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V pátek od hod. 

 v Lidovém domě  
16:00 – pohádka O potrhlé koze Róze (divadlo z Říše loutek) 

16:45 - přestávka 

17:00 – příchod Mikuláše s družinou (mikulášská nadílka) 

 
VSTUPNÉ děti: 100,- Kč 

Dospělý doprovod 50,- Kč 

(v ceně pro děti je zahrnutý balíček a vstupné na divadlo)  

 

NUTNÁ REZERVACE A PLATBA PŘEDEM 

Prodej lístků od 31. října! 

Kapacita míst je omezena! 
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stavba haly tělocvičny zdárně pokračuje. Hrubá stavba 
je hotova a aktivita se nyní přesune  dovnitř budovy. 
stěžejním bodem bude pokládka podlahy, u které jsme 
strávili nejvíce času projednáváním variant. zvolený druh 
povrchu umožní na velmi dobré úrovni provozovat sporty, 
které ve kbelích dominují, to jsou basketbal, pozemní 
hokej, volejbal či malá kopaná. rada se též zabývala 
budoucím názvem haly, když pečlivě shromáždila návrhy 
vzešlé z ankety. nejvíce jste volili název sportovní hala, a 

proto se rada k této variantě přiklonila s tím, že pokud v 
průběhu doby vznikne nějaký trefný jednoslovný název, 
bude pojmenování doplněno jako název sportovní haly
přehled názvů vzešlých z ankety :
sporthala kbely, aeria, sportovní hala kbely, kbelská 
tělocvična, touha aréna, sportovní hala pana Šlechty, 
Hangar arena kbely, Hangár, sportovní hala Hangár, 
sportovní hala zdeňka Šedivého, Q-baell, kbelská vlna, 
Vlna, sportovní centrum (hala),  athleta praha kbely, 
Viktoria kbely, kbelská hala kbelanda, kbelinda, situla, 
tělocvična petra Vabrouška, sportovní hala oblouk, 
multifunkční sport arena, sportovní hala kbelačka, kbs 
hala, sH kbely, sport aréna kbely Hala toužimka, Hala 
sportovka, sportkbely Hala kbelka, multikbel, multifunkční 
sportovní hala kbel, Všesportovní hala kbely, sportovní 
hala josefa Františka, Vágnerka, archa, naše hala, Gbelík x 
kbelík, spektra, Hala karla Gotta, kabelka, kbelská aréna, x 
aréna kbely, archa, kambra, propelerka, kbelygym, dom, 
Goliáš, titus, mamut, triumf, mulda, kbelen, Horizont, 
panorama, raftr, Haštalka.

rada se opakovaně zabývala podobou našich webových 
stránek, jelikož je tato oblast velmi finančně náročná, 
hledala optimální řešení. byla projednána kombinovaná 
varianta, na které se budou podílet naši informatici a firma 
your system. Hodláme vám naše stránky co nejdříve po 
novém roce představit. 
rada byla informována velitelem hasičů, že svépomocí 
jednotka provádí kompletní opravu karoserie a nosný rám 
hasičské cisterny tatra. Členové jednotky provádějí práce 

ve svém volnu, takže pokud často projíždíte 
Vrchlabskou ulicí, tak múžete pozorovat 
či navštívit naše hasiče při práci. rada 
kvitovala s poděkováním jejich iniciativu.
rada se seznámila se zamýšlenou změnou 
v mHd, kdy z důvodu zástavby palmovky 
dojde ke zrušení této konečné, avšak 
abychom nepřišli o přímou možnost vazby 
na metro b, měla by 185 a 302 jezdit přes 
Vysočany, kde je vazba i na vlak do kbel. 
dalším posílením bude linka 182, kterou 
se dostanete až na opatov. změny by měly 
být spuštěny v prosinci a uvidíme, co nám 
daná změna přinese a budeme ji následně 
vyhodnocovat. největší optimalizace v 

