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Hala tělocvičny je pod střechou. Dominanta stavby – je-
řáb již brzy zmizí. Práce na střeše však budou pokračovat 
montáží fotovoltaiky, o kterou jsme rozšířili zakázku. Práce 
plynule pokračují a postupně se budou přesouvat do inte-
riéru. Pracovat se bude také v bezprostředním okolí, proto 
prosíme rodiče, kteří dovážejí své děti auty k nové budově 
o zvýšenou opatrnost. Stejně tak u přesunuté autobuso-
vé zastávky, která je nyní přímo u technického vjezdu před 
vchodem do nové budovy v Toužimské ulici směr Kbely. 
Rada odsouhlasila další rozšíření bezpečnostního kame-
rového systému, a to směrem k Hornopočernické ulici. 
Máme velký předpoklad, že obdržíme na základě naší žá-
dosti na tuto akci dotaci z Ministerstva vnitra.
Rada odsouhlasila odkup a následným rozšíření ulice Za-
mašská za účelem vytvoření parkovacích míst.
Byla ukončena realizace nákupu a montáže nové hasičské 
cisterny včetně doplňujícího vybavení. Vůz byl jednotkou 
převzat a nyní probíhá zkušební testovací provoz. Slav-
nostní představení této moderní techniky se uskuteční na 
kbelském posvícení 21. 9. 2019. Jednotka hasičů ze své ini-
ciativy požádala o vlastní znění registračních značek : 150 
KBELY (nová Scania), 112 KBELY (Ford Tranzit) a 267 KBE-
LY (Tatra 815). Na poplatek za tyto značky se hasiči složili 
z vlastních zdrojů.
Městská část provedla vyúčtování veřejné sbírky na pomoc 
s odvrácením škod způsobených požárem v Jilemnické ulici 
a předala podklady Magistrátu hl. m. Prahy. Kbeláci oprav-
du předvedli svoji solidaritu a štědrost. Podařilo se vybrat 
přes 100 tis. Kč. 
Rada opakovaně jednala o možnosti zvýšení nájemného 
v bytech městské části, neboť už leta jsme na úplném dně 
ve výši nájemného, jak proti bezprostřednímu okolí, tak 
oproti obdobným lokalitám Praze (např. Vinoř 100,- Kč/
m2, Čakovice 90,- Kč/m2, Satalice 120,- Kč/m2, Praha 14 
– 100,- až 120,- Kč/m2, Praha 18 – 100,- až 120,- Kč/m2, 
Praha 9 – 146,- Kč/m2), zkrátka není městská část, která 
by měla tak nízké nájemné 72,- Kč m2 jako my. V současné 
době také stojíme před situací, že jsou potřebné opravy a 
investice do vnitřních rozvodů v domech včetně elektroin-
stalací v bytech, a to by za současné úrovně výběru nájem-
ného nebylo možné v odpovídajícím rozsahu realizovat. 
Rada po dlouhém jednání rozhodla o zvýšení nájemného o 
14,- Kč/m2, tedy na 86,- Kč/m2, a to od 1. 1. 2020. U domu 
seniorů v Borovnické pak dojde k úpravě na 60,- Kč/m2 a 
Mladoboleslavské na 40,- Kč/m2.
Rada jmenovala do funkce vedoucí odboru sociálních věcí 
Mgr. Michaelu Brázdilovou, která nastoupila po odchodu 
bývalé vedoucí do důchodu. 
Rada vybrala zhotovitele cyklostezky Mladoboleslavská, 
Beladova firmu Commatel-Uher s.r.o. za 4,486 mil. Kč.
Rada projednala návrh novely pražské vyhlášky o stano-
vení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí. Hl. m. 
Praha tím hodlá vyjít vstříc městským částem, které volaly 

po zvýšení této daně a tím zvýšily i své příjmy do rozpočtů. 
Rada zvolila kompromisní návrh, který ponechává na stej-
né úrovni hodnoty daně u nemovitostí určených pro indi-
viduální bydlení, avšak zvýší platbu za komerční prostory 
a samostatně stojící garáže. Podrobněji se tomuto věnuje 
článek uvnitř Kbeláku.
V říjnu je plánována společná akce s naším partnerským 
městem Dilijan v Arménii, kde bude uspořádán benefiční 
koncert českých a arménských umělců.
Rada souhlasila s dohodou o vybudování provizorního ná-
stupiště k zastávce MHD „Kbelský lesopark“ v Toužimské 
ulici. Investorem akce je developer výstavby Rezidence 
Bleriot na Polaneckého ulici.
Rada byla informována, že Praha 18 – Letňany opět za-
blokovali nesouhlasným stanoviskem dopravní řešení ne-
překřížení Letňansko – Kbelského lesoparku a současně 
blokují i pokračování směřující k realizaci projektu parku 
„Havraňák“, který na naší straně má ještě více zatraktivnit 
a posílit funkce tohoto parku pro oddech a sportovní vyžití.
Mateřské škole Letců Rada schválila maximální navýšení 
počtu dětí ve třídách tak, aby kapacita mohla být pro kbel-
ské děti ve všech směrech využita.
V závěru roku byla na popud Komise školství a za vřelého 
souhlasu Rady udělena medaile II. stupně za zásluhy paní 
učitelce Mgr. Rambouskové za přínos pro kbelské školství 
zejména pak v oblasti zavedení výuky formou Začít spolu a 
její další rozvíjení.
Rada odsouhlasila doplněná pravidla pro poskytování do-
tací z rozpočtu městské části pro spolky a další prospěšné 
organizace. Pravidla jasně vymezují, co musí organizace 
splnit, aby měla na dotaci nárok a dále, jak má nakládat 
s pořízeným majetkem z těchto dotací. Všechny organizace 
byly s těmito pravidly seznámeny, tak aby na podzim jsme 
se již mohli o tato pravidla opřít.
Rada se ujala role prostředníka ve věci zavádění optické 
sítě ve Kbelích a usměrnila spolupráci s firmou T-mobile, 
která zasíťuje všechny domy ve Kbelích a CZnet, kdy budou 
společně pokládat v lokalitách Pod Nouzovem či Tauferova 
kabeláž k budoucímu využití pro vysokorychlostní internet.
Rada odsouhlasila tzv. zásobník investic pro příští období, 
který odeslala na Magistrát hl. m. Prahy a který bude pod-
kladem pro žádosti o dotace na tyto akce. Jedná se o tyto 
investice: Rekonstrukce a přístavba školní družiny, vznik 
školního klubu, Park Aerovka, rekonstrukce a přístavba 
budovy B zdravotního střediska, rekonstrukce kbelského 
hřbitova, revitalizace Vinořského potoka v lokalitě Sem-
čická, poutní cesta Via Sancta, rekonstrukce komunikace 
Toužimská.
Rada nesouhlasila s novelou vyhlášky o poplatku za komu-
nální odpad, která by přinesla zvýšení poplatku.

Ivana Šestáková
místostarostka
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VýstaVba noVé tělocVičny 
při ZŠ Kbely-albrechticKá
Stavba nové tělocvičny ZŠ Albrechtická pomalu dostává 
finální podobu.
Stavět se začalo v lednu letošního roku. Od té doby máme 
možnost sledovat, jak roste před očima.

Průběh stavby je kontrolován na kontrolních dnech, které 
se konají pravidelně každý týden.
Dokončena je hrubá stavba, pomalu se chýlí ke konci 
také montáž střechy budovy. S jejím ukončením bude 
demontován jeřáb.
Ale práce samozřejmě probíhají také uvnitř stavby, byť 

nejsou vidět.
K dnešnímu dni jsou provedeny vyzdívky v 1. a 2. NP. Dále 
probíhá montáž rozvodů elektro a vzduchotechniky; na 
střešní konstrukci se montuje parotěsná zábrana a tepelné 
izolace.

Začínají práce na vnitřních omítkách. Následovat bude 
dodávka a montáž okem a také stavba fasádního lešení.
V průběhu prázdnin byla přesunuta autobusová zastávka, 
neboť po demontáži jeřábu budou zahájeny práce na 
vodovodní a kanalizační přípojce a také na budoucím 
parkovišti.

Byť se to může zdát předčasné, už se také  finalizují projekty 
interiéru a vnitřního vybavení budovy.

Práce na nové tělocvičně je před námi ještě hodně, 
ale věříme, že se vše podaří a stavba bude dokončena 
v termínu. 
Zatím vše nasvědčuje tomu, že ano.

Ivana Pirná,
vedoucí odboru majetku, investic, 

bytového a nebytového hospodářství
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termíny poKládKy opticKého 
Kabelu spol. t-mobile Ve Kbelích
Od července letošního roku probíhá plošná pokládka optického kabelu spol. T-Mobile. 
Stavební práce provádí spol. Bohemiatel. 
Termín dokončení celé akce je plánován k 31. 12. 2020. Práce jsou rozděleny do 
jednotlivých etap, aby nedocházelo k velkému omezování dopravy a obslužnosti Kbel.
Doba realizace každé z etap je přibližně 2 – 3 týdny.
Pro vaší orientaci přikládáme plánky jednotlivých etap. 
Z nich je patrné vedení optického kabelu i to, že v některých místech nedojde k 
rozsáhlým výkopům.
V místech, kde to jde, je kabel veden zelení, aby nebylo zbytečně zasahováno do 
chodníků nebo silnic. 

I. etapa – označená červeně
Ulice Martinická, Domousická, Rožďalovická, Boseňská, Mladoboleslavská část

II. etapa – označená oranžově
Ulice – Hornopočernická, Rokytnická, Sojovická

III. etapa – označená zeleně
Ulice – Semilská (od Úřadu MČ Praha 19), Vrchlabská, Vágnerova, Blériotova, 
Mladoboleslavská (část)

IV. etapa – označená zeleně
Ulice – Semilská (část), Toužimská (část), Jabkenická, Svijanská, Bakovská

V. etapa – označená modře
Ulice – Toužimská (část), Jilemnická, Letců

VI. etapa – označená červeně
Ulice – Toužimská (část), Katusická, Lužanská, Novákovo nám.

Práce na etapě I. – III. byly zahájeny  dne 27. 7. 2019. Etapa I. – III. by měla být, podle 
předpokladu, hotova za 9 týdnů, tedy do konce září 2019
Práce na etapě IV. – VI. byly zahájeny dne 5. 8. 2019. Etapa IV. – VI. by měla být, podle 
předpokladu, hotova za 9 týdnů, tedy v polovině října 2019.

O dalších etapách pokládky optického kabelu a s 
tím souvisejících pracích vás budeme pravidelně 

informovat.
Podle informace spol. T-Mobile bude 
provádět připojování objektů průběžně tak, 
jak budou dokončovány jednotlivé etapy.

Ivana Pirná
vedoucí odboru majetku, investic,

bytového a nebytového hospodářství

ZříZení přípojKy neZnamená, že musíte VyužíVat služby spol. t-mobile.

1110

VýstaVba digitální opticKé 
sítě t-mobile 

Ve Kbelích
Ve Kbelích dne 7. 8. 2019

Pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s. právě teď stavíme v městské 
části Praha - Kbely digitální optickou síť na nejvyšší úrovni. Jde o projekt 
rozvoje vysokorychlostního internetu, který je podporován ČR a EU. 

Poté, co budou povrchy ve Vaší ulici uzavřeny, nebude již možno zřídit přípojku 
bezplatně. 

V rámci výkopových prací k Vám do domu, nebo na pozemek (dle Vašeho 
požadavku) zavedeme nejmodernější optickou technologii, na které služby 
poběží. Právě kvůli tomu potřebujeme Váš souhlas, abychom Vám mohli 
optiku zavést. Všechny náklady s tím spojené půjdou na účet realizační firmy 
společnosti T Mobile. 

Uvažujete o zavedení naší optické přípojky? 

To jsme moc rádi. Pokud máte zájem nechat si přivést optiku do vašeho domu a 
zavoláte na naše akviziční oddělení, my s Vámi poté domluvíme vše potřebné. 
Aktuálně již všichni majitelé bytových domů svůj souhlas udělili. Jedná se tedy 
pouze o majitele rodinných domů.

Těšíme se a přejeme Vám krásný den!

Za realizační společnost Bohemiatel s.r.o.
Mgr. Dagmar Šedová – oddělení akvizic a výstavby
tel: +420 721 659 605, e-mail: akvizice@bohemiatel.cz
Bohemiatel s.r.o.
Prosecká 817/82
190 00 Praha 9 -Prosek

mailto:akvizice@bohemiatel.cz
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občansKý průKaZ už jen s čipem
Před rokem nastoupil na místo ředitele školy Květoslav 
Přibil, který si dal za úkol školu otevřít všem. Hovory s rodiči 

přinesly svůj výsledek. Rodiče ještě více vzali školu za svou 
a začali aktivně pomáhat školu modernizovat. Např. pan 
Šorna zajistil venkovní doskočiště pro skok vysoký, paní 
Kolaříková s paní Štědrou a paní Krušinovou se aktivně 
podílely na rozvoji programu pro  rozvoj výuky našich dětí 
a nyní se díky aktivnímu jednání pana Setnického dostalo 
i na vybavení učeben a kabinetů novým nábytkem. Naše 
škola tak může ušetřené finanční prostředky použít na 
další rozvoj, třeba nově vznikající třídy logopedie.

