestačí k pokrytí
nákladů na bydlení a zároveň těchto 35 % příjmů je nižší
než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
Posuzují se příjmy všech osob hlášených v bytě (nebo
rodinném domku) k trvalému pobytu.
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti
s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady.
U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu
a náklady za plnění poskytované
s užíváním bytu dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu,
osvětlení společných prostor
v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní
a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva.
2) Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi dle
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 389/2011 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o pomoci
v hmotné nouzi.
a) příspěvek na živobytí.
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině,
pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka
živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby
vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře
zvýšené náklady na dietní stravování.
b) doplatek na bydlení.

Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní
příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na
základě smlouvy, rozhodnutí, nebo
jiného právního titulu. Podmínkou
nároku na doplatek na bydlení je
získání nároku na příspěvek na
živobytí. Výše doplatku na bydlení
je stanovena tak, aby po zaplacení
odůvodněných nákladů na bydlení
(tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka
živobytí.
c) mimořádná okamžitá pomoc.
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které
je nutno bezodkladně řešit.
3) Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb
v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o
sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto
osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí
poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb.
Osoba s nedostatečnými příjmy se může obrátit na odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 19, kde mu bude
poskytnuto základní sociální poradenství, pomoc při vyplňování žádosti
o dávku, v případě osamělých seniorů může sociální pracovník seniora doprovodit na úřad práce, nebo se senior
rovnou může obrátit na Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště pro Prahu 9, Jablonecká 724/6.
Informace pro nájemníky obecních bytů MČ Praha 19
Pokud obdrží nájemník obecního bytu formulář žádosti o
příspěvek na bydlení, bytový odbor Vám musí potvrdit řádné placení nájmu a služeb.
Ve Kbelích dne 27.05.2019
JUDr. Josef Nykles
Tajemník ÚMČ Praha 19

Poradenské centrum Okamžik,
z. ú. – poradenství pro lidi se
zrakovým postižením,
jejich rodinné
příslušníky a blízké,
kteří jim pomáhají.

•
•
•

•
•
•

Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou zraku. Podporu
a poradenství u nás poskytují vidící i nevidomí odborný poradci.
Zprostředkujeme informace o navazujících službách a kontakty na ně.
Pomůžeme s orientací v dávkách sociálního systému (příspěvek na péči,
průkaz osob se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory a
dalších).
Předáme i další důležité informace týkající se zrakového postižení (např.
výběr vhodného zaměstnání, kompenzačních pomůcek a možnosti jejich
úhrady).
Pořádáme skupinové setkání a odborné besedy, kde je možné dovědět se něco nové a sdílet své zkušenosti.
Kontaktovat nás můžete v Poradenském centru (Na Strži 40, Praha 4) na tel. číslech: 233 371 277, 774 209 055 nebo
na e-mailu: poradna@okamzik.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!

PVK DOPORUČJÍ KONTROLU VODY
ZE SOUKROMÝCH STUDNÍ

Voda ze soukromých studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole, proto
Pražské vodovody a kanalizace doporučují tuto vodu nejméně jednou ročně
zkontrolovat. „Je velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované
laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a
případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl tiskový
mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
PVK nabízejí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a
mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu tisíc korun včetně
DPH. V loňském roce provedla laboratoř PVK 466 rozborů vzorků vod ze
soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že 85 % analyzovaných
vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce
č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a
četnost a rozsah kontrol pitné vody. Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické
ukazatele. Často byl překročen limit u dusičnanů (limit 50 mg/l) a v některých
případech také limit pro zákal nebo železo.
Součástí protokolu o výsledku analýzy je také posouzení výsledků a v případě
vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučíme vhodný postup
řešení pro zlepšení kvality vody.
Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK - Útvar kontroly kvality
vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 100 nebo laborator@pvk.cz.
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nové provedení zastávek MHD
v majetku MČ Praha 19
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám nové provedení
zastávek MHD v majetku MČ Praha 19.
Komise pro kroniku a historii využila
poznatků z letopiseckých setkání a sestavila
k jednotlivým zastávkám zajímavé povídání
týkající se dané lokality doplněné fotografiemi.

Děkujeme zejména seniorům z letopiseckých setkání
za pomoc při získávání historických pohlednic. Podařilo
se nám tak na malém prostoru prosklených zastávek
představit současný rozvoj Kbel na pozadí historických
událostí.
S novými zastávkami jste se mohli setkat již u Lidového
domu a u „Billy“. Nadále počítáme s tím, že budeme takto
upravovat i další zastávky v majetku naší MČ. S politováním
musím konstatovat, že ty nevzhledné plechové zastávky
MHD jsou v majetku DP hl. m. Prahy. Pokud to bude
možné, budeme jednat s DP o převedení jejich zastávek
na území Kbel do naší správy.
JUDr. Josef Nykles
Tajemník Úřadu MČ Praha 19

Závod horských kol v letňanském lesoparku se stává tradicí.
8. května 2019 se konal už 8. ročník závodu horských
kol. Byl pořádán členy Kbely Cycling Teamu s podporou
MČ Praha 19 a společnosti Knauf, která umožnila zajistit
výborné podmínky pro všechny účastníky.
Letos závod přilákal rekordních 412 závodníků od 2 do 68
let, kteří soutěžili ve dvaadvaceti kategoriích.
Za dobu svého trvání si tento závod získal velkou oblibu
nejen široké veřejnosti. Účastní se jej celé rodiny, ale i
vrcholoví sportovci.
Miroslav Svoboda

Otevřené Mezinárodní
Mistrovství ČR v benchpressu

Centrum sociálních služeb Praha nabízí bezplatné právní a sociální
poradenství
Kontakty na bezplatné poradny CSSP:
Informační a poradenské centrum Kontakt
Poradna KONTAKT – sociální a právní poradenství
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 515 400,
731 602 090
Poradna KONTAKT – sociální a rodinné poradenství
adresa: Dělnická 54, 170 00 Praha 7, tel.: 220 562
323, 731 602 089

Kbely Cycling Team

Poradna JOB KLUB – sociální a pracovní
poradenství,
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha, tel.: 222 517 781
Poradna CENTRUM – sociální a právní poradenství
adresa: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1,
tel.: 222 592 022, 773 296 663, 731 129 927
Více na: http://www.csspraha.cz/

Dne 7. 4. 2019 jsme se s naším kbelským týmem
Sebeobrana Kbely zúčastnili Otevřeného Mezinárodního
Mistrovství ČR v benchpressu-tlaku na lavici konaném ve
městě Vsetín, kde nastoupilo za náš Tým pět závodníku.
Z pěti závodníku máme tři první místa a dvě třetí místa.
Dorost: váhová kategorie 82,5 kg, Jan Fanta vyhrál svoji
kategorii.
Junioři: váhová kategorie 82,5 kg, Luděk Šmíd vyhrál svoji
kategorii.
Adam Augustin třetí místo ve své váhové kategorii.
Za muže kategorie Open do 60kg nastoupil Michal Šesták
– vyhrál svoji kategorii.
Master od 40 let do 50 let do 125kg – nastoupil Ondřej
Šťastný – vybojoval třetí místo.
V této soutěži našemu týmu šlo o hodně, a to o nominaci
na Mistrovství Evropy v Maďarsku konané dne 19. 5. – 26.
5., kam se po velmi náročné přípravě probojovali dva z
našeho týmu, a to trenér Ondřej Šťastný a Luděk Šmíd.
Naše rodiny i přátelé nám drželi palce, protože jsme dali
do přípravy ME na závodech vše. Již dnes se můžeme
pochlubit, že se to vyplatilo, opět jsme přivezli skvělé
umístění. Ale o tom zase příště.

Já a moji svěřenci jsme všichni naturální cvičenci -vzpěrači.
Nikdo z nás neužíváme zakázané látky na podporu růstu
svalu a síly!!
Děkujeme Vám všem za podporu, a to hlavně naší Kbelské
radnici za podporu kbelských sportovců a jejich klubů.
Hezké a klidné dny Vám všem.
Za Kbelský tým
S úctou, trenér Ondřej Šťastný
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Prosečeme se k většímu suchu?

Krátce sečený trávník je pro
někoho symbolem bezpečí a
čistoty.

Nicméně častá seč trávníky poškozuje a tím napomáhá
vysychání půdy, které je v posledních letech kritické.
Pokud chceme vodu v půdě uchovat, je vyšší vegetace

na travnatých plochách nezbytná. Český svaz ochránců
přírody proto doporučuje omezit počet sečí trávníků.
Českou republiku již několik let sužuje nebývalé sucho.
Objevují se různé návrhy řešení, například stavby nových
vodních nádrží nebo zákazy zalévání zahrad během letních
měsíců či napouštění bazénů. Podobné aktivity s sebou ale
nesou mnohá úskalí a jejich efektivita je mnohdy sporná.
Jednoduchým a levným zásahem podporujícím udržení
vody v půdě je omezení sečení trávy na zahradách a
veřejných plochách.
Trávník, který se seče na krátko a často, sucho zhoršuje.
Krátce sečený trávník ztrácí schopnost zadržovat vodu
z mnoha důvodů. Řídký porost nezadrží sluneční paprsky.
Ty dopadají na mnohých místech přímo na půdu, kterou
vysušují. Voda po holé zemi snadno steče pryč, místo
aby se vsakovala. Poraněné rostliny přitom potřebují pro
zacelení ran více vody. Pokud ji nemají, jsou náchylnější
k uschnutí. Trávník tak v důsledku zbytečného pokosení
pomalu usychá, až může zmizet úplně. Nakonec situace
eskaluje do stavu, kdy je místo trávníku jen holá zem, která
ještě více odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje.
Místo trávníků, které pomáhají s regulací teploty a vlhkosti
a činí tak své okolí i ve velkých vedrech snesitelnější (čím
vyšší tráva, tím lépe), tak vytváříme plochy, kde je horko
nesnesitelné, teplo se zde akumuluje a teplotní situaci ve
svém okolí zhoršují.
Výše popsanému stavu můžeme předejít buď vydatnou
zálivkou anebo snížením počtu sečí. V době, kdy je voda
nedostatkovým zbožím, se jako ideální nabízí druhá
varianta. Pokud budeme zelené plochy sekat třeba
s poloviční frekvencí, vznikne vyšší trávník, který je
bohatší na druhovou skladbu rostlin. Je tím stabilnější a

snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží
sluneční paprsky, udrží delší dobu ranní rosu a poskytuje
životní prostor i potravu mnohým živočichům, především
bezobratlým. Přímo v půdě je chladněji, protože zemina
není tolik udusaná a mohou zde žít živočichové, kteří
zeminu dále zkypřují. Pokud zaprší, lépe udrží vodu přímo
na místě a pomalý odpar ochlazuje nejbližší okolí. Je tak
nakonec větší šance, že trávník zůstane zelený i během
letních měsíců. A v jeho okolí se i v letních měsících bude
lépe žít.
Český svaz ochránců přírody se dlouhodobě snaží vést
majitele zahrad k péči o své pozemky takovým způsobem,
který umožní, aby zahrady byly oázou přírody. Jedním
z těchto principů je právě zamezit zbytečnému sekání
trávníků. Tam, kde je sekání nezbytné, činit v rozumných
intervalech, tam, kde nezbytné není, ponechat alespoň
malé kousky zahrady přírodě. Ideálně na těchto místech

nesekat vůbec či jen jednou ročně. Čím víc takových ploch
na zahradě bude, tím bude živější a lépe odolá suchu. A
navíc se pak s podobnou zahradou můžete přihlásit do
soutěže „Živá zahrada“ (www.zivazahrada.cz). V rámci obcí
je třeba upravit počet sečí dle aktuálního stavu porostu,
nikoli dle předem naplánovaného harmonogramu; na toto
je třeba myslet již při uzavírání smluv na péči o veřejnou
zeleň.
Rady, jak pomoci, můžete najít na webových stránkách
Živá zahrada: https://www.zivazahrada.cz
Martina Kišelová, Český svaz ochránců přírody,
222 516 115

Co bychom měli vědět
o klíšťatech a o klíšťové
encefalitidě?

V zimě jsme od těchto malých zvířátek měli klid, ale s
příchodem teplejších měsíců se toto zákeřné nebezpečí
vrací zpět do přírody a městských parků. I když na klíšťata
můžeme v dnešní době natrefit v podstatě úplně
všude, například i na Sněžce. Některá místa jsou
jich ale vyloženě plná. Jak poznáme, kterým takovým místům bychom se měli raději velkým obloukem vyhnout?
I když si někteří lidé můžou myslet, že klíšťata na
lidi a zvířata skáčou z větví stromů, není tomu
tak. Klíšťata na své oběti číhají u jejich nohou,
přidržují se na stéblech trávy a drobných keřích.
Jestli klíšťatům něco vyloženě nesvědčí, tak to
jsou vydlážděné plochy, náměstí, betonové chodníky a cestičky vysypané štěrkem, kamínky nebo
pískem. Na malých kouscích městské zeleně
uprostřed asfaltové plochy se s nimi nejspíše
nesetkáme. Ovšem větší městské parky, zvláště
pokud nejsou příliš udržované a nachází se v
nich dostatek keřů a míst s neposečenou trávou,
zanedbané a zarostlé zahrady, zarostlé (křovinaté) okraje
lesů a polí, remízky a skalky, ty mohou sloužit klíšťatům
jako útočiště. Klíšťata mají ráda vlhké prostředí s optimální
teplotou (na jaře spíše osluněná místa, v teplých letních
měsících pak naopak stín).
Do přírody doporučuji světlé oblečení (klíšťata jsou na
oblečení vidět), pevnou obuv a delší ponožky. Je vhodné
používat i repelent, který se stříká na oděv i kůži a zabrání
vniknutí a přisátí klíštěte.

Klíště se dostává na tělo nejčastěji štěrbinou mezi kalhotami a obuví, leze směrem vzhůru a přisaje se kdekoliv
na těle, i na hlavě a ve vlasech. V klíšťové sezóně bychom
měli vždy prohlédnout sebe a své děti kvůli výskytu klíšťat
nejen po návratu z lesa, ale i po příchodu z procházky

v městském parku nebo po návratu z dětského hřiště
s travnatým povrchem. Nejen podle statistik, ale i z vlastní
zkušenosti z ordinace je zřejmé, že se infikovaná klíšťata ve

městech nacházejí stále častěji.
Česká republika má bohužel stále nejvyšší počet případů
klíšťové encefalitidy v Evropě. V roce 2018 byla tato nemoc diagnostikována u 687 osob, oproti minulému roku
tedy nastal opět nárůst počtu nakažených. Uvedené
číslo přitom uvádí hlavně těžší případy infekce, nezřídka
s postižením mozku a dlouhodobými následky. Nejvíc
případů bývá obvykle ve věkové kategorii 60-64 let, dále
následují věkové skupiny 70+, 40-44 let a 50-54 let. Vyskytují se však i případy nákazy u dětí do 5 let věku. V loňském
roce byl pozorovaný prudký nárůst počtu nakažených už
od věkové kategorie 35 let.
Nejvhodnějším způsobem prevence před tímto
onemocněním je očkování. Doporučuje se zejména osobám, které žijí v rizikových oblastech, nebo osobám, které
se pohybují v přírodě, sportují nebo chodí na pravidelné
procházky s dětmi či na vycházky s domácími mazlíčky.
Základní očkovací schéma jsou 3 dávky v intervalu 0-16 měsíců, přeočkování je potom 1 dávkou po 5 letech.
Očkovat je možné celoročně, není nutné čekat na chladnější
období s nižší aktivitou klíšťat. Naopak, čím dříve se podaří
aplikovat dvě dávky navozující vysoký stupeň imunity, tím
lépe. Pokud se rozhodnete se nechat naočkovat, můžete
přijít k nám do ordinace, vakcíny máme skladem. Zdravotní pojišťovny obecně toto očkování podporují a přispívají
na vakcíny částkou 500 - 1500Kč, informujte se na webu
Vaší pojišťovny.
MUDr. Křehnáč Vít - praktický lékař pro dospělé,
www.ordinace-kbely.cz, telefon 286857112
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Čarodějnické rejdění 2019
30. dubna si daly ve kbelském parku dostaveníčko pohádkové bytosti z řad čarodějnic, čarodějů, ježibab a ježidědků. Jejich motivací pro účast na tomto setkání bylo jednak
datum, ke kterému se váže dávný rituál, ale také vyhlášená
soutěž o titul „Miss čarodějnice 2019“ nebo „Missák čaroděj 2019.“
K tomu, aby se návštěvníci akce čarodějnicky vylepšili byl připraven čarodějnický kadeřnický salón paní Anny
Peškové, která připravila všem zájemcům velmi kreativní,
roztodivné barevné účesy až rozcuchy.
Pro dětské účastníky letošního rejdění připravila nejvyšší

kbelská čarodějnická rada hned několik náročných
disciplín.
I ty nejotrlejší čarodějnice trošku váhaly, když měly vytáhnout ze slizem naplněných nádob pavouky, hady a brouky. Dalším těžkým úkolem byl i let na koštěti, probouzení pavouků a netopýrů, házení ježibab do pece, skládání
čaroerbu, házení kroužků či koulení očí a další.
Nakonec byly všechny soutěžící děti jak v disciplínách, tak
i v soutěži o nejzajímavější loutky a kostýmy, spravedlivě
odměněny panem starostou či dalšími zástupci radnice.
V amfiteátru probíhala od 14h různá vystoupení – zpívání
i tance s dětmi, různé čarodějnické rituály, ale i zábavná
přímo na míru ušitá scénka s vybranými dobrovolníky z
pánského osazenstva – byla vyčarována profesionálním

tanečním souborem Ambrosia spolu s ohňovou mystickou
show po setmění.
Přiznám se - nedokáži si představit jiné muzikantské zakončení celého večera – než s kapelou Holokrci, také však
s proslulým bavičem Milanem Pitkinem a jistě také potěšil i
výběr nej „keksáckých“ písní zazpívaných frontmanem benešovské kapely Keks Štěpánem Kojanem.
Všem návštěvníkům – soutěžícím dětem, hlavně též
sponzorům i organizátorům čarodějnického rejdění – především ale úředníkům a kbelským dobrovolným hasičům
– srdečně děkujeme a v příštím roce se těšíme na další
čarodějnou shledanou.
Šárka Egrtová alias Vyvalbulva Rozčepýřená, PR ÚMČ
Praha 19
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DĚTSKÝ DEN tentokráte s tématem:
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Na oslavu mezinárodního svátku všech dětí jsme pro tento
rok vybrali další z atraktivních témat – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Pro všechny děti bylo připraveno mnoho soutěžních
disciplín a tvořivých dílen. Park zaplnili skřítkové-tesaři