četnosti a rozsahu spojů pak nastane, až bude realizováno 
obratiště u hřbitova. Hl. m. praha jako investor již vybral 
dodavatele a bude záležet na rychlosti města, jak bude 
probíhat realizace.
a ještě jedna informace ohledně budoucích záměrů v 
dopravě. budoucím areálem  nové výstavby při polaneckého 
a dále bývalým palem do ulice Železnobrodská by měl 
projíždět mikrobus na elektropohon a propojit tak napříč 
kbely a dopravit nás k metru letňany a na druhé straně 
k vlakové zastávce. ale aby toho nebylo málo, tak ropid 
uvažuje o možnosti změny příměstských linek končících v 
brandýse n l. - staré boleslavi nebo do kostelce n l. na 
trolejbusy. rada tento záměr podporuje, neboť to přinese 
méně hluku a spalin. V této souvislosti byla také opakovaně 
diskutována možnost zamezení vjezdu vozidel nad 12 t 
po celé délce mladoboleslavské. stále se této myšlenky 
nevzdáváme, i když víme, že to je běh na dlouhou trať.

Ivana Šestáková
místostarostka

zprávy z rady mČ praha 19 



314 5

rada mČ praha 19 udělila medaili 
1. stupně a Čestné uznání
Ve středu 2. října předal starosta mČ praha 19 pavel 
Žďárský medaili 1. stupně jiřímu kačmaříkovi, kterou mu 
udělila rada mČ praha 19 za celoživotní dílo v oblasti 
sportu, zvláště pak v odvětví pozemního hokeje tj sokol 

kbely, který po mnoho let 
dosahuje vynikajících výsledků. 
také předal čestné uznání a šek 
na 40 000,- kč udělené radou 

mČ praha 19 tj sokolu kbely, oddílu 
pozemního hokeje - mladší žákyně, 
který v letošním roce dosáhl 
dvojnásobného získání titulu mistr 
České republiky v pozemním hokeji 
sezóny 2018/2019, a tím tak vzorně 
reprezentoval městskou část praha 
19 – kbely.

Michal Marel
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právě se buduje cyklostezka mezi lesoparkem arborka v 
satalicích, kbelským letištěm a hloubětínskou bažantnicí. 
kromě nového povrchu vhodného i pro bruslaře vyniká v 
západní části i pěkným výhledem na prahu. stezka vede 
přes čtyři katastrální území (Hloubětín, kbely, satalice, 
kyje) a z dotace hl. m. prahy ji buduje mČ praha 14.

OŽPD

rada mČ praha 19 udělila medaili 
1. stupně arnoštu pazderovi
Ve čtvrtek 3. října předal starosta mČ praha 19 pavel 
Žďárský medaili 1. stupně arnoštu pazderovi, kterou mu 

udělila rada mČ praha ku příležitosti
významného životního jubilea. pan arnošt pazdera je 
seniorským kbelským sportovcem, který svou sportovní 

kariéru zahájil v 60. letech jako fotbalista ve spartaku 
kbely. svou pevnou vůlí, pílí a sportovními výkony 
se v oblasti fotbalu dostal do klubu sparta praha a 
tehdejší Československé reprezentace, a tím tak zároveň 
reprezentoval a zviditelňoval kbely.

Michal Marel

25. října položil starosta mČ pavel Žďárský a místostarostka 
ivana Šestáková věnec k příležitosti vzpomínky na vznik 

Československé republiky, který je datován před 101 lety, 
28. října roku 1918. pomník byl slavnostně odhalen před 
rokem, ke 100. výročí republiky.

red

Vzpomínka na Vznik 
Československé republiky

obnova zastávky mladějovská 
zastávka mladějovská ve směru do Vinoře prochází 
obnovou. organizace ropid si od toho slibuje lepší 
najíždění do zastávky a zvýšení plynulosti dopravy. 