Martina Šimůnková, MBA
Vedoucí technické správy budov a majetku

Základní škola Praha - Kbely

noVý nábyteK pro ZŠ Kbely
3114 15

Více než rok po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech a další související zákony se stále setkáváme 

s dotazy na téma občanský průkaz a kontaktní elektronický 
čip. Je vydáván už jen jeden typ plnohodnotného průkazu 
se strojově čitelnými údaji a s povinným kontaktním 
elektronickým čipem, a to zdarma v nezkrácené lhůtě. 
Další možnosti níže. Existuje také ještě průkaz bez strojově 
čitelných údajů, ten ale jen s platností na jeden měsíc a 
pouze za účelem uplatnění volebního práva. Užívání čipu 
- identifikačního certifikátu není povinné. Aktivovat ho 
můžete v okamžiku převzetí průkazu. Pokud tak neučiníte, 
máte možnost kdykoli potom, jakmile se k užívání 
rozhodnete. Musíte ale opět s průkazem zajít na úřad. 
Aktivní kontaktní čip slouží k elektronické identifikaci 
držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné 
správy. Podmínkou je, aby byl váš počítač, tablet nebo 
mobilní telefon vybaven příslušnou čtečkou. Není-li, 
lze zakoupit externí, která funguje přes rozhraní USB a 
přijde řádově na několik stokorun. Díky čtečce odpadnou 
přihlašování k službám a portálům přes různá uživatelská 
jména a hesla. Ucelené informace o e-občance na https://
info.eidentita.cz/eop/. 
Pro bližší představu lze dodat, že čip je vlastně mikropočítač, 
v jehož bezpečné zóně je z výroby uložen identifikační 
certifikát, který není možné nijak zkopírovat ani do něj 
zasahovat. Maximální úrovní zabezpečení vyhovuje 
evropským standardům, proto bude možné v budoucnu 
použít občanský průkaz s tímto čipem i pro online služby 
ve všech členských zemích Evropské unie. Ti, kteří ale 
vlastní občanský průkaz s čipem vydaný před 1. 7. 2018, 
si jej v případě, že chtějí využívat online komunikaci, musí 
zdarma vyměnit za nový. Technologie čipu na „starých“ 
občanských průkazech již neodpovídá dnešní bezpečnostní 
certifikaci. 
Závěrem slíbené informace. O vydání nebo výměnu 
občanského průkazu můžete také požádat ve zkrácené 
lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do pěti 
pracovních dnů. Budete- li chtít průkaz do 24 hodin, můžete 

o něj požádat na úřadě nebo na ministerstvu vnitra, avšak 
vyzvednout ho bude možné jen na ministerstvu. Občanský 
průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě do pěti dnů převezmete 

u ministerstva nebo na úřadě, u něhož byla žádost 
podána. Kdo bude chtít „občanku“ do druhého 
dne a přesáhl patnáctý rok věku, zaplatí tisíc korun, 
děti do patnácti let pětistovku, máte – li trpělivost 
na pět dnů a bylo vám už patnáct, připravte si 
pět stovek, jste – li mladší, uhradíte stovky tři. Ve 

všech případech se jedná o celkové 
částky, záleží na tom, kde žádost 
podáte a kde si průkaz vyzvednete, 
dle toho tyto poplatky (ne)rozdělíte 
mezi ministerstvo a úřad. Nebudete 
– li na vydání občanského průkazu 

spěchat jako v uvedených případech, ale budete 
chtít vědět, kdy bude pro vás připraven, v žádosti 
o vydání občanského průkazu uvedete telefonní 

spojení nebo e-mail. Pak už jen počkáte na „esemesku“ 
nebo na zprávu v elektronické poště. 
Ještě připomínám, že občanský průkaz slouží v zemích EU a 
některých dalších i jako cestovní doklad, viz https://www.
mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/podminky_vycestovani_z_cr/
index.html.

Bohumil Sobotka, vedoucí Občansko správního odboru  



O dani z nemovitostí si mnozí z nás mohou myslet, 
že je daní nemravnou, neboť, každý kdo si jakoukoli 
nemovitost pořídil již nějakou formou daně odvedl (DPH, 
z převodu, darovací atp.). Přesto jakkoliv se nám tato 
daň nespravedlivá jeví, je to 
jediná přímá daň, kterou obce a 
městské části obdrží přímo bez 
krácení (přerozdělování) do svých 
rozpočtů a mohou tak financovat 
své potřeby. Například náš výnos 
daně ve svém objemu cca 6 mil. 
pomáhá financovat údržbu a 
vzhled obce spolu s údržbou 
komunikací. 
Sazby daně pro druhy nemovitostí 
jsou dány zákonem, avšak obecní 
vyhláškou si mohou obce po celé republice stanovit 
výpočtové koeficienty, které tyto sazby násobí nebo 
snižují či ponechávají na základu. Ti z Vás, kdo mají chatku, 

chalupu nebo jinou nemovitost mimo Prahu dobře ví, že 
výpočet daně je tam úplně jiný nežli zde a většina z nás 
tápala při prvním podání daně a musela si dát poradit.  
Vedení hl. m. Prahy je roky atakováno starosty městských 

částí ohledně přerozdělování 
dotací pro jeho nedostatečnou 
výši a téměř každoročně svádí 
boj o zvyšování podílu na 
výnosech celé Prahy jako kraje 
a obce, tak, aby lépe mohli 
hospodařit na svých městských 
částech. Proto vedení hl. m. 
Prahy navrhlo řešení ve formě 
možnosti zvýšení koeficientů u 
daně z nemovitostí. Stěžejním 
v této věci je koeficient místní 

a koeficient velikostní. Velikostní koeficient je pro Prahu, 
jako bezkonkurenčně největší město republiky je proto na 
maximální výši, tedy na čísle 5. Např. Hradec Králové má 

daň Z nemoVitostí – hl. m. praha 
hodlá ZVýŠit místní Koeficient 
pro tuto daň

dle své velikosti 3.  Tudíž všechny určené sazby v tomto 
městě se tímto koeficientem násobí, např.  bytové domy 
a jednotky, příslušenství k obyt. domům nebo stavební 
pozemky atd. Místní koeficient pak u vybraných položek  
slouží v určených katastrálních územích 
daného města k zohlednění místních 
podmínek lokality. Zmíněný Hradec Králové 
tak učinil ve třech lokalitách svého území. K 
tomuto je nutné dodat, že i prvně zmíněný 
velikostní koeficient je dle zákona možné 
snížit, a to pochopitelně s dopadem na celé 
město. Praha po leta nevyužívala možnost 
stanovení místního koeficientu, měl tedy 
hodnotu 1, neboť by násobil koeficient 
velikostní, a to by mělo velký dopad na 
řadové daňové poplatníky – domkaře a 
majitele bytů. 
Při jednání se starosty v květnu tohoto 
roku bylo zejména s ohledem na městské 
části jako jsme my navrženo řešení, které 
by zohlednilo majitele bytů a domků s 
tím, že hl. m. Praha přistoupí na snížení 
velikostního koeficientu na maximální 
možnou mez, tj. o 3 stupně na 2,5 násobek 
oproti současnému 5 násobku. Avšak městské části za 
tento ústupek, který bude mít dopad na celou Prahu, 
přistoupí na zvýšení místního koeficientu v rozmezí 2, 3, 4 
a 5 násobku. Mohu potvrdit, že při tomto jednání většina 
starostů uvítala zvýšení koeficientu a zejména pak z větších 
městských částí neváhali s radostí oznámit, že oni zvýší 
minimálně na trojnásobek a mnozí (i sousední MČ) uvítali 
použití maximálně možného čísla.
Ale zpět do Kbel. Jak je naznačeno v úvodu, současné 
vedení radnice si nemyslí, že zrovna tato daň by měla 
sanovat mezery v přerozdělování příjmů Prahy, a proto 
jsme velmi rádi za dosažený kompromis a podpořili jsme 
návrh na snížení velikostního koeficientu z čísla 5 na 2,5 a 
u místního koeficientu jsme pochopitelně zvolili ten možný 
nejnižší, a to z 1 na 2. Touto variantou dojde ke vzájemné 
kompenzaci násobků u těch nejzranitelnějších sazeb daně, 
které se týkají běžných nekomerčních poplatníků. Na závěr 
to nejpodstatnější, dopad navrhované novely na jednotlivé 
kategorie nemovitostí : 
- zahrady (orná půda, chmelnice, zahrady); bez 
navýšení,
- trvalé travnaté porosty; bez navýšení,
- zastavěná plocha a nádvoří; bez navýšení,
- stavební pozemek; bez navýšení,
- ostatní plocha; bez navýšení,
- budova obytného domu; bez navýšení,
- příslušenství k obytnému domu; bez navýšení,
- jednotky k bydlení; bez navýšení,
- budovy k rekreaci; dvojnásobné navýšení,
- samostatná garáž nebo jednotka užívaná jako 
garáž; dvojnásobné navýšení,
- stavby a jednotky sloužící v průmyslu, stavebnictví, 

dopravě; dvojnásobné navýšení,
- stavby a jednotky pro ostatní druhy podnikání; 
dvojnásobné navýšení,
- ostatní zdanitelná jednotka pro podnikání; 

dvojnásobné navýšení,
- ostatní zdanitelné stavby; bez navýšení,
- zpevněná plocha pozemků průmyslu a stavebnictví; 
dvojnásobné navýšení,
- ostatní zdanitelná jednotka; bez navýšení.
Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že dojde k navýšení 
pouze u staveb a nemovitostí pro komerční účely, rekreaci 
a samostatně stojících garáží. Proč ? Tyto nemovitosti se v 
Praze při výpočtu násobí číslem 1,5 a při novém místním 
koeficientu 2 dojde proto k zdvojnásobení. Avšak u bytů, 
domků spolu se zastavěnou plochou a zahradami, což je 
zřejmě pro většinu z Vás ta největší položka, jak rozměrově, 
tak druhově, bude mít novela nulový dopad.
Ještě takový potutelný návrh pro Vás, kterým některá 
z položek dělá vrásky, zkuste si projít jednotlivé druhy 
nemovitostí ve Vašich daňových přiznáních a zkuste se 
poradit, zda by si některá položka nezasloužila přeřazení 
do jiné kategorie bez navýšení, např. již nepodnikáte, 
nemovitost využíváte jako obytný dům místo rekreace atp.
Jestliže dojde ke schválení novely pražské vyhlášky, týkající 
se změny koeficientů pro určení daně z nemovitostí, 
měla by platit od příštího roku 2020. Jakmile k tomu 
dojde, magistrát dá pokyn finančním úřadům a ty samy 
automaticky provedou přepočítání daně, takže pokud 
Vy sami nebudete iniciovat žádnou změnu, přijde Vám v 
prvním čtvrtletí 2020 složenka už s přepočtem.
Na závěr si dovolím malý povzbudivý výrok : jediným 
kladným rysem této daně je skutečnost, že poplatníci platí 
do rozpočtu své městské části a mohou mít tak pocit, že se 
přímo podílí na jejím financování.

13. 8. 2019
Iv. Šestáková
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Provozovatelé kanalizací stále častěji zmiňují potíže, 
související s výskytem látek, které se dostávají do veřejné 
stokové sítě v rozporu s legislativou a kanalizačním řádem. 
Vodoprávní úřad v této souvislosti upozorňuje občany a 
firmy, že do kanalizace nepatří například tuky, oleje a další 
kuchyňský odpad, který lze likvidovat tzv. suchou cestou. 
Zejména tuky a oleje po zchladnutí a snížení průtočné 
rychlosti zanáší kanalizační potrubí, což může vést až k jeho 
ucpání. Po zanesení kanalizace je nutné provést nákladné 
čištění, které ve výsledku uhradí všichni uživatelé. V této 
souvislosti bychom rádi upozornili, že tukové látky se 
ukládají též v domovních rozvodech a přípojkách, kde si 
vyčištění musí uhradit na své náklady vlastník nemovitosti. 
Čím delší domovní rozvody a přípojka, tím větší 
pravděpodobnost jejich zanesení. Není tedy úplně vhodné 
spoléhat na skutečnost, že umytím nádobí jsme se zbavili 
odpadu a co se s ním děje dále, se nás již netýká. 
Do kanalizace dále nepatří například biologický odpad 
z domácnosti – např. zbytky jídel, odpad z kuchyňských 
drtičů, dále veškeré hygienické potřeby, chemikálie nebo 
léky. Je nutné si uvědomit, že velká část obcí má vybudované 
tzv. jednotné kanalizace, tzn. že do jednoho potrubí jsou 
odváděny jak splaškové, tak dešťové vody. Přičemž čistírny 
odpadních vod jsou před náporem velkého množství 
přitékající vody zejména při intezivních srážkách chráněny 
tzv. dešťovými oddělovači, kterými část vody odtéká bez 
jakéhokoliv čištění přímo do vodního toku. Koryta těchto 
vodních toků jsou poté znečištěna nejen rozložitelným 
odpadem (např. toaletní papír), ale také nerozložitelnými 
dětskými ubrousky nebo dalšími hygienickými potřebami.
Kanalizační řád přímo nezakazuje vypouštět vodu s tuky 
z domácností, avšak povolené koncentrace tuků ve 
vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že vylévání 
tuků do odpadů je v rozporu s povolenými hodnotami. 
Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních 
vod – to jsou vody mírně znečištěné během běžné denní 
hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Co do 

kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily 
mohou Pražané najít v Kanalizačním řádu na webových 

stránkách www.pvk.cz.
Jak tedy správně nakládat s tuky a oleji z domácností? 
V případě domácností je řešením shromažďování 
tohoto odpadu v uzavíratelných nádobách s následným 
bezplatným odevzdáním ve sběrném dvoře. Pokud je 
cesta do sběrného dvora z vážného důvodu obtížně 
realizovatelná, lze se řídit pravidlem, že je lepší odložit 
nádobu do běžného komunálního odpadu než ji vypouštět 
do kanalizačního potrubí. Některé obce již nabízí speciální 
popelnice/kontejnery pro sběr tuků. Pro stravovací 
zařízení, potravinářské provozy, zpracování masa apod. 
platí povinnost zachytávání tuků a olejů v odlučovači 
(též lapáku) tuků, který musí být řádně provozován a 
vzniklý odpad likvidován v souladu s platnou legislativou. 
Funkčnost lapáků tuků je nutné v průběhu roku pravidelně 
kontrolovat odběrem vzorků a výsledky těchto vzorků 
jednou ročně zasílat místně příslušnému vodoprávnímu 
úřadu, případně též provozovateli kanalizace.