Leontýnky Brtníkové z Brtníku a u nich se plnily roztodivné
úkoly. V amfiteátru probíhal od 13h zábavný program s
divadélkem, tanečky, soutěžemi, muzikou a zajímavým
povídáním. Akcí prolínala parádní vystoupení dětí z různých

místních kroužků od stepu, švihadel a tance počínaje až po
muzikantské dovednosti. I z nedalekého jezdeckého klubu
Fidorka nám přijeli zpestřit akci.
Coby třešničkou na dortu byla tentokráte kapela kbeláka
a známého moderátora Tomáše Drahoňovského – FUNK
CORPORATIONS, která zakončila celý program oslavy Dne
dětí.
Děkujeme všem pomocníkům nejen z řad zaměstnanců
a přátel kbelské radnice, kteří se tento den společně
zasloužili o vykouzlení úsměvu na dětských tvářičkách.
Děkujeme Divadlu Prima den+amatérskému kbelskému

divadlu, KRC Cobydup, TAP Academy Prague, hud. kroužku
Čmelda, Ekocentru Prales – Lesům Hl.m.Prahy, f. Savencia,
spolku Kbely – náš domov, odd. pozemního hokeje Sokol
Kbely, JK Fidorka, TŠ Hit, ČR Regina Praha i spol. Extra
Publishing.
Doufáme, že se dětem a rodičům připravená zábava líbila
a budeme se na všechny těšit opět příště.
Uvítáme, budete-li mít chuť nám kdykoli při příštích akcích
pomoci například při disciplínách a nebo svými podněty
vylepšit jakkoli naše tradiční akce.
Šárka Egrtová
public relations ÚMČ Praha 19
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První Sousedský den ve Kbelích
Zdravíčko sousede! Víte, že ve Kbelích proběhla v sobotu
25. 5. čtyři sousedská setkání? A víte, že se v jejich rámci
i sportovalo či dokonce sousedsky kroužkovalo? Víte, že v
rámci Sousedského týdne se po celé ČR objevilo na devět
desítek sousedských slavností, večeří, pikniků či blešáků?
Nevíte? No tak to vám musím říct…
Cílem sousedského dne je podpořit Kbeláky, aby se mezi
sebou neformálně potkávali v rámci menších ohnisek a dě-

lali spolu to, co je těší a baví, aby se spolu setkali také při
jiné příležitosti než na chodbě u výtahu nebo při zdravení
se od plotu do auta a obráceně.
Vše začalo v sobotu ráno u tunelu mezi parky. Rasťa Švec
rozhodil sítě a společně s několika desítkami velkých i malých Kbeláků se vydal podívat, jací létaví ptáci se chytili.
Bylo možné si je zblízka prohlédnout, dozvědět se o nich
spoustu zajímavostí a zjistit, jak a proč se kroužkují. Ně-

kolik šťastlivců, které Rasťa vybral z nejmenších sousedů,
pak mohlo ptáčky vypustit zpátky do přírody. Kromě oklovaných prstů ornitologa nepřišlo žádné zvíře ani soused k
újmě!
Sousede, no a co vám budu povídat, pak už se setkalo odhadem sto padesát lidí za Erkem, kde proběhlo sousedské
sportování: běh, závod koloběžek, ale taky turnaj v minifotbálku a streetballu a petanque. Dokonce došlo i na
ukázku náročných parkurových triků v podání Davida Laciny a také workoutového cvičení týmu Tomáše Vágnera z
kbelského VT Gymu.

stanovišť, vzniknou také desítky dalších menších, ryze sousedských akciček na zahradách, zahrádkách a v parcích po
celých Kbelích. Zkrátka abychom se mohli sbližovat, potkávat a prostě “sousedit”.
Více o sousedských akcích v celé ČR najdete na sousedsky-

No a pak už došlo na echt sousedské akce - na Nouzovském náměstí a v Rokytnické ulici. Zatímco na Nouzáku,
sousede, šlo o to ukázat co nejvíce Kbelákům (byla jich tak
dobrá stovka), jak se tamější obyvatelé pravidelně scházejí
a klábosí, opravují hřiště či zvelebují celé náměstíčko, tak
v Rokytnické se sousedi sešli poprvé. Nakonec z toho bylo
hezká padesátka lidí, dokonce i seniorů, kteří společně vypili jeden sud a probrali vše, co k probrání bylo.
Cílem sousedského dne však hlavně bylo formát vyzkoušet, zjistit, co taková organizace akcí obnáší. Došli jsme k
tomu, že to není nic složitého, že je s tím ochotna pomoci
MČ Praha 19 a že to příště může udělat takřka každý Kbelák, který bude chtít. Budeme rádi, když se příští rok podaří
aktivně zapojit další Kbeláky a kromě otevřených, větších

tyden.cz a také pak reportáž na Kbely.tv. Akci pořádal nově
vznikající spolek Devatenáctka ve spolupráci s MČ Praha
19.
Za bandu organizátorů Vítek David

Rozvod optické sítě ve Kbelích
Spol. T-Mobile má, na základě uzavřené smlouvy, plošně
rozvést optickou síť po celých Kbelích.
Vzhledem k náročnosti celé akce, spol. T-Mobile požádala
MČ Praha 19 o prodloužení termínu realizace, a to do 31.
12. 2020. Důvodem prodloužení termínu realizace rozvodu optické sítě je nárůst délky výkopů z původních 27 km
na současných 41 km.
V současné době probíhají projektové práce (zákres jednotlivých distribučních a zákaznických bodů) a poté, co
bude vydáno územní rozhodnutí (předpoklad 06-07/2019),
začnou vlastní stavební práce.

Stavební práce budou koordinovány tak, aby nedošlo
k omezení vjezdu do jednotlivých lokalit městské části.
Občané budou o průběhu stavebních prací v dostatečném
časovém předstihu informováni.
Připojení na optickou síť bude pro občany bezplatné a
bude jen na nich, zda tuto službu od spol. T-Mobile budou
využívat.
Ivana Pirná,
vedoucí odboru majetku, investic
bytového a nebytového hospodářství
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Kbelský basketbalový tým U14
na Mistrovství České republiky
Kbelští basketbalisté U14 se pod vedením trenéra Zdeňka
Šedivého umístilo na druhé příčce „české“ extraligové
skupiny, a tím se kvalifikovalo na závěrečný turnaj osmi
nejlepších týmů v ČR konaný v Brně na konci dubna.
Basketbalové Mistrovství ČR U14 už mívá nejen vysokou
sportovní, ale i společenskou úroveň. Proto jej zahájil i
ukončil krajský hejtman, utkání živě přenášel sportovní
kanál a podrobné statistiky odpovídají mezinárodní úrovni
FIBA. Každý zápas navštívilo několik stovek diváků.
Do čtyřčlenných skupin se losovalo z dvojic Ústí na Labem/
Opava, Kbely/Ostrava, Písek/Nymburk, Basketbalová škola
Praha/Brno. Našemu týmu losování přiřklo do skupiny
Opavu, Písek a Brno,
což nám dokonale
nevyhovovalo,
přáli jsme si přesně
opačné
týmy
z dvojic.

jen čtyři body. A mělo být ještě hůř. Za prvních šest minut
jsme nedali ani bod, nervozita z kbelských kluků crčela a
najednou byla z vedení o čtyři body čtyřbodová ztráta. Pak
naštěstí přišel zlom, podařilo se několik akcí a 44 vteřin
před koncem zápasu měli za stavu 62:62 míč v držení
Slezané.
Kbelské sestavě se podařilo ubránit dlouhý útok soupeře, R.
Štěrbáček 21 vteřin před závěrečným klaksonem zvládnul
obranný doskok pod vlastním košem, poslal v pádu balon
K. Štěrbáčkovi, ten vydribloval na útočnou polovinu a po
útočné akci čtyři vteřiny před koncem dostal na hranici
trojky balon Šíma Petržík. Ten zleva najel k čáře trestného

Kbely Písek 62:53
(16:14,
38:22,
50:40)
Písecké jsme znali
už ze dvou zápasů
z
extraligové
skupiny. Mají ve
svých řadách Josefa Kompletní pětka All-stars; kbelský Sam Lněníček druhý
Svobodu, který je asi zleva, Nemesis týmu Kbel v souboji o bronz Pepa Svoboda Nástup na slavnostní vyhlášení na
nejlepším hráčem z Písku zcela vpravo. Pro představu – ostravský hráč konci mistrovství, za chvíli zazní
ročníku, mimo jiné v modrém dresu dorostl ve věku 13 let na 202 cm a česká hymna. Za vlajkonošem stojí
oblékl dres Evropy rozhodně s růstem nekončí.
kapitán Sam Lněníček, za ním v
v
celosvětovém
zasmušilé náladě Kryštof a Robin
turnaji kontinentů. Hlavním úkolem proto bylo ubránit hodu, ustál pokus Štěrbáčkovi. První zkušenosti s
Pepu Svobodu. Trenér Zdeněk Šedivý zařídil, že na o
vypíchnutí podobnými špičkovými turnaji
předturnajovém soustředění hru písecké hvězdy balonu od jednoho nabíral Dominik Rous (ročník 2006).
s extraligovým rekordem 61 bodů v zápase simuloval jeden z obránců a podle
z hráčů týmu mužského áčka. Díky tomu Kbeláci Pepovi televizního záznamu 0,4 vteřiny před koncem vyslal těžkou
Svobodovi první utkání na mistrovství silně znechutili a střelu z odskoku. Ta zároveň s klaksonem a rozsvícením
udrželi jej na pouhých jedenácti bodech. Nám se naopak rámu desky koše prolétla obroučkou. Bez ohledu na
dařila střelba ze střední vzdálenosti, což přineslo výhru o výsledek posledního utkání s Brnem Kbely postupovaly
devět bodů.
do nejlepší čtyřky v ČR z prvního místa. Pro Opavu to
samozřejmě bylo kruté, ale podobných (a ještě horších)
náhod v náš neprospěch jsme si už užili dost. Nastal čas,
Opava Kbely 62:64 (17:23, 36:45, 48:52)
Slezský tým v moravské části extraligy porazil dvakrát aby paní Štěstěna něco konečně udělala i pro Kbely!
i loňského mistra Ostravu a složením hráčů – silných,
vysokých a atletických kluků budil respekt. Kbely se opět Kbely Brno 65:51
opíraly o úspěšnou střelbu a důslednou obranu. Soupeř (8:7, 25:26, 58:39)
znervózněl, takže v šesté minutě třetí čtvrtiny Kbeláci Výsledek posledního zápasu v základní skupině už nic
vedli o dvanáct bodů. Opava se pak vzepjala k náporu, nemohl změnit, stala se tak z něj dobrá příležitost, aby
ukázala, že na východě nekralovala jen tak, a při nástupu minuty na hřišti v utkáních na nejvyšší úrovni mohla
do poslední čtvrtiny zůstaly kbelskému týmu k dobru už nasbírat celá lavička. Klukům, kteří nehrají dostatečně

Byl to nakonec blok nebo faul?
Kryštof Štěrbáček přísahal, že čistý
blok.

Fintu známou jako „pocem-kamdeš“
uplatnil Robin Štěrbáček.

dlouho, nebo nemají tolik zkušeností, se odpor soupeře
podařilo zlomit ve třetí čtvrtině, kdy se kbelský náskok
vyšplhal ke dvaceti bodům, v poslední kvartě se zápas
jenom dohrával. Z výsledků ve druhé skupině vyplynulo, že
naším semifinálovým soupeřem bude Ostrava.

Kbely Ostrava 53:69

(18:16, 35:40, 37:53)
Ostrava nenechala před semifinále nic náhodě. V době,
kdy Kbely dohrávaly zápas s Brnem, už Ostraváci díky
výhodnějšímu rozlosování seděli na briefingu se sestřihem
videí z kbelských utkání, a jak jsme se po zápase dozvěděli,
pilně si připravovali i různé drobné poťouchlosti mimo
hru. Přesto jsme v sobotním semifinále po první čtvrtině
vedli o dva body. Ve druhé čtvrtině se nám už dařilo méně,
ale v polovině zápasu byl náskok soupeře pouhých pět
bodů, což je záležitost dvou vydařených útoků. Pak ale
přišla „deka“ a za celou třetí čtvrtinu kbelský tým vstřelil
pouze dva body a dostal jich třináct. Do poslední čtvrtiny
šli Kbeláci se ztrátou šestnácti bodů, což je stále hratelné.
Bohužel, z deky se nevyhrabali, Ostraváci naopak hráli
v euforii, a tak přes vyrovnané skóre poslední čtvrtiny
skončil zápas pro Kbely prohrou. Protože v dříve hraném
semifinále Ústí porazilo Písek, čekal kbelské kluky boj
s Josefem Svobodou o bronzové medaile.
Písek Kbely 77:57
(15:18, 44:32, 64:44)
Pro zápas o bronz Písek zamíchal sestavou. My jsme si v
první čtvrtině bohužel vybudovali pouze tříbodový náskok,
o který jsme ve druhé kvartě přišli. Poločasových mínus
dvanáct bodů nebylo nijak vážných. Horší bylo, když jsme
viděli kluky během přestávkového rozcvičení – hlavy
dole, každý ve svých černých myšlenkách… Bohužel se

O dobrou náladu týmu se většinou
stará rozjížděč všech legrácek Vláďa
Vrba (č. 9, ročník 2006).