investorem je technická správa komunikací hl. m. prahy.
OŽPD

Cyklostezka mezi lesoparkem 
arborka v sataliCíCh, kbelským 
letištěm a hloubětínskou 
bažantniCí



sdělení k vyhlášce č. 11/2019 sb. hl. m. prahy, kterou 
se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve 
stacionárních zdrojích na území hlavního města prahy
odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města prahy 
(dále jen „oCp mHmp“) sděluje, že dne 19. 9. 2019 byla 
zastupitelstvem hlavního města prahy schválena obecně 
závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných 
druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území 
hlavního města prahy. Ve sbírce právních předpisů 
hlavního města prahy byla tato obecně závazná vyhláška 
publikována pod č. 11/2019 sb. hl. m. prahy.
s účinností ode dne 1. 10. 2020 je touto vyhláškou 
zakázáno na celém území hlavního města prahy spalovat 
uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních 
zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším 
s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li 
navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, a 
dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy.
s účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále touto vyhláškou 
zakázáno po dobu vyhlášení smogové situace na celém 
území hlavního města prahy spalovat všechny druhy 
pevných paliv v krbech, kamnech a jiných spalovacích 
zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a 
nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění 
objektu. tento zákaz tedy dopadá jen na doplňkové 
spalovací zdroje, které jsou určeny pouze pro příležitostné 
vytápění. informaci o vyhlášení smogové situace společně 
s informací o tomto zákazu přitom hlavní město praha 
zveřejní neprodleně po vzniku smogové situace na své 
úřední desce a webových stránkách.
k dozoru nad plněním výše uvedených povinností jsou v 
souladu se statutem hlavního města prahy příslušné úřady 
městských částí praha 1 - 22. k postupu při provádění 
kontrol dodržování povinností vyplývajících z této obecně 
závazné vyhlášky oCp mHmp uvádí, že tento postup 
bude obvykle spočívat v kontrole listinných informací o 
provozu stacionárního zdroje a jeho emisích vyžádaných 
od provozovatele zdroje podle ust. § 17 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“), případně též ve vizuálním sledování tmavosti 
kouře. pro úplnost lze poznamenat, že procesním právním 
předpisem upravujícím postup při kontrole je zákon 
č. 255/2012 sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“).
pokud jde o dozor nad dodržováním zákazu spalování 
všech druhů pevných paliv po dobu trvání smogové 
situace, tak obvykle v případě podezření z porušení tohoto 
zákazu bude vhodné provést vizuální sledování kouře se 
současným zajištěním fotodokumentace či

videodokumentace (např. formou úkonu předcházejícího 
kontrole ve smyslu ust. § 3 zákona o kontrole, o němž se 
pořizuje záznam) a v případě zjištění spalování pevných 
paliv následně na základě informací vyžádaných od 

provozovatele zdroje (např. v rámci kontroly zahájené 
doručením oznámení o zahájení kontroly podle ust. 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o kontrole) zjišťovat, zda se 
jedná o spalovací stacionární zdroj, který nemá sloužit 
jako hlavní zdroj vytápění objektu. eventuálně by v úvahu 
mohlo připadat zjišťování těchto informací od příslušného 
stavebního úřadu. k výše uvedenému je třeba podotknout, 
že vzhledem k dočasnosti trvání smogové situace se 
řádné zdokumentování kouře ze spalování pevných paliv 
fotodokumentací či videodokumentací (nejlépe včetně 
data a času pořízení) jeví jako zcela nezbytné.
k provádění dozoru nad dodržováním zákazu spalovat 
uhlí, uhelné brikety a koks ve výše uvedených spalovacích 
stacionárních zdrojích lze uvést, že v případě podezření z 
porušení tohoto zákazu bude obvykle možné vycházet z 
informací o provozu stacionárního zdroje a jeho
emisích vyžádaných od provozovatele zdroje (např. v 
rámci kontroly zahájené doručením oznámení o zahájení 
kontroly podle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o kontrole).
k výše uvedeným postupům je třeba zdůraznit, že 
oprávnění vstoupit do obydlí za účelem provedení kontroly 
spalovacího stacionárního zdroje zakotvené v ust. § 17 
odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se váže výhradně na 
opakované důvodné podezření, že provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje porušuje některou 
z povinností uvedených v ust. § 17 odst. 1 zákona o 
ochraně ovzduší, tedy nikoliv povinnost vyplývající z dané 
obecně závazné vyhlášky. samotné důvodné podezření 
z porušování povinností vyplývajících z této vyhlášky 
tak nemůže opravňovat ke vstupu do obydlí za účelem 
provedení kontroly zdroje podle ust. § 17 odst. 2 zákona 
o ochraně ovzduší. ke vzniku oprávnění vstoupit do obydlí 
za účelem provedení kontroly (za splnění podmínek 
uvedených v ust. § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší) 
by tak muselo přistoupit opakované důvodné podezření 
z porušování některé z povinností uvedených v ust. § 17 
odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

obeCně závazná vyhláška 
Č. 11/2019  sb. hl. m. prahy
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nové zastávky u vodojemu
V rámci stavby cyklostezky byly na zastávce u Vodojemu vyměněny staré rezavé přístřešky za nové.