T. MAREK, OŽPD

tuKy, oleje a dalŠí KuchyňsKý 
odpad do KanaliZace nepatří

černé odběry: pVK nafaKturoValy 
Za pololetí částKu přes miliÓn 
Korun
Pražské vodovody a kanalizace za první pololetí letošního 
roku zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a černou 
produkci odpadních vod nafakturovaly částku přesahující 
1,15 miliónu korun. V sumě jsou zahrnuté i náklady na 
přešetření, způsobené škody a sankce. Ve stejném období 

roku předchozího to bylo 2,3 miliónu korun. „Celkem jsme 
prošetřili 260 případů černých odběrů vody a produkce 
odpadních vod,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš 
Mrázek.
U černých odběrů vody firma prošetřila 108 případů 

Za poslední roky byla čeština obohacena o nový význam 
slova „šmejd“. Jedná se o označení pro prodejce z 
podomních a předváděcích akcí, který se snaží nátlakem, 
manipulací a triky, vylákat nejčastěji ze seniorů peníze za 
předražené harampádí. Změna zákona i společenský tlak 
vytlačil takové prodejce z obvyklých kulturáků a ti změnili 
strategii, sofistikovaně útočí z internetu a pomocí telefonu. 
Kbelská radnice však umí ochránit své občany proti těmto 
podvodníkům skrývajícím se za legendu podomního 
prodeje, a to prostřednictvím rychlých a operativních 
kontrol.

V celé České republice se stále objevují případy, že pod 
různou záminkou se někdo snaží vnutit do cizího domu 
či bytu. Obzvláště pak dostáváme zprávy, že starší lidé 
s velkou mírou důvěřivosti bezproblémově vpustí k sobě 
domů naprosto cizí osobu. To je ale přesně ideální situace 
pro činnost různých nepoctivců. 

Modus operandi (způsob provedení) těchto skutků je 
většinou dle stejného scénáře: Přijedou dva až tři lidé, 
případně toho druhého, třetího zavolají po chvilce. Tvrdí 
například, že mají jen bankovku v určité hodnotě, např. 
pětitisícovou a chtějí, abyste ji rozměnili, popř. jim vrátili do 
této částky. Vy odejdete pro peníze a proběhne transakce. 
Pak jeden z nich požádá o vodu, zda může jít na toaletu, 
umýt si ruce atd.. Zmizí vám na chvíli z dohledu. Po jejich 
vyprovození ven teprve zjistíte, že máte prohledaný pokoj, 
odcizené věci, cennosti i peníze.

V současnosti jsou legendy těchto pachatelů kreativně 
zpracovány, třeba jako energetická či bezpečnostní 
kontrola vašich oken a dveří, nabídka lékařských služeb 

až do bytu, zázračné doplňky stravy či nezničitelný příběh 
s dokonalým nádobím, vše vázané na veskrze nevýhodné 
smlouvy.

Jenže ve Kbelích to “šmejdi“ tak snadné nemají. Již 
v nejednom případě byly na základě oznámení občanů 
operativně svolány věcně příslušné kontrolní orgány všech 
na Úřad městské části Praha 19 napojených zákonných 
institucí, jako je např. živnostenský úřad či Městská policie 
hl. m. Prahy. Tyto pak do několika minut od oznámení 
občana, byly schopny podezřelého ztotožnit a prověřit 
jeho kompetenci k realizované činnosti. Okamžitě se tak 
vyloučilo případné ohrožení kbelských občanů nezvanými 
podvodníky.

A to nás přivádí k tomu nejdůležitějšímu. Podomní prodej 
je ve Kbelích zakázán vyhláškou. Prodejce může přijít, jen 
když si jej domů třeba po telefonu pozvete. Zlaté pravidlo 
zní, nikomu nemusím otevírat, s nikým nemusím po 
telefonu mluvit, s ničím nemusím po telefonu souhlasit, 
vždy chci mít ke zboží smlouvu, a když se někdo vnucuje, 
tak o tom vyrozumím městskou policii hl. m. prahy na 
lince 156.

Podvodníkům ve Kbelích pšenka nepokvete, děláme vše 
proto, abychom stále byly nejlepším místem pro život, 
ale ani tak nezapomínejme na to, že i vlastním chováním 
lze předcházet páchání protiprávní činnosti, a že nejlepší 
prevencí je prostě opatrnost.

Kateřina Březinová
referent oddělení prevence

Městské části Praha 19

“Šmejdům“ Ve Kbelích pŠenKa 
nepoKVete!

a prokázala jich 78 procent. Nejčastěji se vyskytovala 
neoprávněná manipulace s vodoměrem (65 %) a neměřená 
odbočka před vodoměrem (13 %).
Z celkových 152 případů nelegálních produkce odpadních 
vod jich pracovníci PVK prokázali 76 procent, dalších 14 
procent případů je stále v šetření. „V drtivé většině případů 
se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé 
napojení do revizní šachty,“ řekl Mrázek.
PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou 
odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva 
na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. 
srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou 
v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které 
nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem 
na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů 
zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka 
objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební 
dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních 

vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a 
speciálních úkonů. 

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. 
Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit 
pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací 
a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání podle 
zákona o vodovodech a kanalizací se vypočítává. U 
fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně 
od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických 
(podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně.

PVK provozují vodovodní síť v délce 3 539 kilometrů, délka 
vodovodních přípojek činí 863 kilometrů. Kanalizační 
síť měří 3 697 kilometrů a délka kanalizačních přípojek 
dosahuje 996 kilometrů.

Bc. Tomáš Mrázek
tiskový mluvčí

http://www.pvk.cz/


slaVíme deset let 
Krc cobydup
V roce 2009 vzniklo mateřské a centrum, a o rok později, v 
září 2010 se poprvé otevřely „brány“ veřejnosti, od té doby 
se z malého mateřského centra stalo středisko se širokou 
nabídkou služeb. Ne vždy však byla cesta jednoduchá, 
centrum se potýkalo s nedostatkem dobrovolníků, prošlo 
si existenčními problémy, a hrozilo mu dokonce uzavření. 
Vše ale dopadlo dobře a dnes je tu pro Vás Kulturní a 
rodinné centrum CoByDup již deset let. 
Počáteční myšlenka byla vytvořit malé komunitní 
centrum, kde se budou scházet maminky s dětmi a trávit 
zde společný čas. Postupně se však začala tato myšlenka 
podle přání a potřeb kbelských rodin  měnit – přibývaly 
aktivity nejen pro děti, ale také pro dospělé. Navyšující se 
služby vyžadovaly i větší prostory, toho se nám podařilo 
dosáhnout v září 2017, kdy jsme dostali do pronájmu od 
Městské části Praha 19 přilehlou tělocvičnu.  V současné 
době projde průměrně za týden centrem 356 návštěvníků, 
pořádáme celkem 26 kroužků a nabízíme další možnosti, 
jako je herna, knihovnička, nákup bio doplňků, služba duly 
a neomezené využívání zahrádky s pískovištěm.  
Nedílnou součástí aktivit KRC CoByDup je již devítiletý 
projekt „Co dělat, když…?“, který je podpořen z 
dotačního programu MPSV Rodina a ochrana práv dětí. 
V rámci projektu připravujeme pro maminky za účasti 
profesionálních školitelek semináře na rodinné, právní 
a finanční téma. Do projektu spadají i hojně využívané 
anonymní rodinné a právní poradny. 
Od roku 2011 se věnujeme akcím pro veřejnost, vůbec 
první byl kbelský masopust, po něm následovaly např. 

lampionový průvod, drakiáda, závody na 
dvou až čtyřech kolech, vyřezávání dýní či 
rozloučení se školním rokem. V současné době realizujeme 
ve Kbelích takových akcí devět, mezi nejoblíbenější patří 
bazárek dětského oblečení. Nejen při organizování akcí 
spolupracujeme s Městskou částí Praha 19 a s mateřskou 
a základní školou.
V centru neodpočíváme ani přes prázdniny, kdy pro děti 
zajišťujeme nyní již šest týdnů příměstských táborů, které 
jsou vždy plně obsazené a těší se veliké oblibě. Není 
výjimkou, že u nás některé děti absolvují více turnusů za 
sebou. Kromě jmenovaných činností se zaměřujeme na 
hlídání dětí a jejich předškolní vzdělávání, věnujeme se 
všestrannému rozvoji dětské osobnosti a nezapomínáme 
ani na pěstování vztahu k lokalitě, ve které členové a 
příznivci centra CoByDup žijí. 
Troufnu si říct, že za ty roky tvrdé práce se z kulturního a 
rodinného centra stalo zázemí pro kbelské rodiče a jejich 
děti, je rovnocenným partnerem Městské části Praha 19 a 
nedílnou součástí kbelského bytí. 
Uvědomujeme si, že tam, kde je centrum dnes, by se 
nemohlo dostat bez podpory hl. m. Prahy, Městské části 
Praha 19, členek KRC CoByDup a samozřejmě všech 
dobrovolníků. Velice si vážíme jejich pomoci, za ni jim patří 
velký dík.

Přála bych si, aby tu centrum bylo minimálně dalších deset 
let a aby stále fungovalo tak, že by si rodiny s dětmi ani 
další Kbeláci nedovedli svůj život bez něj vůbec představit.

Za tým KRC CoByDup Lenka Baťková

V červenci a v srpnu 2019 jsme opět poskočili v počtu 
uspořádaných klubíků o 1 jeden týden do plusu -      celkem 
jsme tedy s dětmi absolvovali 6 turnusů nabytých zážitky. 
Na děti, ve věkovém rozpětí 3 – 11 let, čekal prázdninový 
program na různá témata. 
Každý týden probíhala celotýdenní „táborová hra“ na dané 
téma. První týden jsme maximálně rozpohybovali naše 
těla v turnuse s názvem „napříč sporty“.  V tomto týdnu, 
pro starší děti, si účastníci vyzkoušeli a ochutnali od téměř 
každého míčového sportu kousek a ještě jsme stihli pokořit 
lezeckou stěnu s bouldrem. Vytvořit zajímavý a zároveň 
tak trochu adrenalinový týden nám pomohli i 4 mužští 
praktikanti – což byla, v našem ryze ženském kolektivu, 
příjemná a vítaná změna.  Ještě další červencový a jeden 
srpnový týden jsme věnovali starším dětem. V týdnu 
s názvem „léto v pohybu“ jsme si zatančili, protáhli naše těla při „práci“ s obručemi, 2x navštívili plavecký bazén, 

příměstsKé tábory Krc cobydup 
letní ježKůV KlubíK Ve Kbelích – V Krc cobydup

vyzkoušeli si také ovládat kajaky na Vltavě a zahráli si 
minigolf na golfovém hřišti v O2 aréně.  Ve třetím týdnu 
pro větší jsme se naopak věnovali naší tvořivé stránce – 
v týdnu s názvem „ježkův kreativní týden“ jsme navštívili 

několik galerií a loď iQ port na rašínově nábřeží. 
Ani fyzické stránce těla jsme nedali oddechnout – na 
Libeňském ostrově jsme vyzkoušeli program Vysoká lana a 

zalezli si vzhůru k výškám….
S menšími účastníky jsme si utužili znalosti ohledně českých 

svátků a zvyků v týdnu s názvem „svátky, zvyky, tradice“, 
pak jsme si vyzkoušeli různá zaměstnání a povolání 
v srpnovém týdnu „čímu budu až vyrostu“ a tábory jsme 
zakončili tématem „cestou, necestou – doprava“
Ve všech turnusech jsme měli zařazeny alespoň 2 výlety, 
z nichž jeden byl vždy do ekocentra Prales, kde pro nás 
každý týden byl připravený vzdělávací program na 
jiné téma. pracovníkům pralesa za všechny programy 
děkujeme.  
Obědy opět měla zajištěny v restauraci Zastávka u Srubu. 
Personálu i panu Haniakovi děkujeme za vstřícné jednání a 
do kuchyně vzkazujeme jednohlasné „DÍKY“.
Celkem se na týdnech příměstského tábora vystřídalo 133 
dětí. 
Doufáme, že jsme dětem hlavně aktivně a v přátelském 
prostředí pomohli strávit chvíle bez rodičů a rodičům tak 
pomohli zpestřit program pro jejich ratolesti. 
Podle všeho se všem táborové týdny velmi líbily – jak 
dětem, tak i nám a proto se všichni těšíme, že se opět 
společně v CoByDupu setkáme příští léto při dalších 
„dobrodružstvích“.

Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková
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Krc cobydup
Přípravka do školky:

Po – Pá                       JEŽKŮV KLUBÍK – přípravný kurz před nástupem do MŠ
8:00 – 16:00               8:00 – 13:00 dopolední JK

               12:00  - 16:00 odpolední JK
                              (pro děti ve věku 2,5 – 5let, bez doprovodu rodičů)

Rodiče s dětmi:

Po   9:00– 9:45            Hudebka- HUDEBNÍ KNOFLÍK (10 – 18 měsíců) - žlutý
Po   10:00–10:45          Hudebka- HUDEBNÍ KNOFLÍK (1,5 – 2,5 roky) - žlutý
Po 11:00–11:45            Hudebka- HUDEBNÍ KNOFLÍK (2,5 – 3,5 roku) - červený
Út  9:00 – 10:30           Ježkův Montesorri klubíček (1,5 – 3,5 roky)
Út  10:30 – 11:00         Ježkův Montesorri klubíček (1,5 – 3,5 roky)
St    9:00–10:30           Cvičení batolat + BATOLE klub (začátek lezení - 1,5 r.), tělocvič.
St  11:00- 12:00           Mimi klub( 4 měsíce – začátek lezení ), tělocvična
St 16:00 – 16:45           Hudebka- HUDEBNÍ KNOFLÍK (3,5 – 4,5 roku) - červený
St 17:00 – 17:45           Hudebka- HUDEBNÍ KNOFLÍK (4,5 – 5,5 roku) - modrý
Čt 9:00-   9:45            Cvičení děti III. (1,5 – 2,5 roku a rodiče), Sokol Kbely
Čt 10:00– 10:45           Cvičení děti I.( 2 – 3,5 roky a rodiče ), Sokol Kbely

Děti (bez doprovodu rodičů):

Po 15:30 - 16:30     Dětský atletický klub CoByDup (3 – 4 r.), Sokol Kbely -
OBSAZENO
Po 16:00 – 17:00           KERAMIKA(3-6 let)/Výtvarka pro předškolní děti (3-6let)
Po  16:30 – 17:20 Taneční kurz MINIDANCE I. – TAP academy (3 – 6 let), tělocvič.
Po  17:30 – 18:30   Taneční kurz DANCE MIX I. – TAP academy (6 – 9 let), tělocvič.
Út   14:30 – 15:30 Muzikálové herectví (školní děti) – DHS Čmelda, tělocvič.
Út   15:40 – 16:25 Muzikálová přípravka (3 – 6 let) – DHS Čmelda, tělocvič.
Út 16:15 – 17:00           Pohádková angličtina - začátečníci (3-5 let), PhDr. Lucie Illová
Út 17:15 – 18:00           Pohádková angličtina - pokročilí (4-6 let), PhDr. Lucie Illová
St  16:30 – 17:20    Taneční kurz MINIDANCE II. – TAP academy (3 – 6 let), tělocvič.
St  17:30 – 18:30    Taneční kurz DANCE MIX II. – TAP academy (6 – 9 let), tělocvič.
Čt  15:00- 16:00    Dětský atletický klub CoByDup pro předškoláky (5 – 7 let),

Sokol Kbely
Pá 15:00- 16:00 Dětský atletický klub CoByDup MIX (3 – 7 l.), Sokol Kbely -
OBSAZENO

Dospělí (bez dětí):

Po 19:00 – 20:00           Power jóga s Markétou Kučerovou, tělocvična
Út 17:45 – 19:15           Jóga pro ženy- ženský kruh s Radhou Třešňákovou, tělocvična
Út 19:30 – 20:30            Pilates se Zuzanou Dušánkovou, tělocvična 
Čt 17:00 – 18:00            Cvičení 50+, Dana Linkeová, tělocvična
Čt 19:30 – 20:30            Pilates se Zuzanou Dušánkovou, tělocvična
Pá 8:30 – 9:30               Pilates se Zuzanou Dušánkovou, tělocvična – možnost hlídání dětí
Pá 10:00 – 11:00 Yogiva (jóga pro maminky) s Ivou Hulešovou, tělocv – možnost hlídání dětí

KroužKy a KurZy oteVírané od Září 2019
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sKaut - s.s.V.
Jistě již víte z předešlých článků, umístěných zde v časopisu 
Kbelák, že naše organizace (Skaut - S.S.V.) je řádným členem 
mezinárodní skautské organizace WFIS - Europe. Pro 
nevěřící Tomáše, doporučuji zajít na web této organizace.
Naše organizace se řídí skautskými pravidly, které jí při 
zakládání vštípili samotní zakladatelé Robert Baden - 
Powell, Ernst Thompson Seton a Antonín Benjamin Svojsík.
Učíme děti základům společenského chování, 

chování v přírodě, týmové 
spolupráci, táboření a hlavně 
tomu nejdůležitějšímu - 
samostatnosti.

Každý rok pořádáme letní skautský tábor a vždy se snažíme 
vyrazit na nové, nepoznané místo.
Letos jsme ale naši tradici porušili a již po druhé jsme 
tábořili v II. zóně KRNAPu, protože si velice vážíme toho, že 
nám to bylo umožněno. Této výhody se nedostane jen tak 
každému a naše právo zde tábořit, jsme si museli zasloužit. 
Po celý rok jsme pomáhali farmě Urbanových s údržbou 
pastvin, vyklízení lesa od polomů, čištění pramenů atd.
Práce to sice nebyla jednoduchá, ale možnost zde tábořit, 
stojí za trochu té námahy.

Náš letošní tábor měl název Zálesák a konal se v termínu 
29.6. - 13.7. Tak jako každoročně jde o tábor plný zajímavých 
her. Při tzv. etapové hře jsme plnili různé úkoly (průzkum 
a mapování okolí, signalizace, přepalování provázku za 
pomoci jednoho polínka, vyřezávání lžic a misek, výroba 
nádob na ovoce a zeleninu, ... ). Závěrem hry byl průzkum 
zaniklé obce Sklenařovice, kde byl nalezen poklad.
Jsme skauti,  a tak jsme si tábor na čtrnáctidenní pobyt 

postavili sami, bez pomoci dospělých. Opět náročná práce, 
která se nám v dospělosti jistě zúročí. Veškerý táborový 

materiál, jsme si museli vynést 200 metrů na kopec. Zde 
jsme posekali trávu, postavili podsady, jídelnu, kuchyň, 
umývárny. Tato práce nám zabrala 2 dny. Příští rok 
to snad zvládneme jen za 1 den.
Pro potraviny jsme si chodili do obce Mladé 
Buky vzdálené 5 km. Služba tedy ušla za den 10 
kilometrů. Každý členúčastník našeho letního 
tábora, musí zvládat i kuchařské minimum (ukrojit 
chléb, otevřít konzervu, očistit zeleninu, uvařit čaj, 
uvařit polévku - ne pytlíkovou!) Děkuji rodičům, že 
dohlédli na připravenost svých dítek a práci nám 
tímto velice ulehčili.
Navštívili jsme i nejdelší bobovou dráhu v ČR ).
Po ukončení jsme si po sobě vzorně uklidili a už teď 
se těšíme na příští tábor, který bude již třicátý.
Pokud tě tento článek oslovil, přijď mezi nás. Máme 
zájem o chlapce a děvčata ve věku 5 - 100 let.
Více podrobností na našich webech www.pesaci.

skaut-ssv.cz  nebo  www.vodaci.skaut-ssv.cz
Další informace naleznete i na Fcb - Kamil Podlaha

Zahajovací schůzky 
3. září 2019 v 1500 - 1700 h. - Vodáci  ( 6 - 12 let )
4. září v 1445 - 1645 h. Vlčata  ( 6 - 11 let )
4. září v 1700 - 1900 h. Skauti ( 11 - 15 let )
5. září v 1500 - 1700 h. Bobříci  ( 5 - 7 let )

Těšíme se na vás.
Se skautským pozdravem,

Kamil Podlaha



soKol Kbely
double pro soKolsKé 
poZemní hoKejistKy
Po halovém úspěchu týmu mladších žákyň oddílu 
pozemního hokeje Sokola Kbely se dívky dočkaly dalšího 
úspěchu, zisku titulu Mistra České republiky v pozemním 
hokeji pro rok 2018/2019. Tým svou sezónu zkompletoval 
nejen dvěma mistrovskými tituly v jednom roce, ale svou 
suverénní „jízdou“ zažil pouze jednu porážku, tři remízy, a 
ostatní zápasy byly vítězné. 
Pokud bychom chtěli zhodnotit tým mladších 
žákyň za sezónu 2018/2019, musíme 
připomenout jeden velice důležitý moment 
z loňské sezóny. Dívky hrály ve venkovní 
soutěži společně s kluky a v podstatě 
vytvořily samostatný tým pro halovou 
sezónu 2017/2018, kdy družstvo doplnila 
dvojčata Lucka a Linda Nové ze Slavie Praha.
Bez zkušenosti, co zápasy v dívčí soutěži 
mohou obnášet, nastoupily do soutěže velice 
sebevědomě. V tomto směru pomohly svým 
klidem a zkušenostmi sestry Nové, protože 
spolu s kapitánkou Aničkou Šimkovou a 
zkušeným bekem Veronikou Rebcovou 
dodaly zbytku týmu jistotu, odvahu a touhu 
po vítězství. Výsledkem bylo druhé místo za 
prvními Mnichovicemi.
V ten moment sice padla myšlenka, že pokud 
jim to “šlape”, proč v tom nepokračovat i na 
podzim, ale ve vzduchu viselo nebezpečí, 
že se holky v osmi lidech nesejdou. Stačí nemoc, zranění 
a tým bude výrazně oslaben, či dokonce nebude moci 
nastoupit do zápasu, který se v této kategorii hraje 5+1.
Nakonec jsme do tohoto rizika šli, protože v týmu začala 
hostovat Eliška Pačesná z Hradce Králové a přišla nová 
hráčka Magdaléna Žižková. Tým si vzal na starost Ladislav 
Nový, otec Lindy a Lucky, který měl sice více zkušeností 
na postu trenéra in-line hokeje, kde získal dva mistrovské 
tituly v seniorské kategorii se Slavií Praha, ale role se 
chopil s vervou a jasnou touhou vítězit. Nicméně, v prvním 
dvoukole nás potkala situace, které jsme se báli nejvíce. 

Tři klíčové hráčky nemohly nastoupit 
do zápasu, protože odjely se školou na 
adaptační pobyty. Tým doplnily hráčky z 
přípravky a hned první zápas s Bohemians byl ve znamení 
prohry. Nutno však říci, že to byla sice první porážka v 
sezóně, ale zato jediná, kterou tento tým poznal.
Pouze díky horšímu rozdílu skóre jsme přezimovali na 
druhé příčce a halovou soutěží (která se hraje během 
zimní přestávky) tým prošel pouze se dvěma remízami 
se Slávií Praha. Na druhé místo z loňského roku jsme 

navázali titulem Přeborníka České republiky v hale a svou 
“neporazitelností” tým vzbuzuje stejný respekt, jako slavná 
Klabzubova jedenáctka v románu Eduarda Basse...
Zdá se to být nadnesené, ale skutečnost je taková, že se 
v týmu sešly osobnosti, které se navzájem doplňují a i 
přes oslabení v několika zápasech (nemoc, či školní zájezd 
zkušených hráček), děvčata dokázala zápasy neprohrát a v 
sezóně neměly výraznější konkurenci ve své kategorii.
Ostatní družstva mají také osobnost, či výraznou 
individualitu, se kterou stoupá nebo padá výkon týmu 
podle toho, zda je hráčka na hřišti nebo chybí. Ale málokdy 

se stává, aby se v jednom týmu, v jeden okamžik sešlo 
hned 6 hráček, které jsou schopny se navzájem zastoupit a 
podpořit. Také díky nim získal zbytek týmu mnohem větší 
sebedůvěru, a to je na hřišti pak znát.
V jarní části venkovní soutěže se opět k týmu připojila 
Eliška Pačesná, která halovou sezónu vynechala, a do 
oddílu přišly nové tři hráčky, které se však hokej zatím učí 

a do zápasů se nezapojily, nebo jen minimálně.
Avšak zisk venkovního titulu, suverénní herní projev, 
respektive dominance v soutěži, přináší i negativní 

důsledky. Holky vědí, že nemají konkurenci, jsou na tom 
tak, že když zapnou, vyhrají a v takovém případě se už těžko 
motivují podávat ty “maximální” výkony. V posledních 

kolech možná už šlo v jejich myslích jen o povinnost 
odehrát zápas, ale přesto pokaždé, když byly na hřišti, 
nebo i mimo něj, bylo vidět, že si každou chvilku užívají a 
zápas neodevzdají!
V 35 zápasech, které odehrály v letošní sezoně, nastřílely 

178 branek, inkasovaly 60 a získaly 96 bodů v obou soutěžích 
dohromady. Ve své historii neměl oddíl pozemního hokeje 

Sokol Kbely výsledkově úspěšnější mládežnický tým.
Od září 2019 tým mladších žákyň zanikne a stanou se z 
dívek již starší žákyně. Tým bude zbudován od začátku a 
uvidíme, zda se za pár let budeme mít opět úspěchy, jako 
tomu bylo nyní. 