tým už mentálně nezvednul, v kbelském dresu hráli po
půlce pouze jedinci, kteří se pokoušeli o různé spasitelské
sóloakcičky, a to samozřejmě nemohlo skončit jinak, než že
do poslední čtvrtiny nastupovali s dvacetibodovou ztrátou.
Za normálních okolností by se s tím ještě dalo zkusit něco
dělat, ale v tomto utkání už kluci působili, že mají unavené
nejen nohy, ale i hlavu. Trenér Zdeněk Šedivý i hlasitě
povzbuzující kbelský kotel ještě zkusili tým vzpružit, ale
na hřišti už to nešlo. Na Mistrovství ČR jsme tak skončili
s neoblíbenou bramborovou medailí.
Po skončení zápasu jsme se podívali na finále, ve kterém
Ostrava přehrála Ústí. O závěrečný ceremoniál se státní
hymnou se postaral opět krajský hejtman. Do pětky Allstars hráčů tohoto mistrovství se probojoval kapitán týmu
Sam Lněníček.
Na Mistrovství ČR Kbely rozhodně zanechaly velmi dobrý
dojem, na rozdíl od ostatních tymů hrály celou sezonu
pouze se svými kmenovými hráči bez hostování nebo
přestupů elitních hráčů z jiných oddílů, což je jinak všude
okolo běžnou praxí. Kbelské družstvo proto soupeřilo se
svého druhu regionálními výběry, a přesto skvěle obstálo.
To samé platí pro kbelské fanoušky, kteří nezpůsobili jediný
exces a fandili slušně, ale o to hlasitěji.
Kdyby někdo před sezónou řekl, že tým U14 ročníku skončí
v této sezóně na čtvrtém místě, asi by si všichni klepali na
hlavu. Když už bylo jasné, že se dostaneme na Mistrovství
ČR, považovali bychom osmé místo za zklamání a čtvrté za
velký úspěch. Po průběhu v základní skupině kbelští kluci
snili o medaili, ale nakonec to nedopadlo. Nevadí, desáté
místo v U11, šesté v U12, páté v U13, čtvrté v U14… Kbely
jdou nahoru!
Jiří Cebak
Foto: František Racek

21

20

SKAUT - S.S.V.
Jaroslav Foglar, výprava
a vzpomínková výstava

do

Polska

Náš oddíl podpořil nadaci Jaroslava Foglara tím, že
pomohl se stěhováním nábytku J.F. ze sklepení ústředí
Junáka na hrad v Ledči nad Sázavou. Zde se buduje
muzeum J. Foglara. My jsme při této příležitosti navázali
spolupráci s legendárním oddílem HOBŘ (Hoši od Bobří
řeky). V současné době se společně s HOBŘ snažíme o
znovuvzkříšení Foglarových tradic a moc se těšíme na
vzájemnou spolupráci ve skautském duchu.

město. Učili jsme se zdolávat
hradby, počítali jsme cihly u
věže a hráli naše oblíbené hry.

jsme si výlet náramně užili a vrátit na základnu, se nám
podařilo k večeru.
5. den - ráno v 07:00 h jsme se vydali na zpáteční cestu
do našich Kbel. Před 18:00 h. jsme se rozloučili před naší
klubovnou.
Milan Rastislav Štefánik 1919
Ke 100. výročí tragické smrti M.R.Štefánika, jednoho
z nejdůležitějších spoluzakladatelů Československa,
uspořádal náš oddíl ve dnech 3.- 4. května vzpomínkovou
výstavu. Na výstavě mohl návštěvník získat: pamětní
odznak, pamětní list, pamětní razítko, ....
Skaut je skautu bratrem
Nerozlišujeme skauty na pravé a levé, nýbrž na skauty,
kteří ctí skautský zákon. V tomto duchu jsme pozvali své
skautské bratry, 8. května k nám do Kbel. Přijeli skauti z
Kolína (organizace SSSČR) a bratři z Bělé Pod Bezdězem

17. - 22. dubna 2019 - Výprava do Polska
Cesta je dlouhá, ale rozhodně stála za to. Ve městě
Malbork jsme byli ubytování v historickém domě zdejších
skautů, který byl moc hezký. První den jsme navštívili zdejší
hrad Malbork. Je to největší hrad na světě, kompletně

(organizace Junák). Společně jsme navštívili letecké
muzeum, zahráli si oblíbenou vybíjenou, opekli špekáčky,
popovídali si a k večeru se rozloučili.

S pozdravem,
Kamil Podlaha
Více informací o nás na: www.pesaci.skaut-ssv.cz www.vodaci.skaut-ssv.cz nebo Fcb Kamil Podlaha
3. den jsem vyrazili do přístavního města Gdaňsk, kde jsme
si prošli historickou část města, přístav atd.
Navštívili jsme také nákladní i pirátskou loď a nevynechali

postavený z cihel. Na prohlídku jsme si domluvili českého
průvodce. Nebylo to levné, ale nelitovali jsme. Průvodce
se nám věnoval 3 hodiny a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí.
2. den jsme si prohlédli okolí hradu a detailně prozkoumali
zdejší tržnici, kde jsme ochutnali místní speciality. Zajímavá
byla i prohlídka zdejších pamětihodností a probíhání
vodotryskem.
Zavítali jsme i na památné území westerplatte, kde bylo
1. září 1939 napadeno Polsko. Zašli jsme k mohyle , která
se tyčí na návrší nad mořem. Při zpáteční cestě jsme
neodolali a zastavili se u moře. Společně jsme si užívali tu
krásnou atmosféru...
4. den jsme vyrazili do 14 kilometrů vzdáleného města
Stum, kde se nachází další z řady řádových hradů
německých rytířů. Šli jsme po polních cestách a proto se
nám cesta trochu protáhla. Vzhledem k dobrému počasí

Skautské bratrství
8. května, na oslavy Osvobození přijíždí k nám do Kbel Skauti z Kolína ( SSSČR ) a Bělé pod Bezdězem ( Junák ). Naši
návštěvu provádíme po kbelských zajímavostech. Na 12:00
h je připraven lahodný oběd v restauraci Zastávka U Srubu.
Uderem 13:00 h je odstartován přátelský turnaj ve
vybijené.
Bylo to moc príma, děkujeme.
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Noc s Andersenem

V pátek 29. 3. 2019 se opět po roce na mnoha místech
v celé ČR, ale i v zahraničí, sešli účastnící literární akce
Noc s Andersenem. Nocovalo se v knihovnách, školách
i v různých jiných kulturních zařízeních. Taktéž kbelská

knihovna se již podesáté zapojila do tohoto zajímavého
projektu, který je pravidelně pořádán k oslavě Dne dětské
knihy a je vzpomínkou na jednoho z největších pohádkářů
světa – H.Ch. Andersena.
Místní knihovna Kbely si za podpory Městské části Prahy
19 pro děti připravila zajímavý a pestrý program. Sraz
účastníků byl v družině ZŠ, která nám velkoryse poskytla i
prostory pro spaní. Následně jsme se hromadně přesunuli
do Centrálního parku, kde na nás čekal první zajímavý host
– scénárista a spisovatel David Smoljak, Jeho vyprávění o
svém tatínkovi i pohádka, kterou dětem přečetl, udělala
všem velkou radost. Poté jsme se vrátili zpět do prostor
družiny, kde nás očekávala paní místostarostka Ivana
Šestáková, která je dlouholetým garantem této akce ve
Kbelích. Povídala si s dětmi nejen o knihách jejího mládí,
ale i o těch, které dětem ráda čte v současnosti. Připomněla
taktéž významné výročí 70 let existence nakladatelství

Albatros, kterému bylo letošní
nocování věnováno. Po výborné

Hledáme kolegy na pozici:

večeři ve školní jídelně jsme se potěšili pohádkou Malá
mořská víla, se kterou za námi přijel divadelní spolek
Primaden. Po zhlédnutí představení se dočkali všichni
odvážlivci, protože nás očekávaly „příšerky „ na noční

Bezpečnostní
pracovník

pro převoz hotovosti
bojovce. Všechny děti toto strašidelné dobrodružství
zvládly a nikoho údajně ani nepronásledovaly ani zlé
sny. Závěrem večera se stala pyžamová diskotéka a
zklidnění nastalo při krásné pohádce na dobrou noc,
o kterou se opět postaraly dámy Bára Marysková a
Markéta Killingerová ze spolku Primaden. Ráno jsme se
nasnídali ve školní jídelně a potom už děti odcházely,
určitě plné dojmů, se svými rodiči vstříc krásnému
jarnímu víkendu.
Děkujeme všem pomocníkům z řad zaměstnanců
ÚMČ, ZŠ, firmě Zastávka a U Srubu, divadelnímu
spolku Primaden i několika hodným maminkám,
které napekly sladké i slané dobroty. V příštím roce se
budeme těšit na další vzájemné báječné setkání.
Iveta Novotná
knihovnu Kbely

nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení až 30.000,• náborový příspěvek 16.000,- • Multisport kartu
• kafeterie • příspěvek na stravu, údržbu uniformy
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat:
vat:

e-mail: prace@cz.g4s.com
tel.: +420 283 021 287

www.g4s.cz

Přidejte se k nám
nám!
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KRC CoByDup
Projekt„Co dělat, když…?“

Vážení a milí příznivci Mateřského a kulturního centra
Cobydup, můj příspěvek znamená jediné – že i v tomto
roce jsme získali finanční podporu Ministerstva práce a sociálních věcí a projekt “Co dělat, když…?” pokračuje!
Máme za sebou několik zajímavých témat, jako například
“Sourozenecké vztahy”, “Poprvé do školky” nebo velmi
úspěšný seminář na téma “Emoce dětí versus emoce
rodičů”. Ještě v červnu se můžete těšit na téma “Nadané
děti”. Hned po prázdninách se bude konat workshop pro
všechny maminky, které se budou vracet z mateřské dovolené do pracovního procesu. Jsme si vědomi, že tento
proces není vždy snadný a maminky často potřebují pomoc a radu. Proto jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli
doporučeními a informacemi od právního garanta, který
se touto tématikou zabývá. A do konce roku samozřejmě

ZÁVODY NA DVOU AŽ ČTYŘECH
KOLECH
V pátek 17. 5. 2019 proběhly tradiční závody koloběžek – opět v lokalitě ekocentra Prales. Osvědčené klidné
prostředí Pralesa skýtalo závodu mnohá pozitiva – větší
bezpečnost pro závodníky (celkem se závodu účastnilo
přes 100 registrovaných závodníků / závodnic) i jejich doprovod a zároveň díky většímu prostoru byla i nabídka mimosoutěžního vyžití pestřejší. Mimo samotného závodění
si mohli účastníci vyzkoušet své dovednosti na atletickém
plácku, kde bylo připraveno několik soutěžních úkolů, za
jejichž splnění nesměla chybět drobná odměna.
Kromě výše zmíněného jsme dětem na ukrácení času,
zdarma, mohli nabídnout vyžití na skákacím hradu. Na své
si tedy přišli nejen děti, ale i dospělí – všichni měli možnost
si vyzkoušet projížďku na zapůjčených koloběžkách firmy
Koloběžky Brandýs, ověřit si, jak jsou na tom s rovnová-

zorganizujeme další besedy věnované výchovným problémům a rodinným vztahům.
Nezanedbatelnou aktivitou projektu “Co dělat, když…?” je
taktéž pracovně-právní poradna, která funguje anonymně.
Stačí nám napsat svůj dotaz na emailovou adresu codelatkdyz@krc-cobydup.cz. Zprostředkujeme Vám odpověď
právního garanta, a to zcela zdarma.
Budeme rádi, když navštívíte nové webové stránky www.
krc-cobydup.cz, stanete se našimi přáteli na facebooku a
zajistíte si tak pravidelný přísun aktuálních informací.
Oceníme rovněž Vaše náměty témat seminářů, které by
Vás oslovily a přivítali byste je do budoucna.
Přijďte mezi nás, rádi Vás uvidíme.
Dáša Zbínová,
Vedoucí a koordinátor projetku “Co dělat, když...?”
codelatkdyz@krc-dobydup.cz

Zahradní slavnost aneb
Rozloučení se školním
rokem
Ve čtvrtek 13. 6. se uskuteční v prostorách Základní
školy Kbely zahradní slavnost. Od 15:00 do 19:00 hod.
bude pro děti a rodiče připraven zábavný program.

hou při lezení po natažené „slacklině“ a vertikálním lezení
po laně s pomůckami – které nám zajistil lezecký oddíl HO
Satalice.
Ani letos nechybělo drobné ovocné občerstvení od firmy

Během odpoledne se děti mohou těšit na ukázku
volnočasových aktivit, výtvarnou dílnu, divadélko,
skákací hrad, grafity dílnu, malování na obličej a ukázku
techniky bezpečnostních sborů. Budete mít možnost
opéct si buřty, které si stejně jako drobné občerstvení
můžete koupit na místě. Akci pořádá Kulturní a rodinné
centrum CoByDup, Základní škola Kbely a Spolek rodičů
a přátel školy Kbely za podpory městské části Praha 19
a kbelských organizací. Přijďte se rozloučit se školním
rokem, pobavit se a přátelsky posedět s kamarády. Deky
s sebou J POZOR – MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK 
Bouquet. Atmosféru doplnil táborák, u kterého bylo možno po celé odpoledne posedět a opéci si třeba buřtíky.
Stejně tak, jako loňský ročník se i ten letošní pyšnil hodnotnými odměnami, které čekaly na vítěze jednotlivých
kategorií. Absolutní vítězové si odnesli poukaz na roční
předplatné jazykového kurzu.
Závěrem nezbývá než zhodnotit akci kladně a poděkovat
letošním sponzorům, kteří dodali tak pěkné ceny. Děkujeme tedy firmám Rollino - jazykové studio, Bikemarast, Kubík za hodnotné ceny do závodu .
Za fotografie děkujeme Petru Váňovi a TV spot Janu Spilkovi – TV Kbely.
Za tým KRC CoByDup Lenka Maršálková

ZÁPISY DO KROUŽKŮ/KURZŮ
KRC COBYDUP

Zápisy na kroužky a kurzy otevírané od září 2019 budou
probíhat v období
od 1. 7. 2019 do 6. 9. 2019
V případě zájmu, prosím, zašlete e-mail na kurzy@krccobydup.cz do předmětu zprávy uveďte název kroužku
nebo kurzu a jméno a příjmení dítěte/rezervované
osoby.
Podrobné informace o kurzech naleznete, ke konci
června, na webových stránkách
www.krc-cobydup.cz
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Svaz tělesně postižených MO Kbely

Prohlídka
Senátu Parlamentu ČR

Byla nám mimořádně nabídnuta možnost prohlídky
Senátu Parlamentu ČR dne 12. 4. 2019. Bohužel šlo o
akci na poslední chvíli, a tak nás nebylo mnoho, protože
někteří již měli jiný program, ale velice jsme si to užili. Akce

začala v 9.00 a navštívili jsme významné historické sídlo,
které bylo vystavěno v letech 1623 – 1630 Albrechtem
Václavem Eusebiem z Valdštejna. Hlavní podíl na vzniku
tohoto pozoruhodného stavebního díla měli umělci a
stavitelé, které Albrecht z Valdštejna povolal z Itálie. Jde o
ranně barokní stavbu. Nejbohatší šlechtic té doby nechal
vystavět celý komplex staveb jako protiváhu Pražskému
hradu, aby zdůraznil svou moc a dal na obdiv svůj majetek.
Stal se vážným konkurentem císaře Ferdinanda II. a ten
z obavy z jeho rostoucího vlivu jej nechal v roce 1634
v Chebu zavraždit.
Celý komplex dnes slouží jako sídlo Senátu Parlamentu
ČR. Prohlídka probíhala ve všech veřejnosti přístupných
historických prostorách. Točitým schodištěm jsme
vystoupali do hlavního, největšího sálu celého komplexu,
kde nás paní průvodkyně seznámila s historií vzniku stavby
a jejího majitele, přidala i řadu zajímavostí, které se nikde
nedočtete. Prošli jsme chodbami, navštívili kapli. Vše je

dekorováno krásnými freskami s mytologickými náměty.
Prohlédli jsme si rovněž chodbu, kde jsou vystaveny
protokolární dary, abychom došli až do jednacího
sálu Senátu, kde probíhají jednání všech 81 zvolených
senátorů. Pak jsme se vydali do přízemí schodištěm
lemovaným portréty všech politiků působících ve funkci
předsedy Senátu od roku 1918 až do současnosti. Zde byla
prohlídka u konce. No, a tak jsme zamířili domů. Prošli
jsme Valdštejnskou zahradou, která působí jako oáza
klidu. Naprostý balzám na duši. Zde jsme spatřili něco
zcela nevídaného a dle zájmu kolemjdoucích naprosto
jedinečného. V zahradě se „předváděl“ naprostý unikát.
Bílý páv je skutečně něco, co není běžné, a i když jsou zde
i pávi s klasickým peřím, tento poutal pozornost všech a
fotoaparáty Čechů a všech přítomných cizinců neustále
cvakaly. Tento zážitek se nám, musím přiznat, vryl do

paměti asi nejvíce.
Myslím, že prohlídku Senátu budeme ještě jednou
opakovat a snad bude avizována v dostatečném předstihu.
Tuto akci všem doporučuji, protože pokud jdete na
prohlídku v rámci dne otevřených dveří, vystojíte frontu,
projdete prostory, ale bez výkladu průvodkyně, což je
velká škoda a jste ochuzeni o mnohý „historický bulvár“,
který je zajímavým zpestřením výkladu každé průvodkyně.
Anna Zborníková, ST MO Kbely

Výlet do zámku Loučeň
a do Nymburka

Dne 24. 4. 2019 jsme se vydali na první letošní výlet.
Naš autobus zamířil do zámku Loučeň, kde jsme měli
objednánu prohlídku s výkladem. Byl zde trochu problém,
protože prohlídky zámku pro veřejnost začínají oficiálně
ve 12.00. Dopolední hodiny jsou
vyhrazeny pro školy. Vzhledem k tomu,
že nás na výlet vyrazilo 47, prohlídka
se měla uskutečnit ve dvou skupinách
s časovým odstupem patnáct minut.
Do Loučeně jsme dorazili brzo. Na
parkovišti bylo několik autobusů,
které přivezly školní děti, a tak
jsme se vydali zakoupit vstupenky,
suvenýry a upomínkové předměty a
rovněž jsme se občerstvili. Vše bylo
ale jinak. Nedařilo se děti vypravit na
prohlídky zámku, a tak nakonec jsme
byli vyzváni k prohlídce před dětmi,
což nám vyhovovalo. Procházeli jsme

zařízenými interiéry zámku, seznamovali jsme se s životem
šlechty na tomto jejich sídle. V prostorách zámku se nesmí
fotografovat, jedinou výjimku tvoří zámecká jídelna. Po
roce 1223, kdy se zmínky o Loučeni poprvé objevují, se zde
střídají majitelé z řad nižší šlechty. Ke zlomu dochází po roce

1623, kdy je zámek zkonfiskován Adamu Berkovi z Dubé za
účast ve stavovském odboji a zámek kupují Valdštejnové,
konkrétně Adam z Valdštejna, strýc evropsky proslulého
vojevůdce Albrechta z Valdštejna. V letech 1704–1713
zámek získává svou současnou barokní podobu a autorem
této přestavby není nikdo jiný než stavitel F. M. Kaňka, jež
je nám znám jako autor stavby barokního kostela ve Vinoři.