OŽPD

stále je možné žádat o příspěvek 
na využití srážkové vody v rámCi 
dotaČního programu dešťovka
oŽpd ÚmČ praha 19 informuje občany, že ministerstvo 
životního prostředí České republiky ve spolupráci se 
státním fondem životního prostředí stále nabízí možnost 
požádat o příspěvek na využití srážkové vody v rámci 

dotačního programu 
dešťovka. dotace je 
určena pro vlastníky 
či stavebníky 
rodinných a 
bytových domů (tzn. 

pro fyzické i právnické osoby) na využití 
srážkové a odpadní vody v domácnosti 
nebo na zahradě. Hospodárnější využití 
srážkových vod by měli zvážit zejména 
vlastníci nemovitostí, kteří odvádějí 
srážkovou vodu bez jakéhokoliv užitku 
do kanalizace, což se zejména v dnešní 
době ukazuje jako velmi nevhodné 
řešení. oproti minulým rokům se nic 
nezměnilo – program dešťovka je 
rozdělen do tří kategorií: 1) akumulace 
srážkové vody pro zálivku zahrady, 
2) akumulace srážkové vody pro 
splachování WC a zálivku zahrady a 
3) využití přečištěné odpadní vody s možným využitím 
srážkové vody. Všechny kategorie jsou určeny všem 
občanům po celé České republice. Veškeré informace, 
vč. návodu, jak požádat o dotaci, maximální možné výše 

příspěvku pro jednotlivé kategorie apod. jsou uvedeny 
na webových stránkách dotacedestovka.cz. informace lze 
také získat na bezplatném telefonním čísle 800 260 500 
nebo je možné zaslat e-mailem na destovka@sfzp.cz. 

na webových stránkách najdete také odpovědi na často 
kladené dotazy.

OŽPD ÚMČ Praha 19

http://www.dotacedestovka.cz
mailto:destovka@sfzp.cz


k případnému sankcionování neplnění povinností 
vyplývajících z předmětné obecně závazné vyhlášky jako 
přestupku proti pořádku v územní samosprávě jsou v 
souladu se statutem hlavního města prahy příslušné úřady 
všech městských částí. podklady opatřené příslušným 
úřadem městské části praha 1 - 22 v rámci provedeného 
dozoru nad plněním povinností vyplývajících z této obecně 
závazné vyhlášky by tak případně měly být postoupeny 
příslušnému úřadu městské části praha 1 - 57, a to v rozsahu 

dostatečném k projednání věci v řízení o přestupku.
 závěrem oCp mHmp poznamenává, že pro výměnu 
emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové 
dotace, o které lze žádat ode dne 21. 10. 2019. podrobné 
informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na 
portálu životního prostředí hlavního města prahy:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/
kotlikove_dotace_iii/kotlikove_dotace_praha_iii.html

OŽPD
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V současné době probíhají práce na revitalizaci víceúčelového hřiště spočívající ve výměně povrchu a oplocení.
Vladimír Bílek