Dušan Hrazdíra
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stolní tenisté slaVili postup
Uplynulá sezóna stolních tenistů skončila úspěšně a ve 
Kbelích se po letech slavil postup, tentokráte A tým do 4. 
třídy Pražského kraje.
Přímý postup zaručovalo pouze umístění na 1. a 2. 
příčce.  Mistrovská utkání začala fantasticky, Áčko 
v prvních pěti kolech neokusilo hořkost porážky a 
usadilo se na průběžném 1. místě tabulky.
Tým poprvé prohrál v 6. kole na stolech SK Vršovice 
a ztrácí tím 1. místo, na které se probojoval dosud 
neporažený Braník. Do jarní části se vykrystalizovala 
silná trojka (Braník, Kbely, Běchovice), která 
bojovala o dvě postupová místa…
Boj o druhou příčku byl otevřen až do posledního 
kola, ve kterém se Áčko střetlo na domácích stolech 
právě s Běchovicemi.  A tak poslední kolo bylo 
vyvrcholením celé sezóny, protože Áčku zaručovalo 
druhé místo pouze výhra (o 1 bod by přeskočilo 
soupeře). Utkání roku bylo neuvěřitelně dramatické 
a skóre se měnilo jak na běžícím pásu. Po čtyř 
hodinové bitvě nakonec Kbely vyhrávají nejtěsnějším 
rozdílem 10:8 a postupová radost mohla vypuknout. 
Všem hráčům A týmu jmenovitě Svobodovi, Hankemu, 
Kubáňovi, Kučerovi a Hrdému patří velký dík za celou 

skvělou sezónu 2018/2019.
B tým skončil v 6. třídě PSST na pěkném 
5. místě a po počátečních nejistotách, tak 

s přehledem tuto třídu udržel i pro příští sezónu.
S přátelským pozdravem

Vladimír Svoboda
vedoucí mužstva Kbely „A“

historicKý úspěch KbelsKých ŠipeK
Šipkovému mužstvu „Lidový dům Kbely“ se už ve druhé 
sezóně podařil husarský kousek a to postup do 2. ligy UŠO 
(Unie šipkových organizací ).
Ve třetí lize hrálo 12 mužstev a naše mužstvo skončilo 
na druhém postupovém místě. V posledním kole jsme 
dokonce porazili prvního Divoké kachny Čakovice. O 
úspěch se nejvíce zasloužili hráči Drobný, Nový, Pokorný, 
Dvořák a dále Svoboda, Soukup.

Zápasy hrajeme v restauraci Lidový 
dům, kde pořádáme i pravidelné 
turnaje. Šipky přilákaly i další 
hráče a tak jsme pro příští sezónu 
přihlásili béčko do třetí ligy.
Veškeré podrobnosti najdete 
na adrese:   http://kbelskesipky.
kvalitne.cz/

S přátelským pozdravem Vladimír Svoboda
Předseda šipkového klubu Lidový dům Kbely

3. liga G (D)

Tabulka - konečné pořadí

pohádKa Za VysVědčení
Krásné rozloučení se školním 
rokem čekalo všechny malé i větší 
návštěvníky, kteří navštívili náš park. 
Divadlo Prima den pod záštitou 
kbelské radnice připravilo pohádku 
O malé mořské víle.
Přejeme krásné léto a v září se těšíme 
na shledání na dalších kulturních 
akcích.

Šárka Egrtová 
PR ÚMČ Praha 19
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anglicKy V hotelu i na letiŠti
Ve Spolku rodičů vznikl návrh na uspořádání školní 
akce, jejímž cílem by bylo zpřístupnit žákům cizí jazyky 
zážitkovou, pro ně atraktivní formou. 
Z řad učitelů-jazykářů se organizace ujala paní učitelka Iva 
Prior.  Společně s ní jsme vypracovaly základní osnovu. Paní 
Prior pak se svými kolegy propracovali a skvěle připravili 
konkrétní náplň dopoledního programu.
Akce s názvem “english day” se uskutečnila 11.6. 
Tematicky byla zaměřena na prázdniny a cestování.
Žáci byli rozděleni do skupin, vybrali si zemi, kam by 
cestovali a přiřazovali k nim vlajky a základní fakta. 
Na jednotlivých stanovištích si měli možnost procvičit 
angličtinu a vyzkoušet, jak se anglicky domluvit při zajištění 
dopravy, ubytování v hotelu, v restauraci, v případě zranění 

nebo nemoci a ztráty zavazadla.
Žáci měli na závěr za úkol z celé akce 
vytvořit krátké video (uveřejněno na 
webu ZŠ Kbely pod odkazem Aktuality).
Z rozpočtu SRPŠ byly kromě výukových 
materiálů zakoupeny i odměny pro 
účastníky, a sice vstupenky na anglicky hraný film Brankář, 
který letos v rámci Přehlídky britského filmu promítalo 
nově otevřené kino Edison.
„English day“ byl letos pořádán pro žáky sedmých ročníků. 
Akce se u nich setkala s velkým úspěchem. Učitelé jsou 
otevřeni tomu, aby se napříště zapojily i další ročníky. 
Podpora z řad rodičů bude opět vítaná!

Klára Kafoňková a Michaela Šédová-Nastuneaková, 
rodiče zapojení v SRPŠ

sdružení rodičů a přátel ŠKoly

http://kbelskesipky.kvalitne.cz/
http://kbelskesipky.kvalitne.cz/


náVŠtěVa repreZentačních prostor pražsKého hradu
Třída 6. C se 9. května vydala na Pražský hrad. Měli jsme 
jedinečnou příležitost navštívit reprezentační prostory 
Hradu. V každém ze sálů jsme od průvodců vyslechli 

stručné informace. Nejvíce nás nadchl Španělský sál, ale 
obdivovali jsme i jídelnu se slavnostními servisy. Zajímal 
nás sál, kde prezident jmenuje ministry. Líbil se nám i 
Habsburský salon, kde hlava státu přijímá oficiální návštěvy. 
Obdivovali jsme velkolepé gobelíny. V Zrcadlovém salonu 
se v blyštivých zrcadlech odrážely rozsvícené lustry i 
zlacená štuková výzdoba. Zaujal nás i Brožíkův obraz, 

který zachycuje poselstvo českých šlechticů, kteří žádají o 
ruku francouzské princezny pro krále Ladislava Pohrobka. 
Někteří žáci objevili, že na obraze jsou zachyceny i známé 

postavy naší historie, které se však ve skutečnosti setkat 
nemohly. Co říct závěrem? Všem se nám na Hradě líbilo.

Mgr. Marie Nováková, třídní učitelka 6.C

roZloučení deVáŤáKů
V červnu jsme se na naší škole rozloučili se dvěma 
devátými třídami. V dubnu žáci úspěšně prošli nástrahami 
přijímacích zkoušek a všichni byli přijati k dalšímu studiu 
na středních školách nebo odborných učilištích. 
V květnu si tak už v klidu mohly obě třídy společně užít 
školu v přírodě v osvědčeném Rekreačním areálu Pecka 

u Nové Paky. Stejně jako v předchozích letech byly na 
programu především týmové a sportovní hry, zážitkové 
aktivity, výlet na nedaleký hrad Pecka a nechyběla ani 
diskotéka a táborový oheň. 
Po návratu se vybraní žáci vypravili do Mateřské školy 
Albrechtická a v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ 

si připravili soutěže a aktivity zaměřené na pohádky pro 
nejmenší. 

A pak už tu byl poslední týden a s ním spojené tradiční 
rozlučkové akce. V pondělí deváťáci navštívili v převlecích 

všechny třídy v rámci svého „posledního zvonění“. Třída 
9.A se proměnila v letušky a piloty a pozvala žáky na 
pomyslnou palubu letadla,  9.B zase vyrazila v plavkách a s 
nafukovacími kruhy kolem krku. V organizaci školních akcí 
pokračovali deváťáci i v úterý, kdy v sále Lidového domu 

připravili diskotéku pro všechny žáky II. stupně. Akce se 
vydařila a tancovalo se až do pozdních večerních hodin.
Všechno jednou končí, a tak v pátek prošlo všech 
čtyřicet devět vycházejících žáků se svými třídními učiteli 
slavnostním průvodem školními chodbami. Své působení 
na základní škole žáci definitivně uzavřeli na rozlučkovém 
obědě v prostorách nové budovy. Bohaté menu připravil 
kolektiv školní kuchyně. Po projevu pana ředitele se slova 
ujala žákyně Natálie Zalužanská, která za obě 9. třídy 
poděkovala učitelům i vedení školy. Závěrem nezbývá než 
popřát všem deváťákům hodně štěstí a úspěchů! 

Mgr. Martin Korenčík
Mgr. Anya Chalupová

jaK děti pomáhají ZVířatům a přírodě
Děti 1.D ze ZŠ Albrechtická se v červnu 2019 rozhodly, že 
peníze, které si vydělaly na Vánočním jarmarku, věnují na 
podporu místní kbelské ekologické organizace Prales. Tato 
společnost se mimo jiné stará o chov některých zvířat jako 
jsou nutrie, ovečky a včely. Celoročně jsou v areálu volně 
ke zhlédnutí. Peníze byly dětmi předány paní ředitelce 
Kateřině Swolové a budou určeny na krmení a péči o 
chované živočichy. Dětem patří pochvala za tento krok, 
protože tím jdou ostatním příkladem jak chránit přírodu a 

účelně využít peníze.
Mgr. Kateřina Bundilová

eXpedice 2019
Cílem letošní expedice se stala Police nad Metují. Byli jsme 
ubytováni v areálu Zděřina, odkud jsme podnikali objevné 
výpravy do blízkého i dalekého okolí. Děti opět pracovaly 
podle svých zájmů v jednotlivých oborech. Nejvíce žáků v 
přírodopisné části, další v dějepisném oboru, nově se pak 
zapojili do oblasti výtvarné výchovy propojené s hudební 
výchovou a další tvořili ve skupině věnované angličtině. 

Přírodopisci se věnovali odchytu ptáků a jejich pozorování. 
Výsledky zpracovali do grafů a o své práci natočili poutavý 
film. Druhá přírodopisná skupina zkoušela přežití v 
přírodě – rozdělávali oheň, pletli provazy z kopřiv, vařili v 
kotlíku, z přírodních materiálů si vytvořili obuv. Dějepisci 
hledali v okolí smírčí kříže, nejdříve se však museli 
seznámit s jejich historií, cenné poznatky o nich načerpali 
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v místní knihovně. Některé z pověstí, které jsou spojeny 
se smírčími kříži, nastudovali do krátkých scének a natočili 
úsměvné video. Vypravili se i do kláštera v Broumově a na 

zámek v Náchodě. I tyto objekty pak skupiny zpracovaly 
ve svých prezentacích. Angličtináři připravili pro ostatní 

skupiny akční hru v české a anglické verzi. Pátrání vedlo ze 
Zděřiny do Police nad Metují a bylo zaměřeno na důležité 
historické objekty.
Výtvarná a hudební výchova byly propojené. Žáci zpracovali 
pověst o loupežníku Goldštejnovi, text pro ně přebásnil 
V. Novák, melodii nastudovali s doprovodem rytmických 
nástrojů a kytary. Poté vytvořili několik plakátů a vznikla 

novodobá kramářská píseň. Kromě této činnosti zkoušeli 
také malovat v terénu a fotografovat. Většina fotografií 
vznikla během výletu do skalního města Ostaš.
Všichni žáci si pobyt na expedici užili. Čas věnovali nejen 
práci, ale i zábavě. Oblibě se tradičně těšila diskotéka, ale 
pěkné bylo i posezení u ohně a zpěv za doprovodu kytary.
O své práci připravily jednotlivé skupiny prezentace, se 
kterými vystoupily před veřejností v Lidovém domě ve 
Kbelích. Účinkující sklidili za svou práci zasloužený potlesk.

Mgr. Marie Nováková, Mgr. Petra Hazlbauerová, 
Mgr. Rastislav Švec

finále soutěže Za tajemstVím pražsKého hradu 2019
Dne 13. 6. 2019 jsme opět vyrazili na Pražský hrad. 
Tentokrát ne kvůli některé z expozic, ale na finále soutěže 
Za tajemstvím Pražského hradu 2019. Před Jízdárnou 
Hradu na nás čekala hlavní organizátorka soutěže paní Iva 
Sommerová. Měla pro nás připravené dobové fotografie 
míst, kterými nás po Hradě provedla a zároveň nám sdělila 
hodně nových informací. Museli jsme dávat bedlivý pozor, 
protože jsme věděli, že v závěru naší procházky budeme 
prověřeni ze znalostí o této naší památce. A opravdu. Na 
palácovém dvorku jsme dostali tužku a papír s připravenými 
otázkami. Na většinu jsme správně odpověděli, proto nás 
neminula odměna – diplom a zajímavá knížka o Pražském 
hradu. 