Valdštejnové vymírají po meči a zámek
kupují představitelé rodu Thun – Taxisů,
kteří vlastní zámek do roku 1945, kdy
je dle Benešových dekretů vyvlastněn.
Na závěr prohlídky jsme se v zámecké
jídelně vyfotili. Po ukončení prohlídky
jsme se vydali do Nymburka, kde jsme
měli objednán oběd. Časově jsme byli
někde jinde, ale v restauraci, kam jsme
dorazili mnohem dříve, s tím problém
neměli a okamžitě nás obsloužili. Po
obědě nás pan řidič odvezl na náměstí
v Nymburce, kde jsme se rozběhli po
městě každý za svým cílem. Počasí nám
celkem přálo, a tak byly podmínky pro
procházku městem ideální. V 16.00 jsme se z nymburského
náměstí vydali bez dopravních komplikací zpět do Kbel. Byl
to opět zdařilý výlet.
Anna Zborníková, STP MO Kbely
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Svaz tělesně postižených MO Kbely
Kdo nemá rád zvířata, ten
nemá rád lidi

Toto je stará pravda a z tohoto důvodu je zcela běžné a dle
zkušeností z naší organizace je jakákoliv němá tvář na našich
schůzkách vítána. Dne 22. 5. 2019 nám počasí nepřálo.
Původně měla přednáška s ukázkami výcviku asistenčních
psů neziskovou organizací HELPPES proběhnout na zahradě
DS Mladoboleslavská 20. Bylo mokro, byla zima a pobyt na
zahradě by byl útokem na zdraví i těch nejodolnějších. Ve
14.00 dorazily dvě trenérky pejsků se třemi svými svěřenci.
Zlatým labradorským retrívrem a černou fenkou tohoto
plemena a kříženkou, která je určena pro canisterapii.
Rámcově jsme byli seznámeni s osmnáctiletou činnosti
této organizace, jejíž hlavní náplní je pomoc postiženým

Pokračující informační kampaň oddělení odpadů MHMP s výmluvným
mottem „Šlápněte na to!“ upozorňuje na potřebu zmenšení objemu
tříděného odpadu před vhozem do nádob.
V termínu od 21. 5. do 1. 7. 2019 bude motiv sešlápnuté
plastové lahve umístěn na vybraných reklamních plochách
města. Obrázek znázorňuje plastový odpad, nicméně má
za cíl obecně upozornit občany na uvědomělé nakládání
se všemi složkami tříděného odpadu. V poslední době se
nejvíce potýkáme s problémem nerozložených kartonových
krabic, které poté v nádobě zabírají podstatnou část
prostoru, nádoba je rychle plná a odpad se začne hromadit

a znevýhodněným dětem i dospělým. Seznámili jsme
se s postupy při výběru vhodných ročních adeptů, kteří
se hodí na výcvik, jenž trvá šest až
devět měsíců. Pejskové se naučí
podávat předměty, otvírat skříňky,
být dobrým společníkem svého
budoucího nemocného klienta, se
kterým se seznamují v průběhu
výcviku, aby si na sebe zvykli. Všechny
své dovednosti nám všichni tři
pejskové předvedli v naší klubovně.
Po výcvikové části se chlupáči vydali
mezi nás a chovali se velice přátelsky
ke všem, kteří o to stáli. Prostě
potvrdili rčení, že pes je nejlepší
přítel člověka. I přes nepřízeň počasí
to nakonec bylo velice příjemné
odpoledne a v závěru to vypadalo, že
pejskové od nás již neodejdou.
Anna Zborníková, STP MO Kbely

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.

Šlápněte na to!

v okolí stanoviště, je rozfoukáván do okolí apod.
Magistrát hl. m. Prahy poté stále navyšuje četnost svozu
odpadu, po městě se pohybuje každý den velké množství
svozových automobilů, ale nádoby na tříděný odpad
jsou v některých případech poloprázdné, ač se zdají na
první pohled plné, a kdyby byl do nich odpad uvážlivěji
ukládán, obsluha těchto nádob by mohla být méně častá
a efektivnější.
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Skauti Kbely- Junák stř. Athabaska
Z oddílů: Výprava do Lužických hor

Na konci března podnikla vlčata i skauti výpravu na skautskou základnu Seleška v Lužických horách. Houževnatost nejmladších prověřila už cesta od vlaku, od nejbližšího nádraží je to pěkných pár kilometrů. Počasí bylo po
celý víkend úžasně jarní, a tak jsme si užívali her v okolí
základny, všechny družiny absolvovaly dobrodružné putování plné zapeklitých úkolů a překážek. Pokračovali
jsme plnění bobříků a výzev – někteří si troufli i na bobříka osamělosti - a podnikli jsme i výpravu na zříceninu
hradu Sokol.

Z oddílů: Velikonoce rodinného
oddílu na Šumavě

O velikonočních prázdninách se rodinný oddíl Poljana vypravil na šumavskou skautskou základnu Bílý Orel v osadě
Šukačka. Děti si vyzkoušely barvení a zdobení vajíček, ple-

tení pomlázek, nebo si mohly ušít velikonoční slepičku. Podnikli jsme si celodenní výlety

na Prášilské jezero, kde jsme si nadšeně užívali i posledních
zbytků sněhu, a na rozhlednu na Plešivci a přechod hřebínku k místu, kde stávala horská chata na vrchu Můstek. Jarní
zážitky podtrhl i nález louky plné rozkvetlých šafránů.

Roveři a tělocvična,
červen a přípravy
na tábor

Celou zimu navštěvovali roveři a nejstarší ze skautů školní tělocvičnu. Zkoušeli si
tradiční i netradiční míčové hry, základy
lezení nebo parkouru. Na schůzkách si
užíváme spoustu legrace a v červnu se se
skauty chystáme ještě výpravu a přespávání pod širákem, ale jinak se samozřejmě
připravujeme na letní tábor, který rozbijeme na našem tradičním tábořišti v Bělém
na Broumovsku.
Lucie Pytlová
Junák – český skaut, středisko Athabaska
Praha, z.s.
http://kbely.athabaska.org

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
Brigáda na školní zahradě

Dne 17.5. zorganizovalo SRPŠ tradiční veřejnou brigádu
na školní zahradě. Celkem se zúčastnilo 42 malých i

velkých brigádníků, kterým bychom
rádi poděkovali za jejich nasazení! Akce
proběhla ve veselé
náladě, počasí nám
přálo a krásně svítilo
sluníčko. Na programu byla údržba
zahrady: čistění altánu Šiška, úprava
mlatové plochy, sbroušení hran stolů.
Připravili jsme i dílnu, kde si brigádníci
mohli vyzkoušet tvoření kokedam.
Pracovně - hravé odpoledne završil
táborák a opékání buřtů.
Děkujeme městské části za podporu
aktivit rodičů z naší školy a zapůjčení
ohniště!
Za celý organizační tým SRPŠ
Anička Kozová
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FITTIME
Musím se s Vámi podělit o úspěchy našich dětí.
V červnu z našeho aerobikového týmu odešla trenérka
a musím říct, že jsem se opravdu bála, jak vše v září
dopadne. Hlavně co děti, jak se budou tvářit, jestli se jim
nové trenérky budou líbit? Zůstanou ve fitku? Nerozpadne
se nám tým? Sedne si vše?
Mé obavy byly úplně zbytečné. Děti jsou skvělá parta,
trenérky jsou opravdu senzační a podpora rodičů úžasná.
Tréninky probíhají s úsměvem
na tváři a je vidět neskutečný
pokrok, který děti udělaly.
Ať
jsme
se
zúčastnili
jakéhokoliv závodu, tak to byl
vždy velký úspěch. Tento rok
závodíme v kategorii groups
(velká skupina 14 děti a druhá
11 děti) a dokonce závodíme i v
kategorii o pohár (vystupování
jednotlivce).
Zúčastnili jsme se závodů:
BRANDAYS Dance cup – v kategorii groups 2. místo a v
kategorii o pohár 1. místo

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19
MIA DANCE FESTIVAL Hradec
Králové – v kategorii groups 2.
místo
MIA DANCE FESTIVAL Plzeň – v kategorii o pohár 3. místo
ČELÁKOVICKÁ DUBĚNKA – v kategorii groups 3. místo
MIA DANCE FESTIVAL Praha 11– v kategorii groups 2. místo
Ze semifinálových kol Mia Dance jsme postoupili v obou
dvou kategorií do Velkého Mezinárodního finále, které
probíhalo (a ještě probíhá) v Lucerně.
19.5.2019 jsme si zažili velký úspěch.
V Lucerně děti vyhrály 2.místo.
A musím říct, že to byl opravdu
neskutečný zážitek! Radost dětí při
vyhlašování mě dojala opravdu k
slzám.
25.5.2019 nás čekají ještě jedny
závody, tak doufáme, že budeme
zase stát na stupních vítězů.
Chtěla bych poděkovat dětem, trenérkám, rodičům. A dále
městskému úřadu, že se stal našim sponzorem.
Vladimíra Koubová

Malý výtvarníci postavili
ve Kbelích iglú

Postavit za jedinou hodinu iglú ve Kbelích, zajistit několik
dobře vypadajících tučňáků a velkou ledovou kru? To
nebude problém. Zdá se Vám to jako nesmysl. Ano,
také prý měli výtvarníci na začátku mnoho pochybností,
ale přece jen se do toho pustili. Na
výtvarném kroužku se totiž ničeho
nebojí. Je pravda, že se jim práce také
vždy nepovede na první pokus, ale
nakonec jsou všechny výrobky dětí
nádherné a osobité.
Výtvarný kroužek můžete navštívit i vy.
„Bohužel nemůžeme uspokojit zájem
všech, ale stále máme ještě dvě volná
místa, která čekají na své účastníky.
Vedeme děti k samostatné výtvarné
práci. Využíváme k tomu všechny
techniky, které si dokážete představit,“
vysvětlila Zuzka, vedoucí kroužku.
Leden věnovali na výtvarném kroužku
stavbě iglú, jak jste si mohli přečíst
výše. Vzhledem k nedostatku sněhu
vzali zavděk výtvarníci kostkami cukru
a výsledek stál za to. „Počáteční
nedostatky polárních obydlí jsme
museli vychytat. Bortily se stěny a iglú
nevypadaly jako iglú,“ smála se Zuzka.
V únoru a březnu se můžou výtvarníci, současní i ty nový,
těšit na výrobu mýdla, tvoření sněhuláků z ponožek nebo
výrobu přáníček k velikonocům a mnoho dalšího. „Snažíme
se měnit každou hodinu náplň, aby se děti nenudily. Věkově
je náš kroužek ideální pro první až devátou třídu základní
školy, ale chodí k nám i dvě děti mladší,“ doplnila Zuzka.

Výtvarný kroužek funguje v Nízkoprahovém
centru aktivit ve Kbelích už od loňského září.
Koná se pravidelně každé pondělí od 4 do 5
hodin. Pokud by jste se rozhodli se na kroužek
přihlásit kontaktujte webové stránky NCA.
Od září se už Zuzka s dětmi věnovala kresbě,
malbě, decoupagi ale také výrobě adventních věnců nebo

výrobě vánočních ozdob a zdobení vánočního stromečku.
Více o činnosti kbelského volnočasového centra NCA,
Toužimská 244/42, Praha 9 naleznete zde: www.coolkbely.
cz
Mgr. Martin Hrubčík, MBA
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Projektový den třídy 3. B
ZŠ Praha - Kbely

Dne 19. 3. 2019 navštívila třída 3.B ZŠ Kbely skautskou klubovnu v Centrálním parku. Vedoucí skautů pan Kamil Podlaha seznámil děti s činností místních skautských oddílů
S.S.V., které jsou registrovány pod mezinárodní organizací

druhy oddílů: vodní (Vlčata, Žabičky, Skauti) a pěší (Bobříci,
Světlušky, Vlčata, Skauti a Old skauti). Jednotlivé oddíly se
odlišují stejnokroji a náplní činnosti.

Nabídka aktivit byla velmi pestrá: ukázky chovu terarijních
živočichů, práce s mikroskopem, pohádkový kvíz, karaoke,
zkouška zručnosti, exponáty historických zbraní, aktivity na
interaktivní tabuli a školních iPadech, hádanky, hry a mnoho
dalšího. Pro sportovce byly připraveny ukázky basketbalu a
taekwonda. Vedle toho se rodiče mohli seznámit se školními projekty, úspěchy našich žáků na soutěžích a olympiádách a učebními materiály.
Všechny budoucí školáky, kteří nasbírali plný počet razítek,
čekala na konci programu sladká odměna!
Mgr. Martin Korenčík

modely hlav

Chtěly bychom přiblížit svou práci z hodin výtvarné výchovy.
Vytvářely jsme modely hlav. Byly vyrobeny z kartónu,

WFIS (Word Federation Independent Scout). Tato organizace sdružuje skauty z celého světa a ve Kbelích má dva

DEN TEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tradiční den otevřených dveří přilákal na naši školu řadu
rodičů i budoucích prvňáčků. Pro návštěvníky bylo připraveno jedenáct stanovišť s bohatým programem. Ti nejmenší si mohli i zasoutěžit. Role průvodců se jako každý
rok ujali žáci osmých a devátých tříd.
Pro návštěvníky staré budovy byla otevřena jazyková pracovna, knihovna, hudebna, dílny, tělocvična, gymnastický
sál a učebny dějepisu a přírodopisu. Na nové budově byla
otevřena interaktivní učebna a dvě 1. třídy. Rodiče se mohli seznámit i s programem Začít spolu.

Děti si prohlédly klubovnu a vyslechly zajímavou přednášku o skautování. Dozvěděly se o skautských zásadách
- skaut je skautovi bratrem a pomoc druhému je základem slušného chování. Diskuse o chování v přírodě, zálesáckých stavbách, samostatnosti a soběstačnosti, zaujala
všechny přítomné. Pan Podlaha zodpověděl mnoho zvídavých otázek. Klubovna je bohatě vyzdobena. Některé děti
zajímaly vystavené fotografie významných osobností českých dějin a státní symboly. Jiné upoutaly vystavené lebky
zvířat, předměty rytířské tématiky, indiánský bubínek nebo
námořnická výstava.
Další část projektového dne probíhala venku v parku, kde
jsme si společně zahráli skautské hry a vyzkoušeli práci s
bičem a lanem.
Závěr slunečného dopoledne jsme strávili u ohně opékáním uzenin a zpíváním trampských písní za kytarového doprovodu pana Petra Nováka.
Všem, kteří se podíleli na organizaci projektového dne, děkujeme.
Mgr. Eva Baudyšová – třídní učitelka a speciální pedagog, třída 3.B.