Domů jsme se vraceli s krásným zážitkem a skvělým 
pocitem vítězství. 

Za historický seminář Adam Jirásek

ŠKola V přírodě tříd Začít spolu
Na školu v přírodě odjely třídy programu Začít spolu z 
druhého stupně ZŠ společně. Cesta 6. C, 7. B a 8. B mířila 
do jižních Čech. Byli jsme ubytováni v prostorách, kde se 

ve 14. století nacházela zemanská tvrz. V jejich obranných 
valech se také často odehrávala část našich pohybových 
her. Dopoledne probíhalo vyučování. Nejdříve čeština a 
matematika v jednotlivých třídách, potom už netradičně 
práce v dílnách, které byly zaměřeny na dějepis, přírodopis, 
hudební a výtvarnou výchovu. V dějepisné části jsme 
inspiraci našli v době, kdy v těchto místech stávala tvrz. 

Pracovali jsme ve skupinách. Jedni vymýšleli a vytvářeli 
oblečení pro paní tvrze podle dobové dokumentace, druzí 
modelovali keramiku podle archeologických nálezů, další 
vyráběli prak. Podobný mohly používat děti v husitském 
vojsku, které okolím tvrze několikrát prošlo. Ve výtvarné 
výchově skupiny malovaly erby. V dílně hudební výchovy 

se žáci učili jihoamerickou píseň s rytmickým i melodickým 
doprovodem. 
Odpolední program měla pak každá třída samostatný. 6. 
C se v etapové hře vydala po stopách hrdinů řeckých bájí. 
Překonávala překážky, které jim do cesty kladli bohové. 
7. B v etapové hře pokračovala v celoročním tématu 
Mořeplavci a objevitelé. Všechny aktivity byly tímto 
směrem zaměřeny – kruhy si namalovaly loď, na tu musely 
naložit náklad, zjistit cestu a nakonec šťastně doplout k 
pevnině a objevit bájné Eldorádo. 
6. C a 7. B podnikly společně i dobrodružný výlet lodí na 
zámek Orlík. I když nám počasí nepřálo, škola v přírodě se 
všem dětem líbila a rády na ni vzpomínají.

Mgr. Marie Nováková, Mgr. Petra Hazlbauerová
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UDĚLENÍ MEDAILE 
MGR. JARMILE RAMBOUSKOVÉ
Rada městské části Praha 19 udělila medaili 2. 
stupně paní učitelce Mgr. Jarmile Rambouskové 
za její práci a přínos v programu Začít spolu na 

Základní škole Albrechtická.

Gratuluji a přeji další úspěchy.

Mgr. Květoslav Přibil, MBA

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat:

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

www.g4s.cz

Hledáme kolegy na pozici:

Bezpečnostní
pracovník

pro převoz hotovosti
nabízíme:

• zajímavé mzdové ohodnocení až 30.000,-
• náborový příspěvek 16.000,- • Multisport kartu
• kafeterie • příspěvek na stravu, údržbu uniformy

Přidejte se k nám!

vat:

Přidejte se k nám
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www.kbely.tv

Kbely tV
Výběr nejzajímavějších reportáží

průvod deváťáků
Končí školní rok a stejně jako ty předchozí ho deváťáci na kbelské základní škole zakončují 
slavnostním průvodem chodbami staré budovy.
http://kbely.tv/video/1873-pr-vod-devatak-  

holky z pozemáku dvojnásobnými mistry
Na každoroční hokej párty na Spartaku měl kbelský pozemní hokej co slavit! Mladším 
žákyním se totiž podařilo získat hned dva tituly mistra České republiky - jeden z haly a 
jeden z venkovní soutěže.
http://kbely.tv/video/1871-holky-z-pozemaku-dvojnasobnymi-mistry 

hrubá stavba tělocvičny dokončena
Stavba nové tělocvičny  je v plném proudu. Dokončená je hrubá stavba a práce se přesouvají 
do interiérů. Tělocvična obřích rozměrů má sloužit základní škole, ale i veřejnosti.
http://kbely.tv/video/1879-hruba-stavba-telocvicny-dokoncena 

parkourový kroužek na základní škole
Při kbelské základní škole funguje velké množství volnočasových kroužků. Jedním z nich je 
nově i kroužek parkouru, který se stal velmi oblíbeným v posledních letech hlavně  mezi 
teenagery.
http://kbely.tv/video/1868-parkourovy-krouzek-na-zakladni-skole
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jeho špičkové služby. Dále se podával dortík ke kafíčku a 
zmrzlinový pohár. Bylo to příjemné zakončení pobytu. 

Co se ovšem týče ubytování, stravování a všech služeb, 
lze říci, že jsme měli naprostý luxus. Personál nám splnil 
každé naše přání snad i to nevyřčené. Ve velké míře jsme 
využívali oba hotelové bazény, jak vnitřní, tak i venkovní. 
Vířivka byla rovněž permanentně obsazená a všichni si 

užívali slunce, vody a relaxu dle možností. Měli jsme jednu 
velkou výhodu. Přálo nám maximálně počasí. Závěrem 
mohu říci, že jsme prožili týden snů, na který budeme ještě 
dlouho vzpomínat. Zbývá ještě poděkovat těm, kteří nám 
tento pobyt umožnili a finančně nám na tuto akci přispěli. 

Děkujeme představitelům MČ Praha 19, MČ Praha – Vinoř 
a HMP, který nám na tuto akci poskytl grant.

Anna Zborníková, STP MO Kbely

sVaZ tělesně postižených mo Kbely

Jako každý rok se aktivity Svazu tělesně 
postižených v ČR z. s. místní organizace Kbely 
v letních měsících soustřeďují na rekondiční 
pobyty. První touto akcí byl pobyt v hotelu 
Antonie ve Frýdlantu. Pro takový pobyt 
je nutné vždy dopředu připravit program, 
zajistit dopravu na výlety, zkorigovat hotelem 
navržený jídelní lístek na dobu pobytu, prostě 
zajistit vše tak, aby se účastníci nenudili. 
Každý účastník obdržel kupón v hodnotě 
150,- Kč na masérské služby, které hotel 
běžně poskytuje. Vše, co bylo nad tuto 
částku si účastníci hradili sami. O masáže byl 
enormní zájem, a tak zaměstnanci hotelu 
museli povolat dalšího maséra. Pravidelným 
rituálem našich pobytů je dopolední cvičení 
na židlích, kterého se účastníme všichni. 
Prvním výletem byla úterní prohlídka baziliky v Hejnicích, 
což je nejvýznamnější poutní místo v regionu. Celý areál 
působí velice impozantně. Bazilika je nádherně opravená, 
fresky zrestaurované. Průvodkyně nás provedla areálem 

a seznámila nás s historií tohoto poutního místa. Z Hejnic 
jsme vyrazili na horskou chatu Smědavá, kde došlo na 
kafíčko, mnozí si objednali pohár s borůvkami, každý 
konzumoval to, na co měl chuť. Další den jsme měli 
objednán mikrobus pro dvacet lidí, který s našimi staršími 
a více hendikepovanými členy uskutečnil okružní jízdu 
po historické části Frýdlantu se zakončením na náměstí 
v místní cukrárně. Druhá část účastníků se pod vedením 
našeho „horského vůdce“ odebrala na zámek Frýdlant. 
Bylo to skutečně jen pro ty odvážnější a zdatnější, protože 
po absolvování tohoto výletu měli v nohou přibližně 
osm kilometrů chůze v poměrně členitém terénu. Další 
den byl již odpočinkovější. V odpoledních hodinách jsme 
zamířili do „Žijícího skanzenu v Jindřichovicích“.  Žijící je 
v názvu proto, že zde lidé, kteří se o chod skanzenu starají 

zároveň žijí. Snaží se být soběstační a některé ekologické 
záležitosti průměrnému obyvateli připadaly podivné. Blížil 
se poslední večer a jako vždy se pořádal hudební program, 

abychom se důstojně rozloučili s pobytem. Hudbu nám 
zajistili již ze Souše známí manželé Fajtovi. Součástí večera 
bylo i udělení „Řádu zlaté vařečky“ šéfkuchaři hotelu za 

co se do minulého čísla Kbeláku nevešlo
V minulém čísle jste měli možnost přečíst si, jak jsme 
navštívili Senát Parlamentu České republiky. V závěru 
článku jsem psala o krásném pávovi albínovi, který poutal 
pozornost všech návštěvníků Valdštejnské zahrady. 
Fotoaparáty v rukou Čechů i přítomných cizinců cvakaly a 
cvakaly. No a na fotografii tohoto „krasavce“ se již nenašlo 

místo, a tak bych se ráda s těmito snímky podělila i se 
čtenáři Kbeláku.

Anna Zborníková, STP MO Kbely

rekondiční pobyt snů 2. 6. – 7. 6. 2019 v hotelu antonie ve frýdlantu
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Klub seniorů Kbely 

Každým rokem pořádá vedení klubu seniorů vícedenní 
pobyty. Tentokráte jsme navštívili v termínu od 24.6. - 
26.6.2019 hotel Vápenku v Horních Albeřicích. Hotel se 
nachází v klidném a romantickém místě v části Horních 
Albeřic v Horním Maršově v Krkonoších. V minulosti se tu 
v 9 lomech těžil vápenec. Dnes je toto území chráněnou 
přírodní památkou s názvem Albeřické lomy. V blízkosti 
hotelu je renovovaná stará Vápenka - pec, která sloužila na 
výrobu páleného vápna.
Vybavení hotelu a stravování odpovídalo standardu. 
Příjemná nám byla péče personálu i paní vedoucí . Po 
celou dobu pobytu byl nám k dispozici autobus s řidičem 

panem Černým a tak jsme druhý den 
po obědě mohli jet na výlet do Pece 
pod Sněžkou.
Pec pod Sněžkou se rozprostírá v 
samotném srdci Krkonoš na řece Úpě 
a Zeleném potoku. Je to významné 
horské středisko, jehož dominantou je 
devatenáctipatrový hotel Horizont. Na 
území obce se nachází nejvyšší hora 
České republiky  - SNĚŽKA s výškou 
1603 m  a Studniční hora s výškou 
1554 m. Pec pod Sněžkou změnila svou 
tvář, byly zde postaveny apartmány a 
hotely na př: Horský dům - Rezidence 
KOVÁRNA, Rezidence POST, hotel 
Pecr Deep , hotel Pecr Well, nabízející 

luxusní ubytování a wellnes pobyty, další hotel se staví. 
Novou atrakcí je též bobová dráha.
Dle názoru mnohých z nás, ztratila Pec pod Sněžkou ráz 
klidného a útulného horského střediska, které jsme 
obdivovali v době, když jsme sem jezdili na dovolenou s 
našimi dětmi.
Po příjezdu do Pece pod Sněžkou jedna část seniorů využila 
možnosti prohlídky horského střediska jízdou vláčkem a 
druhá se vydala k lanovce na Sněžku. Čtyřmístná kabinková 
lanová dráha vede z Pece s mezistanici na Růžové hoře , a 
pak až na vrchol Sněžky.  Odtud je rozsáhlý panoramatický 
výhled na území ČR a Polska.Na vrcholu stojí Rotundová 

horní albeřice - hotel VápenKa

kaple sv. Vavřince, kamenná mohyla, Polská bouda 
a od roku 2007 nejvýše položené Česká poštovna.
Třetí den, při návratu domů, jsme navštívili Jánské 
Lázně. Toto město se rozkládá na úpatí Černé hory 
a je zároveň lázeňským, sportovním a rekreačním 
střediskem.Centrální parkoviště je asi 50 m  vzdálené 
od stanice kabinkové lanovky vedoucí na vrchol 
Černé hory  vysoké 1299 m .
Vrcholová část Černé hory je poměrně plochá a 
velmi rozsáhlá. Vyjeli jsme lanovkou na vrchol a šli 
jsme kolem rozhledny Panorama, její výška je 26m  a 
je  čtvrtou  nejvýše položenou rozhlednou v Čechách 
, nabízí výborné panoramatické výhledy.Někteří 
z nás se vydali k TV vysílači, který je dominantou 
Černé hory a jeho výška je 78,3 m.
Po celou dobu našeho pobytu bylo velice teplé počasí, 
chládek jsme nacházeli pouze ve stínu stromů a v zázemí 
autobusu.

Velké poděkování patří panu řidiči Černému za jeho 
bezpečnou jízdu a trpělivost , rovněž tak i vedení klubu 
seniorů za pěkně připravený a zorganizovaný pobyt.

Marie Žďárková

Výpadek dodávky vody je minimálně velmi nepříjemná 
záležitost pro každou domácnost. Voda je základní látkou 
pro život, lidské tělo je více než z poloviny tvořeno vodou 
a už ztráta pětiny tělesné vody je smrtelná. Všechno toto 
potvrzuje, jak moc bychom si dodávek vody měli cenit.

V Praze jsou výpadky dodávek vody řešeny operativně do 
několika hodin, kdy je do zasažených míst dodána cisterna 
s drahocennou tekutinou, kterou si každý příchozí může 
zdarma natočit a odnést do svého obydlí. Jenže opravdu 
každý?

Mnoho z nás, zejména se jedná o osoby zdravotně 
postižené, musí řešit v takové situaci nepředstavitelné 
problémy, které jsou leckdy vlastně neřešitelné. 

A pro takové situace byla aktuálně realizována nová služba, 
která by měla ulevit všem handicapovaným, tedy držitelům 
průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Jedná se o projekt balené vody s 

donáškou přímo do bytu pro zdravotně postiženého.

 „tato služba je aktivována při výlukách či haváriích 
delších než pět hodin. jediné, co musí zájemce učinit, je 
registrace prostřednictvím předpřipraveného formuláře. 
a pak už stačí v případě mimořádně události odpovědět 
na naši výzvu a balenou vodu si domů objednat,“vysvětlil 
tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš 
Mrázek.

Všechny kontejnery s balenou vodou jsou vybaveny 
čipy, takže PVK mohou sledovat jejich přesnou polohu a 
zároveň mají přehled pohybů kontejnerů od výrobní linky 
přes sklady do samotné distribuce. Do každého kontejneru 
se vejde zhruba sto dvoulitrových sáčků.

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý 
proces balení vody do sáčků včetně použité folie je 
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje 
o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny 
na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována 
akreditovanou laboratoří.

Přednostně jsou kontejnery přistavovány také před školky, 
školy, sociální a zdravotní zařízení nebo domovy seniorů.

Přikládáme registrační letáček, který naleznete i na 
recepci kbelské radnice nebo Vám jej na vyžádání zašleme 
e-mailem v elektronické formě.

Kateřina Březinová
referent oddělení prevence

Městské části Praha 19
Katerina.Brezinova@kbely.mepnet.cz

balená Voda přednostně dětem, 
seniorům a handicapoVaným
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Na dnešním setkání jsme prošli nejstarší částí Kbel, 
která je známá již od roku 1130. Jedná se o nynější 
ulici Mladoboleslavskou a Vrchlabskou až po ulici 
Železnobrodskou. V této části Kbel vždy bylo a je nejvíce 
obchodů.
Putování po Kbelích začneme zahrádkářskou kolonií 

v ulici Polaneckého. Byla založena v roce 1984. Ulice 
Polaneckého, která spojuje Mladoboleslavskou a 
Toužimskou, se otevřela v roce 2012. Pokračujeme ulicí 
Mladoboleslavskou k bývalému podniku Pal Kbely, který byl 
ve Kbelích od roku 1926.  Vyráběly se zde např. tachometry 
do aut a jiné palubní přístroje, ale také přístroje do letadel. 
Po roce 1989 změnil několikrát majitele i výrobu. Provoz 
byl ukončen v roce 2014. V současné době se zde nachází 
Industriální park Kbely, kde sídlí mnoho firem. Přejdeme 
ulici Huntířovskou a dostáváme se k bývalému hostinci 
U Sládků v čp. 234. Po uzavření hostince v 60. letech se 

v jedné místnosti vyučovalo, protože bylo ve Kbelích 
hodně dětí a škola nedostačovala. Později zde byla také 
knihovna a krejčovství pana Chrousta. V současné době 
je v jedné části Centrum profesionálních krmiv a ve 
druhé části Prodejna sedaček – Pšenčík. Dále je v čp. 258 

prodejna Boat 007  - lodě a lodní motory. Za světelnou 
křižovatkou je nová stavba Kbelský pivovar, který vznikl 
na místě statku Vyhnálkových a byl otevřen v lednu v roce 
2019. Hned vedle v nízkém domku byl za 1. republiky pekař 
Eliáš, a po něm statek Suchých. Po válce bylo ve vedlejším 
domě zahradnictví „Hejnovi“, dnes jsou v obou objektech 
domy k bydlení. Následovala masna Neumannovi, dnes 
opět rodinný dům. Ze dvou zbouraných domků byl 

postaven objekt firmy pro výrobu pletacích strojů, dnes 
tam sídlí firma  Earth – Resources: filtrace a úprava vody. 
Po roce 1989 byla v dalším domě opravna aut – Paltest 
– seřizování aut pana Šírka. Nyní je dům prázdný. A na 

rohu ulice Mladoboleslavské a Žacléřské bylo zahradnictví 
Zechovský, později, do 70. let, zahradnictví pana Kejře, 
kde byl i velký skleník. Dnes travnatý prostor.  Dále po 
Mladoboleslavské ulici následovala v 60. – 70. letech 
minulého století v čp. 516 Prodejna potravin, kde prodával 
pan Špringr (kontroloval také vstupenky ve kbelském kině) 
a vedle bylo Krejčovství pana Vítka. Dnes je místo obchodů 
rodinný dům. Ve stejných letech měl v dalším rodinném 
domě sedlářství pan Uřídil, dnes je místo dílny vietnamská 

prodejna potravin. Ve vedlejším dvoupatrovém domě čp. 
565 měl v 50. letech ateliér pan Vondrák, později bylo 
v celé budově zdravotní středisko. V přízemí byla lékárna, 
v prvním patře praktičtí lékaři (MUDr. Čistín, MUDr. 
Krhounek a MUDr. Došek). Ve druhém patře bylo zubní 
oddělení. Zdravotní středisko zde bylo do roku 1965, kdy 
bylo otevřeno nové v Železnobrodské ulici. Zůstala pouze 
lékárna a dům se upravil na byty.  Dnes je v přízemí stále 

lékárna Royale a dále slouží k bydlení. Ve vedlejším objektu 
čp. 475 v domě U Tlustošů bylo za 1. republiky zámečnictví. 
Vyráběly se zde motorky, přívěsné vozíky a také rybářské 
navijáky značky TAP (Tlustoš Adolf Praha). Později zde bylo 
také dětské zdravotní středisko a masáže. V roce 1967 se 
přízemí budovy upravilo na školní vývařovnu s jídelnou, 
která zde byla do roku 1986. Pak se prostor upravil na 
cukrárnu. Po roce 1989 se tu střídalo několik prodejen 
např. prodejna rybářských potřeb, potraviny s cukrárnou, 
točilo se pivo, provozovala se sázková kancelář, kosmetický 
salon nebo i kadeřnictví. V současné době je zde Cukrárna 
Avanti s jídelnou a pekárnou. Další území až k železnici 
bylo prázdné místo. V roce 1953 se zde začalo stavět tzv. 1. 
sídliště, hlavně pro vojáky a personál kbelského letiště. V 
současné době se na některých domech postavila nástavba 
a uprostřed sídliště se zbudovalo dětské hřiště. V roce 1979 
se před domy při hlavní silnici Mladoboleslavská postavily 

svépomocí v akci „Z“ tzv. Obchodní pavilony s čp. 843, kde 

byla samoobsluha potravin, masna a zelenina. Kolem roku 
1995 byla masna i zelenina zrušeny a otevřena restaurace 
Avion, ta se později přestěhovala za Prahu a do roku 2017 
zde byla restaurace U tří volů. Místo potravin se otevřela 
v roce 2003 Drogerie Cyan – Raj drogerie. V  roce 2018 se 
rozšířil provoz Drogérie a parfumerie ještě o Barvy a laky 
a Autolaky do celého objektu. Pouze v jedné malé části 
uprostřed byla prodejna Tabáku a tisku (prodej ukončen 

v roce 2017) a kadeřnictví, které zde zůstalo. Následuje 
nízký objekt dostavěný po roce 1989, kde je prodejna 
autobaterií a vinotéka Réva Rakvice. Vedle k železnici 
bylo volné prostranství. V 60. letech minulého století se 
upravilo na volejbalové hřiště a v 70. letech se postavily 
garáže, které zde stojí dodnes. Nad garážemi byl upraven 
parčík, kam se v  70. letech přestěhoval pomník obětem 
druhé světové války. Původně stával od roku 1949 nad 
rybníkem, kde se počítalo se zástavbou a náměstíčkem. 
Plány se však neuskutečnily a pomník byl přestěhován 

na důstojnější místo. V 1. sídlišti jsou ulice Martinická, 
Domousnická, Rožďalovická a Boseňská.
Pod tímto sídlištěm stály staré plechové nevzhledné garáže. 
Ty se zbouraly a v roce 2007 se na jejich místě postavily 
nové bytové domy. Před domy je autobusová zastávka a za 
ní v čp. 987 je Kadeřnictví - kosmetika, kanceláře zde má 
společnost Terr-Invest a prodejna  DogTech – chovatelské a 

Zahrádkářská kolonie, 1984

obchodní pavilony, 1979

I. sídliště a zahrádky, 1960

Zahradnictví Zechovský

Obchodní dům pana Růžka, 1900

Vrchlabská ulice, řeznictví pan Ryčla, 1932

Žacléřská ulice, 1988 Žacléřská ulice 2008
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kynologické potřeby. Obě autobusové zastávky v Žacléřské 
ulici jsou nově upraveny. V měsíci květnu 2019 místní úřad 
nainstaloval do zastávek 
obrazy mapující historii 
dané lokality.  Zastávky 
jsou velmi pěkné i poučné. 
Následuje Centrální park 
otevřený v roce 2009, 
který je na pozemku bývalé 
zahrádkářské kolonie z roku 
1941. V Centrálním parku 
byla v roce 2014 otevřena 
restaurace U srubu. A tím 
jsme se dostali do ulice 
Žacléřské. Proti parku je 
rybník, a nad ním stojí nové 
bytové domy dostavěné v 
roce 2009. Jsou na místě 
zahrádkářské kolonie a 
bývalého statku a pivovaru 
založeného v roce 1785 
Černíny z Chudenic. Pivo 
se zde vařilo do roku 1930. 
Od roku 1931 zde byla 
chvíli stáčírna piva. Kolem 
roku 1940 ve statku bylo 
i druhé místo Obecního 
úřadu (první v Krnské 
ulici) a školní třídy. Po válce měl v některých prostorách 
automatárnu pan Halík, špeditérství pan Černý. Byl 
zde rovněž sklad Mototechny a některé prostory měly 
Komunální služby Kbely. Ve sklepích pivovaru byl sklad 
civilní obrany a stodoly využívali hasiči. Celý objekt chátral 
a od roku 1964 se postupně boural. Poslední stodoly byly 

zbourány v roce 2007 a před stavbou bytových domů se 
prováděl archeologický průzkum. Našla se germánská 
osada datována do starší doby římské, podle nalezené 
keramiky. Byla nalezena i bronzová spona a jiné fragmenty. 
Po skončení archeologického průzkumu se mohlo začít se 
stavbou. Nad rybníkem vzniklo v roce 2009 nové Bytové 

centrum s ulicemi Vágnerova, Tauferova a Blériotova. 
Jména ulic nebyla vybrána náhodně, jejich nositelé měli 

vztah k letectvu a ke Kbelům. Uprostřed těchto domů 
je malé náměstíčko s parkovací plochou. Kolem jsou v 
čp. 1040 obchody: Krám, Řeznictví a uzenářství Ketter a 
BILLA. Z druhé strany objektu je Papírnictví a vedle byla 
do roku 2019 pobočka České pojišťovny. Na protější straně 

náměstí v čp. 1041 je Květinka, Lékárna, Vinařství Hruška 
a Služebna městské policie. V objektu směrem k rybníku 
v Žacléřské ulici je obchod pro kadeřníky ZAOS a vedle 
kavárna Bistro-š. V prostorách kavárny se již vystřídalo 
několik cukráren a kaváren.
A dostali jsme se k rybníku k ulici Železnobrodské. Rybník 

zde stával odnepaměti. Je již zakreslen ve starých mapách. 
Za celou dobu byl několikrát upravován, naposledy v roce 
2006. Původně zde byly 
rybníky dva. Ten menší, 
blíže k Vrchlabské ulici, 
se postupně zasypal při 
stavbě 2. sídliště v roce 
1959 a prameny byly 
zabetonovány. Dnes je 
na jeho místě parčík 
s dětským hřištěm. 
Na kraji parčíku bylo 
v roce 1975 umístěno 
sousoší Rozum a cit 
od sochaře Ladislava 
Šalouna. Od roku 1964 
je sousoší kulturní 
památkou. Dále zde byl 
v roce 2018 odhalen 
Památník ke sto letům 
vzniku Československé 
republiky a zasazena 
památná lípa.  Nad 
rybníkem můžeme vidět 
studnu Barborku, která částečně zásobovala pivovar. V 
letech 2017 – 2018 proběhla z iniciativy pana starosty MČ 
oprava a sanace této historické pivovarské studně, kterou 
z velké části financovalo hlavní město Praha. Studna 
byla součástí pivovaru postaveného Černíny. Posledním 
sládkem v pivovaru byl Josef Barborka, po kterém byla 
nejspíš i studna pojmenována. Pramen ze studny je jedním 
z pramenů, který zásobuje kbelský rybník. Kdysi měl rybník 
stavidlo v místech, kde nyní teče pod komunikací (Žacléřská) 
dále do parku. Stavidlem se upravoval tok potoka, který 

procházel přes bývalé zahrádky. V Centrálním parku byl tok 
potoka upraven na meandry a přibyl další malý rybníček. 
Potok pokračuje dále do vinořské obory přes rybník Hrušov 