PROJEKTOVÉ DNY 6. C

V březnu se naše třída během projektového
dne vydala za dobrodružstvím. Na cestu jsme si
vytvořili zápisníky k zaznamenávání splněných
cílů. Naše výprava vedla do školní zahrady, kde
na nás na stromech čekaly úkoly z dobrodružné
literatury s nápovědou. Ale to nebylo všechno.
Pokusili jsme se i zachraňovat věci z „vraku lodi“
jako Robinson. Knížky pana Jaroslava Foglara nás
inspirovaly k plnění bobříka mrštnosti. Také jsme
si z materiálu z připravené truhličky připravili
amulety proti zlým silám, které nám mohly
bránit při hledání pokladu. Druhá část našeho
dobrodružného dne pokračovala ve třídě, kde
nás písnička zavedla mezi zlatokopy. V dílně čtení
jsme na Aljašce hledali s Billem „zlatou kapsičku“.
Příběh byl přerušen v napínavém okamžiku a
každý z nás ho podle své fantazie dokončil.

novin, akrylového tmelu, akrylových barev, krepového
papíru a lepidla z tavící pistole. Návrh na hlavu černošky
jsme si vybraly, protože se nám zdálo, že to bude vypadat
hezky. Výrobek jsme pojmenovaly Sofie, protože
se nám jméno líbí. S tímto výtvorem jsme velice
spokojené. Motiv vodníka jsme si zvolily, protože
jsme měly hodně zelených věcí a také nás napadlo,
že model hlavy může být víc zajímavý. Nakonec
jsme zvolily pohádkovou bytost, se kterou jsme
se setkaly i v hodinách slohu,kde jsme tuto bytost
charakterizovaly. Vodníka jménem Česílko jsme
vytvořily ze dvou částí kartonu, dvou profilů hlavy.
První zpředu a druhá z boku. Obě části jsme trochu
nastříhaly a zasunuly do sebe. Tento kartonový
kříž jsme dolepily pomocí menších výsečí, aby
byla hlava kulatá. Poté jsme celou hlavu polepily
novinami a přetřely akrylovým tmelem. Nakonec
stačilo povrch nabarvit, nalepit vlasy a vymyslet
ostatní doplňky. Vytváření hlavy nás velmi bavilo.
Kateřina Bacílková, Tereza Bacílková, Klaudie
Malá, Michaela Setnická, 6. B
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Dubnový projektový den využila naše třída 6. C k zajímavé
činnosti. Jednotlivé kruhy si podle svých zájmů vybraly část
Vyšehradu, kterou měly zpracovat jako průvodci. V týmu

jsme si rozdělili úkoly. Jeden shromažďoval informace,
druhý dělal prezentaci, třetí vytvářel turistickou upoutávku,
čtvrtý se připravoval na roli průvodce a tlumočil výsledky
snažení celého kruhu. Na Vyšehradě jsme se zastavili u
rotundy sv. Martina, zaujal nás i Čertův sloup, obdivovali

JAK JSME NATÁČELI FILM

Naše třída 6.C se v hodinách literatury a dějepisu učila
o trojské válce. Rádi hrajeme příběhy, tentokrát jsme se
dohodli, že během projektového dne natočíme film o této
válce. Pár dní před natáčením jsme si rozdělili role a rozdali scénáře. V kruzích jsme o hodinách výtvarné výchovy

NOC S ANDERSENEM 2019

bubnování se skvělým hudebníkem, perkusionistou,
zpěvákem a tanečníkem Petrem Šušorem.
Nejstarší páťáci si letos sami připravili 10 stanovišť pro
nejmladší zúčastněné děti, na kterých se zábavnou formou
seznamovaly s H. Ch. Andersenem a jeho pohádkami.
Akce se jako obvykle vydařila, svůj podíl na tom mají i naše
milé kuchařky a kuchaři, kteří připravili výbornou večeři
a snídani. Tato akce se setkává stále s větším zájmem u
dětí i rodičů, takže se už teď těšíme na příští – jubilejní 20.
ročník.
Mgr. Jarmila Rambousková

Noc s Andersenem
na 2. stupni ZŠ Albrechtická

si připravili krátké povídání a lákavou ukázku. Po večeři pro
ně 8. A připravila v temných zákoutích zahrady světýlka, ta
je vedla k úkolům. I když začernalé stromy naháněly strach,
šesťáci vše zvládli. Program pokračoval vytvářením příběhů
podle obrázků. Poté došlo i na oblíbenou dramatizaci,
tentokrát se žáci věnovali známým pohádkám. Večer

Stalo se již tradicí, že milovníci čtení a knih tráví noc
z pátku 29. března na 30. března ve škole a připojují
se tak k celosvětové akci na podporu čtenářství „Noc
s Andersenem“. Z prvního stupně naší školy to bylo letos
téměř 160 dětí z devíti tříd se svými třídními učitelkami.
Program si připravovala každá třída zvlášť, ale připojit
se mohly i k celoškolním aktivitám – besedovat s dětmi
o komiksech přišel spisovatel a scénárista Jiří Walker
Procházka, jako druhá možnost se nabízelo skupinové

jsme impozantní sochy Libuše a Přemysla, fandili jsme
odvážnému Horymírovi. Zavítali jsme i na Slavín a zastavili
jsme se u hrobů Karla Čapka, Jana Nerudy a Boženy
Němcové. Role průvodců se nám líbila. Po návratu do
školy jsme si ještě Vyšehrad připomněli v prezentacích
kruhů. Následovalo hodnocení. Je těžké říct, který tým byl
nejlepší. Pěkných výsledků jsme dosáhli všichni. Podívejte
se do naší fotogalerie a posuďte sami.
Mgr. Marie Nováková a třída 6.C

natáčet. I když bylo hodně nepovedených záběrů a každé
jednání jsme natáčeli alespoň čtyřikrát, stihli jsme to. Při
natáčení jsme se bavili. Hodně jsme se nasmáli a ještě

Letošního ročníku Noci s Andersenem se zúčastnili i žáci a
žákyně 2. stupně. Příležitost prožít zajímavé chvíle s knihou
ve škole zahalené tmou využily třídy 6.C ,7.A, 8.A a 9.A
se svými třídními učiteli, kteří pro ně připravili zajímavý
program. Děti se na jeho vytváření také podílely. Žáci 6. C se
nejdříve snažili získat své kamarády k četbě knihy, o které

NOC S ANDERSENEM - DEVÁŤÁCI

namalovali kulisy. Na natáčení jsme měli pět vyučovacích
hodin, z toho dvě vyučovací hodiny jsme ještě upravovali
kostýmy, scénu a opakovali si určitá jednání. Potom se šlo

jsme měli čas na uklizení třídy. Film jsme pak sestříhali a
počítačově upravili. Celkový výsledek se nám všem velmi líbil. Rodiče výsledek našeho snažení viděli na konci
třídních schůzek 16. dubna.
Lucie Svobodová, 6.C

Možná by se zdálo, že Noc s Andersenem je určena pouze
mladším dětem, ale opak je pravdou. Již potřetí za sebou
se do této akce zapojili i letošní deváťáci. Jejich program
byl zaměřen především na současnou českou literaturu.
Po úvodním rozdělení do skupin proběhla krátká dílna
čtení, během které se žáci seznámili s knihami vybraných
autorů. Následovala upravená varianta soutěže „Chcete
být milionářem?“ se zaměřením na literaturu a největší
úspěch měla bezesporu desková hra o „vypůjčených“
větách – Přines si svou knihu. Program byl zakončen
půlnoční výpravou do kbelského lesoparku a posezením
u ohně.
Mgr. Martin Korenčík

naplněný literárními příběhy skončil, děti usínaly ve ztichlé
škole.Ve snech je určitě provázely zážitky uplynulého dne.
Mgr. Marie Nováková
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Soutěže Za tajemstvím
Pražského hradu

Rozhodli jsme se, že se opět zúčastníme soutěže Za
tajemstvím Pražského hradu. Každý z nás dostal pracovní
listy s otázkami. Vydali jsme se na Hrad. Nejdříve na
výstavu, která se věnuje dějinám této historické památky.
Procházeli jsme místnostmi, zkoumali jsme vystavené
exponáty, které nám měly napovědět při řešení otázek.
Neobjevili jsme odpovědi na všechno, protože se další
úkoly týkaly Svatovítského chrámu a Obrazárny Pražského
hradu. Tam jsme se samozřejmě také vydali. Prošli jsme
se katedrálou, pozorně poslouchali výklad paní učitelky a
zjistili jsme další zajímavé věci, které jsme dosud nevěděli.
Pracovní listy jsme už měli téměř vyplněné. U některých
otázek jsme si nebyli jistí, a proto jsme zkusili v dalším
historickém semináři najít odpovědi v odborné literatuře,
někteří pátrali i na internetu. Myslím si, že nám to obohatilo

Páťáci se zapojili do soutěže
VODA V KRAJINĚ.

Dobrý den, jsme třída 5. D, která se tradičně zapojuje do
různých akcí a soutěží. Letos jsme se rozhodli pro soutěž
Voda v krajině, kterou vyhlásily Pražské vodovody a kanalizace. Tato soutěž je určena pro pražské základní školy od 3.
do 6. ročníku. Úkolem bylo vytvořit model krajiny se čtyřmi
povinnými prvky (pole, les, dům se zahradou a vodní tok)
a také co nejvíce opatřeními proti suchu a pro udržování
vody v krajině.
Ve třídě jsme nejdřív
nevěděli, jak celý
projekt
uchopit,
proto paní učitelka
Rambousková
s našimi „Učiteli
naživo“ Jakubem a
Tomášem připravila
centra aktivit s touto tématikou. Také
jsme navštívili program Voda v krajině
v
zemědělském
muzeu.
Ve
třídě
s námi besedovala
designérka paní Anička Kozová, která nám poradila, jak takové modely krajiny vznikají.
Konečně jsme se dočkali projektového dne (úterý 19. 3.),
ve kterém měl trojrozměrný model vzniknout. Do třídy nás
přišli podpořit i někteří rodiče, ale samotná práce zůstala
na nás. Ve třídě jsme nashromáždili spoustu materiálu –

Je to až neuvěřitelné, ale po pěti hodinách usilovné práce
byl model hotový. Druhý den jsme ještě ve dvojicích
vytvořili komiksy, které jednoduše popisují námi navržená
opatření k zadržení vody v krajině.
Práce nás všechny moc bavila a teď již jen čekáme, jak
soutěž dopadne. Nám všem se model moc líbí!
PS. Těsně před uzávěrkou Kbeláku jsme se dozvěděli výsledek – naše třída se umístila na 1. místě (společně se ZŠ
Mládí) a získala hlavní cenu – výlet autobusem za Jakubem
Vágnerem k rybníku Katlov. Těšíme se na slavnostní vyhlášení a předání cen do Podolské vodárny ve středu 22. května 2019. Tam si také budeme moci prohlédnout všechny
vyrobené modely.
třída 5. D

Kbely TV
naše znalosti. Už se těšíme na finále.
Aneta Mykulcja, historický seminář

kartonové krabice, písek, kamínky, jehličí, špejle, lepidla,
tavné pistole, řezáky a dali jsme se do práce. Dohodli jsme
se na rozdělení rolí – lepič, vyřezávač, barvič, kameraman.
Základní polystyrenovou desku jsme polepili kartonem, ze
kterého jsme vytvořili zároveň i vrstevnice. Spolužáci, kteří
zrovna nevyřezávali z kartonu, se zatím věnovali výrobě
krajinných
a
přírodních
prvků. Udělali
jsme
stromy,

Výběr nejzajímavějších reportáží

www.kbely.tv

Letecké muzeum vstoupilo do nové sezóny
Letecké muzeum ve Kbelích vstoupilo 4. května do dalšího půlstoletí své existence a
otevřelo se návštěvníkům. Ty opět láká novinkami v expozici.
http://kbely.tv/video/1858-letecke-muzeum-vstoupilo-do-nove-sez-ny

Vzpomínkové pokládání věnců
3. května 2019 se k příležitosti výročí ukončení druhé světové války konalo pietní setkání u
pomníku kbelských občanů při Mladoboleslavské ulici. Za účasti místostarostů, skautů SSV,
kbelských hasičů a další veřejnosti byly k pomníku položeny smuteční věnce.
http://kbely.tv/video/1860-vzpominkove-pokladani-vencHouslové Velikonoce s Václavem Hudečkem
Přímo na velikonoční pondělí hostil kbelský kostel k příležitosti vyvrcholení svátků
zmrtvýchvstání Ježíse Krista velikonoční koncert. Hlavním protagonistou nebyl nikdo jiný
než slavný český houslista Václav Hudeček.
http://kbely.tv/video/1855-houslove-velikonoce-s-vaclavem-hudeckem

Kbelští siláci bodovali ve Vsetíně
7. dubna se ve Vsetíně konalo otevřené mezinárodní mistrovství České republiky v
benchpressu. Kbely se tam vydal reprezentovat pětičlenný tým z SK sebeobrana Kbely.
http://kbely.tv/video/1853-kbelsti-silaci-bodovali-ve-vsetine

domek, studnu a rozhlednu. Potom jsme barvili vrstevnice.
Koryto řeky jsme vylili směsí, která ztuhla a připomínala
vodu. Kameramani vše dokumentovali, chodili z místa
na místo a zachycovali nejdůležitější části a činnosti. Po
sestříhání vzniklo pětiminutové dokumentační video,
které je součástí technické dokumentace.

Velikonoční jarmark 2019
V sobotu 13. dubna proběhl další tradiční velikonoční jarmark v Centrálním parku. Jedním
z hlavních bodů programu bylo rozloučení se s paní Zimou – Moranou.
http://kbely.tv/video/1851-velikonocni-jarmark-2019
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Klub seniorů Kbely
Senioři v Litoměřickém kraji

První výlet pořádaný vedením Klubu seniorů se konal dne 20.3.2019 do Vinařské oblasti Čech, do Litoměřic.
Litoměřice patří mezi nejstarší česká města a nacházejí se na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách na západním okraji
Polabské nížiny.Pro svou úrodnou polohu jsou známé také jako Zahrada Čech.Pro pěstování vinné révy na Litoměřicku
jsou příhodné podmínky - relativně teplé mikroklima, vhodné složení půdy a jižní expozicí většiny strání s ochranou
proti severním větrům.
V centru města na Mírovém náměstí jsou architetonicky cenné domy - např.Kostel
všech svatých, Radnice, Muzeum, divadlo Karla Hynka Máchy .
Našim cílem byla návštěva Gotického hradu pocházejícího z 13.století, kde je umístěna
v 5.podlaží hradu expozice věnovaná
Výlet Klubu seniorů
českému vinařství od dávné historie
do Litoměřického kraje inspiroval naší
až po vinařství 20. a 21.století. Paní
členku paní Václavu Rambouskovou
průvodkyně nás seznámila s rozvojem
k sepsání několika veršů věnovaných
vinařství, výrobními zařízeními ( lis,
básníkovi Litoměřicka
odzrnovač, koštýř aj.)
Působivé bylo i vyprávění Karla IV.
(2D zobrazení) o zdejších vinicích.Závěrečná část výstavy byla po celém
obvodu konferenčního sálu se zachovalými gotickými artefakty, kde POCTA KARLU HYNKOVI MÁCHOVI
každá z devíti zde zastoupených vinařských oblastí prezentuje své vlastní Obloha modrou barvou září,
vypadá to na předjaří.
produkty.
Oběd jsme měli zamluven v tzv. « Baště», která byla původně součástí V tu chvíli myslím na nádheru
hradního opevnění. V 19.století sloužila jako vězeňská kaple, kde jarních květů v podvečeru.
ministroval známý loupežník Václav Babinský. Dnes je zrekonstruována Vzpomenu si na Máchu.
a přeměněna na stylové posezení s historickým nádechem a výborným
Nastalo jaro, lásky čas,
všude je slyšet ptáků hlas.
Srdce každé jen po lásce touží,
když v noci se obavami souží,
za dne se lásce poddává.
A i když láska láskou není
těla se chvějí v roztoužení,
duše vzlétá k nebesům.
Tělo s tělem se v jedno spojí,
žár vášně sálá s prostor kol,
srdce zatouží po věčnosti,
zatím neví, co je žal a bol.
Ještě chvíli ruka tělo laská,
není to už ale láska,
je to jen pouhé loučení.
Až rozpojí se těla obě,
vzpomenou si na čas jarní,
jak krásné to bylo období.
jídlem a nese název «Dobrá Bašta».
Další zastávkou našeho výletu byla exkurze do Žernoseckého vinařství
s.r.o v obci Velké Žernoseky, které v současné době obhospodařuje vinice
v rozsahu 31 ha. Pěstuje bílé odrůdy na výrobu bílých vín - např. Múller
Thurgau, Tramín, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé a modrých odrůd na
výrobu červených vín - např. Svatovavřinecké, Modrý Portugal, Rulandské
modré.
Exkurze zahrnovala prohlídku historických sklepů a výklad o historii a
pěstování vinné révy a výrobě vín.