až do Brandýsa nad Labem, kde se vlévá do Labe. Potok 
měl několik názvů Chobot, Valcha, Kbelský potok a nyní je 

to Vinořský potok.
Putováním po Kbelích se dostáváme do nejstarší ulice ve 
Kbelích, a to je Vrchlabská. Kdysi měla ještě dva názvy: 
Švehlova a Palackého. Jsme na světelné křižovatce, po 
levé straně jako první v čp. 23, je truhlářství pana Kováře, 
které má vchod z Huntířovské ulice. Vedle stával za první 
republiky nízký domek, ten byl zbořen a postaven větší 
dům. V 60. letech minulého století byl v tomto domě 
obchod Zdar, později Papírnictví, dnes je to opět rodinný 

dům. Vedle, kolem roku 1959, býval obchod Prádlo a 
pletené zboží, dnes Pizza Kbelíno. Ve vedlejším domě 

obchody Vrchlabská, 1960

Křižovatka do Vrchlabské ulice, 1932

Sklénářství pana Chrousta, 1932 Vrchlabská ulice, obchod s nápoji, 1960

Brána do dvora, 1963
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byla prodejna Oděvy, dnes Autoelektro 
a následovala lékárna, která se zrušila 
po otevření lékárny v Mladoboleslavské 
ulici. Dále je nově opravený dům a v něm 
Chocollaterie. V dalším vedlejším domě 
čp. 77 měl dílnu čalouník Votava, také tu 
byl mandl. Dnes je tam obchod Autolaky 
– příslušenství a vedle bývalo krejčovství, 
dnes firma Účetnictví/Daně. Následuje 
čp. 28, kde sídlí Exekutorský úřad Praha 
7. V dalším domě vázal knihy pan Horák, 
pak zde bylo Holičství a kadeřnictví 
Čumrda. Dnes celé rodinný dům.  Na 
rohu Vrchlabské a Huntířovské ulice kdysi 
stávala zvonička. Pak zde byl postaven 
rodinný dům a zvonička se přestěhovala 
o několik metrů dále k bráně do dvora. 
V novém domě byl do roku 1960 obchod s potravinami 
Bratrství. Dnes je to rodinný dům. Naproti tomuto domu 

v čp. 32 je bývalá restaurace U Halíků, dnes čínská 
restaurace Štěstí. V dalším domě se nacházel dámský 
a pánský kadeřník-provozovatelem byl pan Josef Pekař. 
Dále byl obchod s obuví-Baťa. Tyto obchody již neexistují, 
pouze v domě čp. 36, kde bývala pošta, je Nehtové studio a 
Zlatnictví. V tomto domě čp. 36 rovněž žil pan Josef Vágner 
s rodinou. Patří mezi významné občany Kbel. Bojoval v 
boce Kotorské, byl leteckým mechanikem a také miloval 

hudbu. Ve Kbelích založil symfonický orchestr. Zemřel 
v roce 1975. Jedním z jeho čtyř synů je známý hudebník 
Karel Vágner. V padesátých letech byl rovněž v tomto domě 
zubař. Pod bývalou poštou bylo sídlo Svazarmu, dnes je to 
sídlo Auto klub ČR v čp. 916.  Z budovy statku Soukupů čp. 
37 je jazyková škola Amazoňan. Následoval statek Ryčlů, 

dnes je celý objekt zbourán a nově zastavěn rodinným 
domem. V malých prostorách již zbouraného domu se po 
roce 2000 nacházela vinotéka a později bylinkářství. Místo 

nynější firmy Pražská stěhovací služba v čp. 40 bývala 
nejprve kampelička, později sklenářství. V dalším objektu 
byla v 50. letech Strojní traktorová 
stanice. Následoval statek Marešů 
čp. 41, kde měli řadu let Řeznictví 
a uzenářství. Dnes je tu Pivnice 
u Marešů. Posledním domem ve 
Vrchlabské ulici jsou tzv. Klárinky, 
které patřily ke kapli. Také se zde 
vyučovalo - 1. a 2. třída, když bylo 
po válce ve Kbelích hodně dětí a 
škola již nestačila. Potom zde byla v 
60. letech minulého století několik 
let školní družina. Dnes je objekt 
upraven a sídlí v něm klub pro malé 
děti Mašinka.  A vrátíme se zpět na 
křižovatku a budeme postupovat po 
druhé straně Vrchlabské ulice. Na 
rohu býval ještě před první světovou 
válkou Obchodní dům pana Růžka. 
Později v jedné části prodával, ještě v 
60. letech minulého století, jeho syn Eduard zvaný Edáček 
dobrou zmrzlinu. Dnes již tento objekt neexistuje. Hned 
vedle v čp. 46 byl statek Vyhnálků. V 70. letech minulého 

století byly v části objektu sklady obchodního domu Bílá 
labuť.  Na části pozemku dnes stojí Kbelský pivovar. Hned 
vedle Vyhnálků býval kovomat pana Otty Ryčla, který byl 

bratrem statkáře Ryčla.  Vedle byl statek Bendlů, kde měli 
obchod s uzeninami. Na jejich pozemku stojí stodola, která 

patří mezi nejstarší domy ve Kbelích.  V domě čp. 9, kde 

se dnes pěstují exotické rostliny – XIAN JU s.r.o., bývala 
galanterie a po válce zde měl dílnu klempíř pan Ryšavý. A Kostel sv. Alžběty Durynské, 2004

Restaurace U Halíků, 1960

Vrchlabská ulice, 1936

Řeznictví Marešovi, 1963

Centrální park Kbely, 2009

Rybník, 2006

Klárinky, 1965
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dostali jsme se do míst, kde kdysi byla brána do dvora a 
pivovaru, která byla kolem roku 1964 zbourána. U brány 

stávala již zmiňovaná zvonička a kříž. Kam se zvonička 
poděla, nikdo neví. Kříž, který věnoval Kbelům pan 
Soukup v roce 1867, se nachází od roku 1991 na kbelském 
hřbitově. Místo brány je nyní vjezd do objektu bytových 

domů ulice Vágnerova. Důležitou stavbou je nová Hasičská 
zbrojnice, otevřená v roce 2009. V dalším domku, který 
patřil statkáři Rackovi, je vinotéka U soudku a Květinářství. 
V posledním domě na této ulici bývalo sklenářství pana 
Chrousta. Později kampelička, opravna obuvi a také 
výkup lahví.  Dnes se tento objekt přestavil na Centrum 
volného času pro děti, byl otevřen v roce 2019. V dolejší 
části Vrchlabské ulice je socha sv. Vojtěcha z roku 1750. 
Je to nejstarší socha ve Kbelích, která byla prohlášena 

kulturní památkou v roce 1958. A nepřehlédnutelná je 
replika kapličky č. 19 Kutnohorská, která kdysi stávala přes 
silnici nedaleko studny, která v roce 2018 dostala novou 
podobu – byla obložena pískovcem a umístěn na ní rumpál 
se stříškou. Původně studna mívala pumpu a voda se z ní 
používala na kropení prašné silnice, ale také pro kbelské 
obyvatelstvo, když neměli vodu ve své studni. Studna na 
rohu ulic Vrchlabská a Železnobrodská byla vykopána v 
roce 1923 a byla 6 m hluboká. V roce 1957 při zasypání 

malého rybníka došlo k navážce a zvednutí terénu i okolo 
studny. V roce 2018 byla studna vyčištěna a přiznána opět 
nad terén.
Pokračujeme Železnobrodskou ulicí, kde proti místnímu 

Na posledním setkání před 
prázdninami jsme pročítali první 
kapitoly nové knihy o Kbelích. Zatím 
jsme prošli nejstarší dějiny a některé 
statě se musí doplnit nebo pozměnit. 
A protože chceme, aby v této knize 
byly i dobové fotografie, žádáme 
čtenáře o pomoc. Do připravované 
knihy bychom potřebovali fotografie 
následujících témat: jak vypadaly 
pozemky před zástavbou rodinnými 
domy a třeba i plánky domů, plocha 
před zástavbou 1. a 2. sídliště, rybník a 
jeho okolí, staré fotografie ulic a staré 
foto Kbel pro srovnání s dneškem. 
Při některém dalším Letopiseckém 
setkání se budeme opět knize o 
Kbelích věnovat a témata fotografií 
upřesníme v příštím čísle Kbeláku.

Také budeme procházet další kbelské čtvrtě a tak prosím 
čtenáře o sdělení, pokud znají historii svého domu (např. 
od koho byl pozemek zakoupen, kdy byl dům postaven, 
popř. plán domu) nebo vědí nějakou zajímavost ze svého 
okolí. Jedná se především o informace ke čtvrti k Čakovicím, 

Nouzov a za dráhou. Všem předem moc děkuji.

Další, již 75. Letopisecké setkání, se bude konat 2. září 
2019.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel, 
kronika@kbely.mepnet.cz 

Letecký snímek Kbel, 1932

úřadu byl vedle původní kaple z roku 1932 postaven 
nový kostel sv. Alžběty Durynské a v roce 2004 vysvěcen 
kardinálem Miloslavem Vlkem. Vedle stojí dva dvouletkové 
domy z roku 1949. A poslední zastavení je u hřiště Spartak 
Kbely. Hřiště bylo zbudované v roce 1941 a za celou dobu 
až po dnešek prošlo řadou úprav.
Tím jsme prošli, jak již bylo řečeno, nejstarší části Kbel. 

Nutno ještě dodat, že i ulice Mladoboleslavská měla několik 
názvů: Královská, Císařská a Československé armády. Z 
historie se dovídáme, že se všeobecně začaly označovat 
cesty a stezky již v 11. - 12. století. Teprve ve 13. století 

dostávají ulice nové označení, hlavně podle účelu. Domy 
se pojmenovávaly jménem rodu nebo majitele. Jejich 
číslování bylo zavedeno v době vlády Marie Terezie v roce 
1770. Ve Kbelích dostaly všechny ulice názvy v roce 1946. 

Jednotlivé čtvrti měly pojmenování např. po básnících, 
spisovatelích nebo malířích. Současné názvy ulic jsou z 
roku 1973, po připojení Kbel v roce 1968 ku Praze.
V dalších Letopiseckých setkáních budeme pokračovat v 
putování po Kbelích.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Památník ke 100 letům 
vzniku Československé republiky, 2018

Hřiště-Spartak Kbely, 2019

Studna Barborka, 2018

Replika kapličky č. 19 Kutnohorské, 2018

Na mapě je zvýrazněná nejstarší část KbelNová studna  2018

mailto:kronika@kbely.mepnet.cz


Výňatky z Knihovního řádu 
místní knihovny Kbely:
• Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu 
uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené přímo v knihovně podle osobních dokladů uživatele, 
přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním ze zákonných zástupců

• Registrační poplatek za využívání knihovnických služeb činí 100,- Kč ročně, pro děti do 15 let je knihovna 
zdarma, platnost čtenářského průkazu je nutné každý kalendářní rok obnovovat

• Na dětský čtenářský průkaz není možno půjčovat tituly pro dospělé čtenáře

• Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je 1 měsíc, výpůjční lhůta může být 
prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument 
další uživatel

• Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil, jinak nese 
odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, 
případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. 

• Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 15 dokumentů.

31493048
  

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

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba: 
Po, St   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.
Čt, Pá  9.00-11.45 hod.  Zp
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pro dospělé:
Radka Denemarková – Hodiny z olova (Host)
Hana Whitton – Agentka (XYZ)
Viktorie Hanišová – Rekonstrukce (Host)
Alena Mornštajnová – Tiché roky (Host)
Elena Ferrante – Dny opuštění (Prostor)
Danielle Steel – Přes nepřízeň osudu (Ikar)
Margaret Atwoodová – Příběh služebnice (Argo)
Caz Frearová – Malé sladké lži (Grada)
Angela Marsonsová – Pohřbená pravda (Euromedia)
Hana Parkánová–Whtton – Jak si neudělat z domova 
cirkus jako na Piccadilly (MF)
Klára Mandausová – Holky s voctem (MF)

pro děti a mládež:
Ivana Peroutková – Valentýnka a daleké kraje 
(Albatros)
P.G.Bell – Vlak do zázračných světů (Egmont)
Martina Drijverová – Příšerné zlobilky (Albatros)
Daniela Krolupperová – Polštářoví podvodníci (MF)
R.R.Russellová – Deník mimoňky. Příběhy 
neskutečný narozkový frašky (MF) 

nejzajímavější knižní přírůstky: 
červen - srpen 2019

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


inZerujte Ve KbeláKu Za sKVělé ceny
leVnějŠí jinde nenajdete!

ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
plošná inzerce

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

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

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

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

plyn - Voda - topení

Inzerce Inzerce

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

přijmeme pracoVnice 

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

VojensKé lesy a statKy čr, s.p.  nabíZí Volná 
místa beZpečnostních pracoVníKů 

prodám družstevní byt 2+1 ve Kbelích, 65m2,1.patro, 
balkon, sklep a sklepní kóje(vyšší nabídka, spěchá). 
tel.: 777 894 447 

prodám družsteVní byt 2+1 Ve Kbelích

5150

Pravidelně se účastníme i kbelských akcí pro veřejnost, osobně se můzeme potkat např. na akci 21.9.2019.
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