Ač přednost měl by dát,
zda věnovat se povinnosti,
či ještě chvíli milovat.
I básník v ten čas lásky plný
miloval a chtěl lásku dát.
Rozezněly se smutné zvony,
než rozdal lásku, umřel mlád.

Rozloha sklepů je asi 1 5OOm2 a jednotlivé části nesou názvy jako Panenský, Jánský, Křížový, Hluboký ,Dómský. V
některých sklepích jsou umístěny dubové sudy o objemu 3 000 - 5 000 litrů a také moderní nerezové tanky s možností
řízeného kvašení.
V prostorách Panenského sklepa proběhla ochutnávka ( degustace) 3 druhů vín. Bylo to víno Múller Thurgau,
Svatovavřinecké a Johanniter.
Po ukončení prohlídky jsme měli možnost si zakoupit vína různých druhů.
Během výletu jsme měli krásné sluneční počasí. Chtěli bychom poděkovat celému výboru Klubu seniorů za zorganizování
pěkného a poučného výletu. Děkujeme také řidiči autobusu panu Černému za klidnou a bezpečnou přepravu nás seniorů.
Marie ŽĎÁRKOVÁ

Senioři na KONOPIŠTI
a ČAPÍM HNÍZDĚ

Dne 17.4.2019 jsme byli na výletě klubu seniorů, na zámku
Konopiště a farmě Čapí hnízdo. Zámek Konopiště patří k
naším nejvýznamnějším památkám .Leží asi 2 km na západ
od centra Benešova. Současnou podobu dal Konopišti
jeho poslední majitel, následník Rakousko-uherského
trůnu, arcivévoda František Ferdinand d´Este, který zámek
koupil roku 1887 od Františka Eugena Lobkowitze. Po

sňatku s českou hraběnkou Žofií Chotkovou se zámek stal
domovem arcivévodské rodiny. Před východní vstupní
branou v hradním příkopu pobývá medvěd Jiří. Kolem
zámku je rozlehlý zámecký park s Růžovou zahradou.
Nedílnou součástí zámku je Muzeum sv. Jiří a Střelnice.
Na zámku je možné navštívit 4 prohlídkové okruhy. Vedení
klubu vybralo první okruh, který představuje reprezentační
salony jižního křídla / např. Růžový salon, přijímací salon,
apartmány pro hosty v nichž např. nocoval německý
císař Vilém II a jeho pobočník admirál Tirpiz / a velkou
loveckou chodbu s mysliveckými trofejemi zvěře skolené
arcivévodou Františkem Ferdinandem. Prohlídka zámku
se nám moc líbila a to díky poutavému vyprávění paní
průvodkyně, která nás tímto okruhem provázela.
Po dobrém a chutném obědě v restauraci „ U Komína „
jsme jeli do areálu (farmy ) Čapí hnízdo, který se nachází u
rybníka Slavníč nedaleko od Olbramovic na Benešovsku. Je
to unikátní víceúčelový areál o rozloze tří hektarů a 74 ha
pastvin a polí. Tento areál vznikl rekonstrukcí původního
hospodářského statku Nový Dvůr Semtín a lihovaru, který
byl opuštěný a v dezolátním stavu.
Centrálním objektem je víceúčelová stavby JÍZDÁRNY ve
tvaru ČAPÍHO HNÍZDA, která dala jméno celému areálu.

Součástí areálu je ještě hotel, restaurace, konferenční
sál, sportoviště, hospodářská farma - stáje pro koně a
dobytek, bistro U Čápa, Ekocentrum, lanový park pro děti,
informační centrum a atd.
Dominantou farmy Čapí hnízdo je komín bývalého lihovaru,
který již léta poskytuje domov rodině čápů, která se sem
každý rok pravidelně vrací a kterou jsme měli možnost
vidět na vlastní oči.
Naši návštěvu pod vedením místní lektorky jsme zahájili v
areálu EKOCENTRA, na který navazuje tzv. Labyrint, kterým
jsme procházeli a kde je expozice trvale hendikepovaných
živočichů, které již není možno vrátit zpět do přírody. Viděli
jsme několik druhů sov, káně lesní, poštolku obecnou, výra
velkého a orla mořského. U jezírka čápa bílého a volavku a
jiné vodní ptáky. Ve výběhu naši pozornost upoutala vydra
říční, liška obecná, prase divoké a výběh daňka evropského.
Procházeli jsme též pavilony s exotickými zvířaty byli zde
lemuři, nosáli, klokani a surikaty.
V dalších výbězích farmy jsme mohli obdivovat mnoho
druhů ušlechtilých plemen koní - anglické plnokrevníky,
kladrubské bělouše, poníky, také skot , ovce , kozy, a lamy.

Chloubou jsou tyrolští koně haflingové a plemeno irských
farmářů .
Pokračováním prohlídky je naučná stezka, která vede
celým areálem Čapího hnízda. Areál je velice zajímavý
svým uspořádáním, čistotou a zelení a pobyt a prohlídka
se nám velmi líbila. Během celého výletu jsme měli hezké
sluneční počasí.
Poděkování náleží řidiči autobusu za jeho bezpečnou jízdu
přeplněnou Prahou, Pražským okruhem, D 1 i dalšími
cestami během cesty tam i zpět do Kbel.
Marie Žďárková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Albrechtická

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Duben v mateřské škole
Albrechtické

Vynášení Morany

V dubnu jsme v naší školce opět pořádali mnoho společných
akcí. Měsíc jsme zahájili povídáním o našich domácích
zvířatech a jejich mláďatech, za některými zvířátky jsme se
podívali dokonce i k rybníku. Jaro už je v plném proudu a
my tak v naší školce můžeme stále více času trávit na školní
zahradě. Spoustu aktivit, pokud je to možné, přenášíme
ven. Po zimě jsme uklidili naši zahrádku, přesadili květiny
v květináčích. Také jsme zasadili bylinky, kterými jsme si
pak mohli vylepšit polévku nebo pomazánku. Víme, že
jsou plné vitamínů, a proto velice zdravé. Tímto děkujeme
všem rodičům, kteří nám bylinky darovali.
Tento měsíc se však především nesl v duchu oslav jara.
Velkým tématem byly totiž Velikonoce. S dětmi jsme si
povídali o tom, jaké zvyky k Velikonocům patří, malovali
jsme vlastní kraslice a učili se velikonoční říkanky. Domů,
pro zkrášlení a pro radost rodičům, děti nesly například
obarvená vajíčka na stužce, beránka do květináče a květník
‚zajíček‘ s nasetou řeřichou pro zdraví celé rodiny. Dále
také vyráběly kraslice ozdobené ubrouskovou technikou a
barevná vajíčka z ovčí vlny vyrobená mýdlovou technikou,
která zavěšovaly na věneček z vrbového proutí. Přitom
jsme si všichni zpívali velikonoční koledy.
Ve třídě Medvíďat bylo velkým tématem také přesazování
rajčátek, která si děti s učitelkami společně od semínka
vypěstovaly a postupně sledovaly, jak vyrůstají. Děti tak

měly možnost vypěstovat si svou vlastní rostlinku,
o kterou se mohou i nadále starat.
Jako každý rok nám i letos začíná období jarních
výletů. Třídy Berušky a Včeličky se tentokrát vypravily na
celodenní výlet na zámek Loučeň, který byl celý vyzdoben
v duchu Velikonoc. Děti měly zážitek ze zámeckých bludišť
a labyrintů všech druhů.
Naši předškoláci se vydali na výlet do IQ parku v Liberci,
kde využili interaktivní, zábavné i poučné exponáty. Zcela
neformální vzdělávací formou se zde dozvěděli mnoho

zajímavých věcí ze světa vědy. Nejvíce
se dětem líbily vodní hrátky, zrcadlové
bludiště a zešikmená loď. Také si mohly
zahrát na moderátora v televizi a vyzkoušet si různá
povolání.
Každoročně se těšíme na oslavu Dne Země, která se i letos
konala v Pralese. Na děti čekal bohatý program. Seznámily
se s životem některých zvířat, s koloběhem vody v přírodě,

prohloubily svoje znalosti o třídění odpadu. Všem se
podařilo poskládat obří puzzle i velké domino.
Nejvíc si všechny děti ve školce užily čarodějnický týden.
Vysvětlili jsme si, proč slavíme svátky jara. Co to je
Filipojakubská noc, kdy se slaví a jak tyto oslavy probíhají.
V den oslav se všichni ve školce proměnili v čarodějnice
a čaroděje. Přesto, že počasí
nám ten den vůbec nepřálo –
celý den pršelo, jsme si celou
oslavu užili. Program jsme
přesunuli do školní jídelny.
Učitelky se s dětmi k tomuto
svátku naučily nové básničky
a písničky, a dokonce si i jednu
čarodějnici
vlastnoručně
vyrobily. Děti také zkoušely
čarovat a míchat různé
lektvary.
Průběh
čarodějnického
dopoledne,
které
bylo
nejvýraznější akcí měsíce,
máme
zdokumentovaný
ve fotogalerii na našich
webových stránkách.
Poslední den v měsíci jsme jeli vlakem na výlet do
čakovického zámečku na výchovný koncert. Děti tak mohly
na vlastní oči vidět a slyšet hudební nástroje, na které hráli
hudebníci jen o pár let starší, než jsou ony, dokonce mezi
účinkujícími byli i jejich sourozenci.
Lada Leiblová
ředitelka MŠ

Vynášení Morany a vítání jara ve školce je tradicí již několik
let. Začíná se výrobou Morany, paní zimy, kterou je potřeba
vynést ze školky a zničit, aby mohlo přijít jaro a všechno
kolem mohlo rozkvést. Na výrobu Morany používá každá

třída různé materiály - papír, látky, slámu
apod. Jednu velkou Moranu pak vyrábí
paní učitelka Dominika za pomoci dětí
ze třídy Žabiček. Děti ze všech tříd se učí
nějakou hezkou písničku na přivítání jara
a třeba také básničku na zahnání zimy - např.: „Zimo, zimo
táhni pryč, nebo na tě vezmu bič. Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory za ty lesy. Až se vrátím nazpátek, svléknu zimní
kabátek.“ Taková básnička umí zimu pěkně „postrašit“. A
v čem bylo letošní pálení Morany jiné? Tento rok se spojily
děti z celé školky, a protože si jaro moc přály, vydaly se
Moranu spálit společně. Velká skupina by se k malému
ohništi, které pro tyto účely máme ve školce, nevešla. Tak
jsme se ve velkém a dlouhém průvodu, v čele s Moranou,
vydali do kbelského lesoparku, kde jsme měli dostatek
prostoru. Akce se opravdu podařila, všichni na ni rádi
vzpomínáme.
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Šakal Kbely

VYPUSŤTE ŠAKALA!
Rok se s rokem sešel a prostor Pralesa opět ožil v dubnovou
neděli závodní vřavou. Přespolní závod Vypusťte šakala!
pořádaný Školním atletickým klubem Albrechtická vstoupil
do svého čtvrtého ročníku.

Po loňských vedrech se v neděli ráno 14. dubna 2019 rtuť
teploměru chvěla pár stupňů nad nulou a jen neochotně
a pomalu stoupala výše a ještě se přidal kamarád déšť.
Podmínky pro opravdu drsné závodníky.
A těch se na startu sešlo více než 300. Čekaly na ně tratě od
60 do 3200 metrů. Ti nejmenší se snažili dohonit maskota
závodu – králíčka, starším se již časy zaznamenávaly
profesionální časomírou.
K zahřátí závodníků i doprovodu sloužily kromě ohně i
lezecká stěna a orientační
běh včetně přírodovědných
kvízů
v
prostorách
lesoparku Prales.
Každý závodník zvítězil sám
nad sebou a byl odměněn
účastnickou
medailí,
diplomem a drobným
dárkem. A ti nejrychlejší
stanuli na stupních vítězů
a za velkých ovací přebírali
ocenění z rukou ředitelů
obou
kbelských
MŠ,
trenérů a nedocenitelných
dobrovolníků.
Po dětských kategoriích
se na start nejdelší trati
postavili ti nejzkušenější –
rodiče. I oni svedli lítý boj
o jednotlivá umístění a na
jejich nasazení byla vidět
inspirace od svých dětí.
Výsledky a fotogalerii
naleznete
na
www.
sakalkbely.cz.
Velký
dík
našim
kamarádům za pomoc při

závodě, sponzorům za dary pro vítěze i
účastníky, MČ Praha 19 a ČUS za finanční
podporu.
Vypusťte šakala!2019 je za námi, ať žije
Vypusťte šakala! 2020!
P.S. Dočetl jsi až sem? Baví tě sport?
Nebojíš se dětí? Chceš něco dělat i
pro ostatní? Tak právě Tebe hledáme!

Pěšky 2,6 km, autem 4,3 km
z centra Kbel.
JEZDECKÝ KLUB

FIDORKA

Jízdy na koních

Nabízíme Vám jízdu a výcvik na koních.
Jízdy probíhají od úterý do neděle a jsou určené nejen pro děti,
ale i pro dospělé.
Vyrážíme do přírody, ale trénujeme i na jízdárně.
Jsme malá rodinná stáj se dvěma poníky a třemi velkými koňmi.

Aktivity:

- výuka dětí i dospělých od zčátečníků po pokročilé
- pony školička pro děti od 5ti let
- příměstské kempy pro děti
- vyjížďky pro rodiny do přírody
a mnoho dalšího...

kontakt: jkﬁdorka@seznam.cz
tel: 776 204 952
www.jezdecka-staj-ﬁdorka.webnode.cz

Pro další školní rok hledáme trenéry, asistenty. Zaškolení
zajistíme. Kontakt na www.sakalkbely.cz
letak_jk_fidorka_tisk
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ZÁPISNÍK JOSEFA PERLINGERA

Březen 2019

2. 3. Za jarního počasí se uskutečnil
již 33. ročník silničního běžeckého
závodu Palestra Kbelská desítka. Jedná
se o první významnější vytrvalostní
běh nové sezony.
4. 3. Na kbelské radnici se uskutečnilo
další Letopisecké setkání kbelských
pamětníků, které bylo tentokrát
věnováno historii kbelských čtvrtí.
5. 3. Z kbelského letiště odstartoval
dopravní letoun s premiérem České
republiky na oficiální návštěvu a
setkání s prezidentem Spojených států
amerických Donaldem Trumpem.
Opravdu historický okamžik.
6. 3. V sále Lidového domu Kbely
se uskutečnilo Veřejné zasedání
Zastupitelstva Městské části Praha
19. Nejdůležitějším bodem programu
bylo schválení návrhu rozpočtu na rok
2019, což se nakonec podařilo.
10. 3. Opět jsem navštívil Letecký
archiv v Praze 10 a zjistil události na
letišti ve Kbelích, např. dne 19. dubna
1991 v dopoledních hodinách zde
přistál letoun North American P-51
D Mustang v barvách amerického
letectva. Stroje tohoto typu vstoupily
do dějin letectví úspěšným zásahem
v bojích 2. světové války a proto přílet
jednoho z těchto veteránů vzbudil
zaslouženou pozornost. Letoun, který
je majetkem kytaristy rockové skupiny
Pink Floyd Davida Gilmoura a byl
pilotován představitelem britského
leteckého muzea v Hendonu u
Londýna, je přes některé pozdější
úpravy v dokonalém technickém
stavu. Potvrdila to i letová ukázka nad
naší obcí. Nejen pro milovníky letectví
to byl to opravdu zážitek.
11. 3. Nejen Kbely zasáhl silný vítr.
Senior ze Kbel šel vybrat z bankomatu
v Katusické ulici větší obnos peněz.
Vše probíhalo v pořádku, ale když
přepočítával peníze, vítr mu je z rukou
,,vyfoukl“ a bylo humorné pozorovat,
jak muž po ulici honí bankovky
tisícovky a dvoutisícovky stylem,
jakoby je chtěl zašlápnout do země.
Nakonec se mu podařilo celých deset
tisíc korun zachránit! Jediná ztráta byl

doklad se zůstatkem na účtu, který
vítr odnesl neznámo kam.
14. 3. V odpoledních hodinách se v
Základní škole Albrechtická ve Kbelích
uskutečnil Den otevřených dveří.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
objekt školy včetně jejího vybavení.
16. 3. V sále Lidového domu Kbely se
konal Hasičský bál, který uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů Kbely za
podpory MČ Praha 19. Dobrá muzika
(2 kapely), bohatá tombola, příjemná
zábava, co si víc přát. Připomínám,
že Sbor dobrovolných hasičů Kbely je
jedním z nejstarších v Praze (založen
1881) a je to významná kbelská
organizace, na kterou jsme my Kbeláci
opravdu pyšní! Fotbalisté Spartaku
Kbely, kteří hrají v 1. B třídě, skupina B
utrpěli na domácím hřišti porážku 2:4
s mužstvem Újezd nad Lesy B a drží se
v polovině tabulky soutěže.
19. 3. Na křižovatce ulic Katusická a
Letců si někteří řidiči pletou silnici
s jízdním okruhem. Každý den se zde
obrací 20 až 50 aut různého typu, aby
si ušetřili cestu a nemuseli objíždět
celý blok k návratu do Toužimské

seniorka ze Kbel ztratila klíče od bytu.
Nemohla se dostat domů, tak si prošla
všechna místa kudy procházela, ale
klíče nenašla. Aby se dostala domů,
musela zavolat příbuzného, který byl
ten den mimo Prahu a klíče od jejího
bytu jí do Kbel po 3 hodinách přivezl.
Příští den seniorka našla svoje klíče
zavěšené u obchodu v Katusické ulici.
Neznámému poctivému nálezci touto
cestou děkuje!
22. 3. V dopoledních hodinách se
na železniční zastávce ve Kbelích
uskutečnila slavnostní akce. Jednalo
se o zahájení provozu nové vlakové
soupravy typu 813.2. Městská část
Prahy 19 připravila pro přítomné
občany malé občerstvení a hudební
kulisu. Opravdu příjemná zpráva,
protože s touto moderní vlakovou
jednotkou se výrazně zlepší kultura
cestování na železniční lince S34!
Šťastnou cestu!
23. 3. Fotbalisté Spartaku Kbely
vybojovali v Písnici jeden bod za
remízu s týmem Písnice 3:3 a tabulce
1. B třídy klesli o jedno místo.
25. 3. V tento den přesně před 74 lety,

ulice. Někteří řidiči vycouvají, jiní na
křižovatce udělají kolečko a jedou
zpět. Byl zde už i případ, že řidič při
otáčení ohnul dopravní značku.
Navíc jsou tam přechody pro pěší a
může dojít také k ohrožení chodců.
Na tuto situaci a s tím související
nadměrný hluk a smog způsobený
auty upozorňují občané bydlící v této
lokalitě.
21. 3. V Katusické ulici ve Kbelích

25. března 1945 na Květnou neděli
se uskutečnil nálet asi 650 letadel
americké 15. armády. Na kbelskou
oblast dopadlo vice než 4 000 pum
o váze do 5 kilogramů svázané po
5 až 6 bombách, aby se zvýšil jejich
ničivý účinek. Škody na majetku byly
velké, ale horší byly ztráty lidských
životů. Jen ve Kbelích zahynulo 117
lidí a dalších 185 bylo zraněno a z nich
někteří na následky poranění později

zemřeli.
26. 3. Ve vstupním vestibulu kbelské radnice je automat
s jídly za přijatelné ceny. O velkém zájmu o tento druh
stravování svědčí fakt, že tento den již před polednem bylo
veškeré jídlo vyprodáno. Prostě jako u snědeného krámu!

31. 3. Fotbalisté Spartaku Kbely prohráli na hřišti týmu
Partisan Prague 0:2 a v tabulce 1. B třídy sestoupili o jedno
místo.
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ale byla – jak se slangově říká – total šrot a jen zázrakem
neupadla. Lidé, kteří ji viděli, jen nechápavě kroutili hlavou.
Situaci asi nejlépe okomentovala mladá žena s kočárkem:
To je ostuda, za bílého dne se takhle zrušit!!!
18.4. Před supermarketem Billa ve Kbelích se
jedna mladá žena pochlubila své přítelkyni, že se jí
v obchodě podařilo odcizit játrovou paštiku. Zřejmě
nekradla poprvé, protože použila tato slova: Dneska
se opět zadařilo! Stejně si myslím, že ji jednou při lupu
zadrží.
19. 4. Fotbalisté Spartaku Kbely na domácím hřišti podlehli
týmu Třeboradice B 1:2, přestože po poločase vedli 1:0.
22. 4. V kostele sv. Alžběty ve Kbelích se konal Velikonoční
varhanní koncert, na kterém účinkovali houslista Václav
Hudeček, Ivana Bilej Brouková – soprán a Jaroslav Tůma
– varhanní positiv. Přítomní si mohli vychutnat nevšední
kulturní zážitek.
23. 4. Městská část Praha 19, Lesy hl. m. Prahy a další
uspořádali v lokalitě Ekocentra Prales ve Kbelích akci
pod názvemDen Země 2019. Akce byla zaměřena na
problematiku ochrany životního prostředí, odpadů,
zdravého životního stylu atd.Pro veřejnost byly poskytnuty
různé informace, především k problematice ochrany
přírody, ekologické likvidaci odpadů a dalších témat
životního prostředí.Pro děti byly připraveny ekologické
aktivity a ZOOkoutek.
24. 4. Základní škola Albrechtická ve Kbelích uspořádala
Sběr papíru a svoz sebraného papíru se konal 26. dubna.
Finanční prostředky získané za tento sběr byly použity na
sportovní vybavení školy.
26. 4. Opět jsem navštívil Letecký archiv v Praze 10.
Událostí na kbelském letišti byl armádní letecký den, který
se zde uskutečnil 14. záři 1991. Desetitisíce diváků mohli
shlédnout ukázky vysoké pilotáže bojových a stíhacích
letounů F – 16, Mirage 2000, MIG – 29 a také SU – 27.
27. 4. U kbelského rybníka se uskutečnila dopoledne
rybářská soutěž, kterou uspořádala místní organizace
Rybářského svazu Vinoř ve spolupráci s Městskou částí
Praha 19. Soutěžící rybáři se nejen pobavili, ale odměnou
jim byl i slušný úlovek. Bylo uloveno 100 ryb.
28. 4. Fotbalisté Spartaku Kbely hráli s mužstvem SK
Union Vršovice B. V dramatickém zápase nakonec s tímto
soupeřem na jeho hřišti remizovali 4:4.
30. 4. Městská část Praha 19 ve spolupráci se spolkem
Kbely – Náš domov uspořádali v Centrálním parku již
tradiční akci Pálení čarodějnic. Bohatý kulturní program
byl připraven pro děti a dospělé. V novodobé historii Kbel
se tato akce konala již po třicáté!

1. 4. Na kbelské radnici se konalo další Letopisecké setkání
a účastníci mapovali historické souvislosti opět se týkající
kbelských čtvrtí.
2. 4. Ve kbelské obřadní síni se uskutečnilo slavnostní
vítání nových kbelských občánků, které pokračovalo také
4. 4. a celkem bylo za účasti zástupců starosty MČ Praha 19
ing. Vladimíra Olmra a Ivany Šestákové přivítáno 25 dětí.
4. 4. Seniorka z Kbel byla na nákupu v obchodě v Katusické
ulici ve Kbelích. Dala se do řeči se sousedkou a téma jejich
rozhovoru muselo být tak zajímavé, že paní po příchodu
domů zjistila, že zapomněla nákup v obchodě. Po chvíli se
vrátila a zapomenutý nákup konečně odnesla domů. Pro
příště platí – nejdřív nákup a pak teprve drby!!!
5. 4. Přesně před šedesáti lety (5. dubna 1959) na letišti
ve Kbelích pilot Rudolf Duchoň poprvé zalétal prototyp
letounu Aero L- 29 Delfín. Šlo o první proudový letoun
navržený a vyráběný v Československu!
6. 4. Fotbalisté Spartaku Kbely zvítězili v mistrovském
utkání 1. B třídy nad mužstvem Háje B těsně 3:2 a po delší
době opět zaznamenali plný bodový zisk.
8. 4. Stala se neobvyklá událost. Kamarádi zesnulého
seniora ze Kbel uspořádali finanční sbírku, aby se s ním
mohli důstojně rozloučit na poslední cestě. Jeho příbuzní,
slušně řečeno, o jeho úmrtí neprojevili žádný zájem a tak
jeho památku uctili jen kamarádi, kterým za to patří dík.
Takový konec pozemské pouti by si určitě nikdo nepřál!
Čest jeho památce!!!
10. 4. Jarní počasí také ve Kbelích navodilo lepší náladu,
což dokázala jedna kbelská seniorka, která si otevřela
dokořán dveře balkonu a na veřejném prostranství před
domem bylo slyšet, jak si doma prozpěvuje operní árie.
13. 4. MČ Praha 19 připravila pro veřejnost Velikonoční
jarmark aneb vítání jara spojené s otevíráním rybníků,
potoků a vod kbelských v Centrálním parku Kbely. Bylo zde
hodně zábavy, kterou si užili nejen děti, ale i dospělí.
14. 4. Fotbalisté Spartaku Kbely vyhráli venku na hřišti
v Hostivaři nad mužstvem Hostivař B 4:2 a zaznamenali již
druhou výhru po sobě.
15. 4. Smůlu měl muž, který si šel na kbelskou poštu pro
doporučený dopis. Zaparkoval svoje značkové kolo před
budovou pošty a když se po chvíli vrátil tak zjistil, že na jeho
kole chybí sedlo. Neznámý ,,mechanik“ ho odmontoval
v krátkém čase a majiteli kola nezbylo než koupit sedlo
jiné.
17. 4. V Centrálním parku Kbely byla v poledne spatřena
silně podnapilá seniorka s krabicovým vínem v ruce, která
vrávorala směrem k Martinické ulici. Co slavila, není známo,
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71. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ, 4. března 2019
Jak jsme si již řekli, budeme na Letopiseckých setkáních
probírat jednotlivé kbelské čtvrti. Dnes jsme začali čtvrtí
zvanou „Důstojnické domy“. Název pochází podle domů,
které byly postaveny po roce 1920 pro důstojníky a jejich
rodiny po vzniku letiště ve Kbelích.
Začneme hned prvním domem na katastru Kbel, který stojí
při silnici Mladoboleslavké z Prahy do Kbel. Je to bývalý
akcíz. Budova byla postavena v první polovině
19. století. Termín „akcíz“ se dá do současnosti
přeložit jako spotřební daň na vybrané zboží. Kdo
do Prahy dovážel vybraný sortiment zboží, musel u
akcízu zastavit a finanční stráž zboží zkontrolovala
a vyměřila poplatek. Akcízní poplatek byl zaveden
25. června 1829 a vztahoval se na alkohol, jateční
dobytek a různé druhy masa, obilí, zeleniny, ovoce,
tuky, dříví a uhlí. Počátkem století bylo v Praze 31
akcízů. Po vzniku Československa v roce 1918 byla
daň obnovena výnosem vlády v roce 1921. Pro
zajímavost je třeba uvést, že ve kbelském akcízu
byl vybírán i poplatek od pasažérů autobusových
spojů na cestě do Prahy. Daň se vybírala až do 28.
května 1942, kdy byly akcízy zrušeny. V současné
době sídlí v této budově č. 58 společnost LD
Aviation Prague s. r. o., která se zbývá nákupem
a prodejem letecké techniky, prodejem letounů a
vrtulníků a servisní činností.
Dalším zastavením na cestě do Kbel je památník
prvního vysílání československého rozhlasu, který
zde byl postaven v roce 1973 k 50. výročí zahájení
vysílání rozhlasu Radiožurnál (18. května 1923).
Nebudeme mluvit o majáku a letišti, o tom jsme již
hovořili mnohokráte, jen malá zmínka. Pozemky
pro zřízení letiště odkoupil stát od Černínů v roce
1918 a ještě v témže roce v zimě bylo letiště ve
Kbelích v provozu.
Dominantou Kbel je maják s vodárnou z roku
1928. V roce 2004 byl prohlášen za kulturní
památku. Naproti letišti byla kruhová cihelna
z roku 1827 patřící rodu Nekvasilů, kterou v roce
1934 odkoupil Karel Průcha. Vedle cihelny byl za
první republiky postaven hotel Pilot (zatím se mi
nepodařilo zjistit, v kterých letech zde stál). Místo cihelny
byla v pozdějších letech slepičárna, která byla zlikvidována
a na těchto pozemcích byla v roce 1982 otevřena Maltárna
na výrobu suché maltové směsi. V současné době zde
působí od roku 1992 podnik Knauf. Vedle něho se nachází
prodejna stavebnin KB-Blok - prodej stavebních materiálů
(česká soukromá společnost založená v roce 1991). V
loňském roce se začaly před podnikem Knauf kácet staré
polosuché stromy, které při silném větru ohrožovaly auta
na silnici i kolemjdoucí.
Rozvojem letiště se začaly na volném prostranství (nyní
v Hůlkově ulici) na protější straně letiště stavět nejprve již

zmíněné důstojnické domy. Podle vzpomínek pamětníků,
byl první dům s čp. 301 generálský, druhý s čp. 302
byl pro rotmistry a 3. a 4. dům s čp. 303 a 304 byl pro
kapitány a majory. Takto to bylo do druhé světové války,
kdy letiště obsadila německá armáda, a do domů se
nastěhovali němečtí důstojníci. Po osvobození v roce
1945 Rudou armádou, zde krátký čas přebývali i sovětští

František Novák byl letecký akrobat, létal na strojích Avia.
Přezdívalo se mu Král vzduchu. V 50. letech minulého
století se v Hůlkově ulici postavily tři dvouletkové domy.
Na konci této ulice je tzv. Malý kulturní dům postavený
v 60. letech minulého století. Podle vzpomínek
pamětníků zde stála nejprve klubovna, o kterou
se zasloužil pan Bíba, tehdejší velitel Letiště Kbely,
který nechal přivést pro stavbu klubovny materiál
z Milovic. V „kulturáčku“, jak se mu říkávalo, se
hrálo také divadélko, které vedl pan Špicnar, otec
loutkoherečky Vlasty Špicnarové. Dnes slouží k
soukromým účelům.
A když půjdeme dále, dostaneme se k dalšímu
letišti. Původně to bylo letiště Aerovky a závodu
Letov Letňany. Později, od 50. let minulého století,
to bylo letiště Aero klubu Svazarmu. V současné
době je vlastníkem letiště společnost SIT Prague
a.s. Vedle stojí staré hangáry zvané Stará aerovka,
které se stavěly v letech 1920 – 1940. Je to soubor
pěti budov, které jsou od 21. 11. 2011 památkově
chráněny. Spadají pod Muzeum letectví ve Kbelích
a v současné době se upravují pro umístění
historických letadel. V areálu Staré aerovky je
malé dětské hřiště.
Ulice Košařova - její pojmenování se od roku 1946,
kdy se znovu přejmenovávaly ulice, nezměnilo.
Pojmenování zůstalo i po přejmenování ulic ve
Kbelích v roce 1973. Název má po zalétávajícím
pilotovi Oldřichu Košařovi z firmy Avia. Dne 20. prosince
1938 s letadlem havaroval a smrtelně se zranil. Zajímavostí
této ulice je, že kolem roku 2000 bydlely v jednom
pronajatém domě několik let také jeptišky.
Poslední ulicí ve čtvrti je Všejanská, dříve Příčná. Je to

nejkratší ulice, která spojuje ulici Hůlkovou a Košařovou.
A dostáváme se na ulici Mladoboleslavskou. Proti
důstojnickým domům stojí dům čp. 425, ve kterém byly
za první republiky a za války v přízemí nejprve obchody.

V půlce domu bylo řeznictví a v druhé polovině potraviny.
Svou dílnu tam měl i krejčí pan Pavelka. Později z obchodu
potravin byla zřízena samoobsluha potravin. Nyní je
v tomto domě Studio hubnutí.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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důstojníci. Dnes to jsou bytové domy s různými vlastníky.
Přibližně od roku 1923 se začaly stavět také rodinné
domky. Procházeli jsme virtuálně na počítači jednotlivé
ulice. Ulice Hůlkova se jmenuje po kapitánu Františku
Hůlkovi, který přistál s balónem na okraji Kbel 1. září 1895,
kdy vyletěl z pražské Stromovky, kde byla Národopisná
výstava. V této ulici stávala jedna z kapliček Svaté cesty č.
16 Kladrubská. Za 2. světové války při transportu letadla
ulicí byla poškozena, a v roce 1975 se zbourala. Poblíž je
dnes umístěna tabule s historií kapličky. Původní název
této ulice byl Kašparova, podle ing. Jana Kašpara, který byl
průkopníkem české aviatiky. Potom to byla ulice Novákova.

Letopisecké setkání vyšlo tentokrát přímo na „apríla“.
Tento den je spojen od pradávna s různými žertíky a
zlomyslnostmi. Zjistila jsem, že to není česká tradice,
ale zabydlela se u nás. První písemná zmínka pochází v
Čechách z roku 1690 od Bartoloměje Chrystella z Prahy.
Popisuje, že končila zima a lidé svým smíchem přinášeli
veselou jarní náladu.
A pak jsme se již věnovali další části Kbel. Byla to část
po pravé straně Mladoboleslavské ulice od letiště až k
železničním přejezdům. Začínali jsme ve čtvrti zvané
„Uličky“, která patří mezi nejstarší část Kbel. Ulice mezi
domky byly úzké, proto asi také toto pojmenování. Je to
území pod benzinovou čerpací stanicí. Místo benzinové
stanice zde stávala stodola, která byla druhou hasičskou
zbrojnicí dobrovolného hasičského sboru Kbely,
založeného v roce 1881. Asi v 70. letech minulého století
byla ve stodole fotokomora podniku Pal Kbely. Dále
jsou tu ulice Předměřická, Krnská, Dětenická, Čejetická
a Úlibická. Ulice byly nově pojmenované po obcích

kolem Mladé Boleslavi v roce 1973, kdy došlo v Praze k
přejmenování ulic v těch obcích, které byly připojené ku
Praze v roce 1968. Již v I. polovině 19. století zde stávalo
několik domků, jak jsme vyčetli z historické mapy vydané
roku 1841. Nacházel se zde již statek Dobešů. Tento rod
patřil mezi nejstarší rody ve Kbelích. Za první republiky
byla v Uličkách i čerpací stanice v domě u Veitů. A
v dalším domě paní Bašusové byl mandl.
Ve virtuální procházce jsme pokračovali do dalších ulic.
Prošli jsme celou ulicí Krnskou. Z kraje vedle potravin
Odkolek sídlil za první republiky první Obecní úřad. Asi
uprostřed stojí jediný památný strom ve Kbelích, prohlášený
za památný v roce 2001. Je to lípa srdčitá a je stará asi 183
let. Dále je zde vila postavena Ing. Vaníčkem před II. sv.
válkou. Od roku 1949 byla v přízemí vily umístěná mateřská
škola, později se rozšířila do celého objektu. V roce 1971
po ukončení provozu školky byl zde otevřen Dům pionýrů.
Po roce 1989 byla vila vrácena původním majitelům a od
roku 1992 slouží jako hotel Marie-Luisa. Novější rodinné
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domy byly postaveny v ulici Úlibická, přímo u letiště.
Dříve se počítalo se zbouráním dané lokality a postavením
nových domů. Proto zde byla tzv. stavební uzávěra,
nemohlo se přistavovat ani se nezaváděla kanalizace a
voda. K těmto původním plánům nedošlo a po roce 1990
byl vypracován nový stavební plán. Stavební uzávěra byla
zrušena a v roce 1999 byla v této části zavedena kanalizace
a městský vodovod.
S přítomnými pamětníky jsme upřesnili i údaj ze Kbeláku č.
75, kdy chybělo dopsat, že ve stejných letech tj. v roce 1999
se začala budovat kanalizace nejen ve čtvrti v Uličkách, ale
také ve čtvrti Nouzov. V obou lokalitách, Uličky a Nouzov,
se po roce 1999 rozváděla pražská vodovodní síť, takže
nebyla po celých Kbelích rozvedena voda v roce 1988, jak
bylo chybně uvedeno, ale až po roce 1999.
Zastavíme se na malém náměstíčku na světelné křižovatce
Mladoboleslavská x Vrchlabská, které bývalo obchodním
centrem obce. Na rohu v čp. 120 za první republiky
Gajdůškovi zde měli obchod s potravinami. Později tady
byl obchod s potravinami Odkolek, ve kterém prodával
pan Průcha. Do osmdesátých let minulého století se
v tomto objektu vždy prodávaly potraviny. Po roce 1989
tu byl dlouhou dobu obchod s nábytkem „Patrik“, pak bylo
místo několik let zavřeno a nyní se zde nachází firma R.W.L.
Investment s.r.o. Hned vedle bývala sběrna surovin. Na
druhém rohu Krnské ulice bylo řeznictví pana Mareše.
Později po válce si majitelé v domě zřídili cukrárnu U
Bukovských. V současné době cukrárna již neexistuje a
nový majitel si dům upravuje. Vedle byl obchod s obuví
a následovala drogérie. Původně to byla drogérie u
Taušů, potom byl vedoucím pan Horáček. Od 90. let
minulého století do roku 2018 byl v těchto prostorách
obchod s potřebami pro domácí mazlíčky, dnes je zde
Obchod pro míchání barev. Ze strany domu je vchod do
Veterinární stanice a obchod Monako – prodej potřeb
pro gastronomii. Směrem k silnici stávala restaurace u
Cermanů, lidově se tam říkalo „u kulaté báby“. Po roce
1960 došlo k jejímu zbourání, aby objekt nevadil hlavní
silnici vedoucí přes Kbely. Uprostřed náměstíčka stojí lípa,
která se v roce 1946 a ještě několik dalších let na vánoce

zdobila. A budeme pokračovat dál po Mladoboleslavské
ulici. Vedle „Odkolka“ stávalo papírnictví pana Albrechta,
které se po válce zbouralo, protože dům byl vklíněn mezi
domy a otevřelo se nové papírnictví jinde. Následovaly
obchody: Obchod-koloniální Rudolfa Davida, opravna kol
pana Záruby, potraviny Danuška čp. 140, holič Glos, pak
hodinář Kreisinger, kolářství, později zelenina Antoš a v
čp. 85 mlékárna Štěpánovi. Dále byla kovárna pana Jindry.
Některé obchody zanikly po válce, některé po roce 1989.
Dnes jsou některé prostory prázdné a některé přestavěné.

A dostáváme se k objektu dnešního Domu seniorů, který
zrekonstruovala kbelská radnice z bývalé obecní školy, ve
které se začalo učit v roce 1892. Dům seniorů se otevřel v
roce 2001. Vedle v domě s čp. 73 býval Hostinec u Kettnerů,
později u Suldovských. V roce 1889 se prvně začalo ve Kbelích
učit právě v místnostech tohoto hostince, protože Kbely
ještě neměly vlastní školu. Dům sloužil k bydlení majitelů
a dolejší místnosti k zábavám a ke schůzování. Uspořádala
se zde i první tancovačka po osvobození v květnu 1945.
V roce 1963 bylo v těchto prostorách otevřeno širokoúhlé
kino, které bylo v provozu do roku 1994. V současné
době je zde Levné pneu a zdravotní dětská obuv - Veselá
tkanička. Ve Slovačíkově ulici byla v roce 1932 otevřena
Měšťanská škola. V této škole se učilo do roku 1986. Od
roku 2003 zde sídlí Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
PALESTRA. V loňském roce bylo přistavěno další patro

školy a udělána nová fasáda. Je to první vysoká škola ve
Kbelích. A dostáváme se k další důležité a známé budově
ve Kbelích - k Sokolovně. Byla postavena a otevřena v
roce 1927. V sále se nejen cvičilo, ale hrálo se divadlo a
také promítalo kino. Byla zde i restaurace, kterou ještě
po válce vedli manželé Čermákovi. Dnes se v tělocvičně
stále cvičí a v druhé části je ubytovna. V dalším domě v
Hornopočernické ulici hned vedle Sokolovny byla ordinace
dětského lékaře MUDr. Husa v jeho rodném domě, kde
dlouhá léta ordinoval. Dnes má dům jiné vlastníky. V další
budově čp. 141 byla za první republiky Stáčírna piva pana
Barborky. Po roce 1950 byla v těchto prostorách zřízena
vývařovna pro základní školu, která zde byla do roku 1961.
A vrátíme se zpět na roh Hornopočernické ulice, kde byl
v roce 1923 postaven rodinný dům a v něm otevřena
Cukrárna a kavárna u Blaierů. Později se zde prodávalo víno
i pivo. Posledním prodávajícím byl pan Martiník. Prodej zde
byl ukončen a dnes slouží celý dům k bydlení původních
majitelů. Vedle byla v čp. 269 pekárna pana Salaby, pak
zde byl pekař Eliáš. Tento objekt již neslouží původnímu

účelu. V dalším domě byl fotograf pan Bízek, nyní je zde
obchod s pracovními oděvy. Dalším objektem je dům u
Štefániků, kde bylo zámečnictví. Dnes zde sídlí několik
firem. Někteří pamětníci si vzpomněli i na domek
vedle, kde vyučovala v padesátých až šedesátých
letech hře na klavír paní profesorka Anna Vajdlichová.
Na konci Hornopočernické ulice měl truhlářství do
šedesátých let minulého století pan Zouplna.
A vrátíme se zpět do Mladoboleslavské ulice, kde
byla vedle Blaierů ještě v padesátých letech minulého
století mlékárna. V dalším objektu čp. 812 byl po
válce zřízen autoservis Minor Mařík, později zde byla
opravna hlavně trabantů a říkalo se jí „trabantárna“.
Dnes je tam firma Výtahy. A hned vedle býval další
truhlář, pan Strnad, který měl truhlárnu ve svém
domě již za první republiky. Po jeho smrti v šedesátých
letech již nikdo truhlárnu nevyužíval a v současné době
majitelé dům prodali. Další obchod na rohu Sojovické
ulice bylo železářství U Štelů. V šedesátých letech se
zrušilo a majitelé si jej celý upravili na rodinný domek.
Asi uprostřed této ulice je dětské hřiště, které zakládal
po válce pan Jašek, tzv. Husův park. Také ulice se do
přejmenování v roce 1973 nazývala Husova. V roce

1915 byla do parku přestěhována pamětní deska Mistra
Jana Husa z Vrchlabské ulice. V roce 2009 proběhla
renovace tohoto dětského hřiště. Dalšími ulicemi v této
lokalitě jsou Rokytnická, Valdická a Drahotická.
Příště budeme pokračovat další částí Kbel. Děkuji všem
příznivcům Letopiseckých setkání za jejich vzpomínky a
doplňování daných témat. Někdy je pro všechny velmi
těžké uvádět i přibližná data délky prodeje některých
obchodů a přiřadit jim i čísla popisná.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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Kulturní akce v knihovně:

Nejzajímavější knižní přírůstky:
Březen - Duben 2019

vernisáž výstavy Evy Jiskrové – Jiskření - 17. 4. 2019

- krásné a působivé fotografie z různých koutů české krajiny ale i ze zahraničí zajisté potěšily mnohé návštěvníky
knihovny

Pro dospělé:

Michael Třeštík – Chceš-li rozesmát
pánaboha (Motto)
Bernard Minier – Sestry (XYZ)
Zdenka Hamerová – Bílá tma (Motto)
Jo Jakeman – Náš manžel (Motto)
Wilbur Smith – Kořist (Alpress)
James Patterson – Volavka (Alpress)
Nora Roberts – Ohnivé pouto (Alpress)
H.M.Körnerová – Hlas kukačky (Moba)
Táňa Keleová-Vasilková – Máma (Noxi)
Marta Davouze – Víkend s Miriam (MF

Pro děti a mládež:

Traci Chee – Mluvčí. Moře inkoustu a zlata
(Fragment)
Kendare Blake – Tři temné koruny
(Fragment)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO.
Vystrašený tuleň.
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO.
Rozpustilá panda.

výstava výrobků dětí z keramického kroužku - 25. 4. 2019

V průběhu letních prázdnin bude knihovna zcela uzavřena v termínu 1. 7. – 11. 8. 2019.
Od 12. 8. bude opět otevřeno v běžných provozních hodinách.

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

25. 4. 2019 - výstava výrobků dětí z keramického kroužku, který probíhá na kbelské ZŠ pod vedením paní Evy Jiskrové
- již tradiční prezentační výstava keramického kroužku opět oslnila mnohými úžasnými výrobky, které děti v průběhu
školního roku vytvořily

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
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Česká firma hledá švadlenu /krejčovou
Česká firma zaměřená na výrobu sportovních potřeb hledá
švadlenu /krejčovou s praxí.
Forma spolupráce: pracovní poměr nebo externě na
fakturu. Místo výkonu práce je možné buď ve Kbelích na
Mladoboleslavské, z domova ( v případě, že jste vlastníkem
profi šicího stroje), nebo v Uhříněvsi. Na práci samozřejmě
zaškolíme a zapracujeme.
Více informací na tel: 725 015 346
paní Smutná mail: smutna@bria-systems.com

INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

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

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

Nabízíme prostory k pronájmu
Nabízíme skladové nebo výrobní prostory k pronájmu.
(150/150/300m2/900m2). Vytápěné, osvětlené, nákladová
rampa. Ideální na sklady, zámečnictví, truhlárnu atd.
zn. Levně
Více informací na tel: 725 015 346
paní Smutná mail: smutna@bria-systems.com

Nabízíme k pronájmu prodejnu
Nabízíme k pronájmu prodejnu u Mladoboleslavské.
(prodejna 25m2, kancelář 9m2, zázemí 13 m2). Ideální na
květinářství, oděvy, sportovní potřeby atd.
Více informací na tel: 725 015 346
paní Smutná mail: smutna@bria-systems.com

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.

Už teď se chystáme
na další sezónu
550 kilometrů naší sítě dodává teplo 230 tisícům domácností, desítkám
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a�průmyslových objektů
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu a�pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v�letních
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v�zimním období, které
si bez vyhřátého domova a�teplé koupele neumíme představit. Je to jako
s�dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako
s�péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a�vůbec všemu, na čem vám
záleží. Jedině díky ní získáte klid a�jistotu.

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v�roce 2019

lokality

termíny od – do

Čakovice

9. 7. – 15. 7
1. 7. – 4. 7.

Kbely

17. 8. – 18. 8.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 19
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O přesných termínech včas
informujeme konkrétní smluvní odběratele (SVJ, BD atp.).

NABÍZÍME INSTALATÉRSKĚ A TOPENÁŘSKÉ
NABÍZÍME INSTALATÉRSKĚ A TOPENÁŘSKÉ práce. Odborně,
kvalitně a spolehlivě. Mobil 775961432

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

Jazyková škola
Jazyková škola Angličtina Praha 9 se sídlem v Čakovicích
hledá nové lektory pro děti a dospělé studenty. Nabízíme
práci v příjemném prostředí a kolektivu, profesionální
zaškolení, kvalitní metodiku, možnost flexibilní pracovní
doby, dobrý plat. Hledáme nejen lektory angličtiny,
ale také dalších jazyků jako je němčina, španělština,
italština a francouzština. Váš životopis zašlete na info@
anglictinapraha9.cz, případně volejte na tel.: 777 151 324.

Kbeláci byli u toho

dstavka_PT_91x129_PH19.indd 1

Hledám starší příjemnou paní
Hledám starší příjemnou paní, nejlépe v důchodu, která by
mi pomohla s domácností, nákupem apod. Více na osobní
domluvě na tel. 720 540 562. Mohu poskytnout ubytování.
Jsem starší seniorka a žiji v rodinném domku ve Kbelích.

14.05.19 11:13

MS v hokeji - Slovensko 2019.

přijmeme bRIGÁDNÍKA
PRO NAŠI PROVOZOVNU PRAHA 9 – Kbely PŘIJMEME BRIGÁDNÍKA DO
SKLADU, VHODNÉ I PRO STUDENTY A DŮCHODCE. TELEFON: 604141614

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

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. nabízí volná
místa bezpečnostních pracovníků
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. nabízí volná místa bezpečnostních pracovníků
na místa v Praze ve 12hodinovém provozu. Požadavek trestní bezúhonnost a
občanství ČR. Nabízíme výhody práce ve státním podniku. Kontakt: 602115060,
724071133, 954003696, email:podatelna.vls@vls.cz

přijmeme pracovnice
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

Hledáme byt k pronájmu
Hledáme byt k pronájmu Praha 19-Kbely o velikosti 3+kk
– studenti, NEKUŘÁCI, s vybavenou kuchyní(lednička)
a koupelnou(pračka). Termín-od poloviny července 2019.
Měsíčně jsme schopni platit max. 18000,- vč. energií. Případní
zájemci mohou volat na tfn.: 721379938, 797991842.
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