Vedoucí Oddělení dopravy OŽPD

hřiště za erkem

1.1.2019 vstoupila v účinnost novela vodního zákona, 
která částečně změnila proces povolování staveb studen, 
jakožto vodních děl. s ohledem na mnohé dotazy a 
nejasnosti přinášíme návod, jak postupovat při řešení 
této situace. změna se týká provádění tzv. průzkumných 
hydrologických vrtů, které jsou prováděny kvůli ověření 

hydrogeologických poměrů dané lokality a souvisejících 
možností odběru podzemní vody. 
legislativní úpravu si vynutila zejména skutečnost, kdy 
řada lidí velmi často provedla pouze tzv. průzkumný 
hydrogeologický vrt, jehož provádění postačilo pouze 
ohlásit příslušnému obecnímu úřadu a následně jej začala 
užívat bez jakéhokoliv povolení a možnosti vyjádření se 
odborných orgánů a dalších účastníků řízení. je nutné si 
uvědomit, že realizace vrtných prací může představovat 
významný zásah do hydrogeologických poměrů lokality, a 
to zejména s ohledem na skutečnost, že dochází k hloubení 
vrtů do stále větších hloubek. pokud samotné stavbě studny 
tedy předchází realizace průzkumného hydrogeologického 
vrtu, žadatel je povinen podat u vodoprávního úřadu (v 
našem případě u oŽpd ÚmČ praha 19) žádost o vydání 

souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona. po 
realizaci průzkumného vrtu žadatel požádá ve stanovené 
lhůtě o vydání stavebního povolení ke stavbě studny a 
souvisejícímu povolení k odběru podzemní vody. pokud se 
žadatel rozhodne, že realizovaný průzkumný vrt nepřemění 
na stavbu vodního zdroje, ve stanovené lhůtě je nutné jej 

odborně sanovat a zrušit. V případě, kdy 
jsou hydrologické poměry lokality natolik 
dobře známy, není nutné průzkumný vrt 
provádět. V tomto případě žadatel žádá 
vodoprávní úřad přímo o vydání stavebního 
povolení a souvisejícího povolení k odběru 
podzemní vody – na tomto způsobu se 
oproti dosavadní praxi nic nemění. 
i nadále zůstává v platnosti, že pokud bude 
vrt přesahovat hloubku 30 m, jedná se 
podle ust. § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 
sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě o činnost prováděnou 
hornickým způsobem, kterou může 
provést organizace (právnická nebo fyzická 
osoba), která vlastní příslušné oprávnění 
k projektování a provádění činnosti 
hornickým způsobem, vydané místně 
příslušným obvodním báňským úřadem 
(obÚ) podle ust. § 5 zákona č. 61/1988 
sb. organizace, provádějící vrtné práce 

podle ustanovení vyhlášky č. 104/1988 sb. ohlásí zahájení 
činnosti prováděné hornickým způsobem obÚ ve lhůtě 
minimálně 8 dní před zahájením prací. Vrty hlubší než 
30 m je nutné projednat nejen s obÚ, ale dle ust. § 6 
zákona č. 62/1988 sb. o o geologických pracích a o Českém 
geologickém úřadu také s příslušným krajským úřadem, 
tzn. s mHmp.
vodoprávní úřad upozorňuje stávající i budoucí odběratele 
podzemní vody, že podzemní voda je dle vodního zákona 
přednostně vyhrazena k zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, nikoliv k napouštění bazénů, mytí automobilů a 
jinému nehospodárnému využívání vody.

T. MAREK, OŽPD
Zdroj: http://www.ekomonitor.cz/

jak postupovat podle stávajíCí 
platné legislativy při realizaCi 
studny, pokud stavbě samotné 
předChází průzkumný 
hydrogeologiCký vrt?

Cyklostezka mladoboleslavská z Vysočan do kbel vstupuje 
do závěrečné fáze. poslední úsek mezi majákem a 
košařovou ulicí je před zprovozněním. Cyklostezka bude 
v asfaltobetonovém povrchu, zčásti v zámkové dlažbě v 
souladu s přáním vlastníka pozemku. Vojáci se tak dočkají 
důstojného spojení z letiště do kasáren a obyvatelé kbel 
kvalitního spojení po cyklostezce na metro letňany nebo 
přes klíčovský park dolů k rokytce.

OŽPD

Cyklostezka mladoboleslavská 
z vysoČan do kbel

http://www.ekomonitor.cz/
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podzimní tvoření 
v ds mladoboleslavská

dne 24. 10. 2019 od 12-16h se v domově seniorů 
mladoboleslavská sešla skupina tvořivých seniorů, aby 
si pro radost vyrobila podzimní či dušičkové dekorace. 

zúčastnění vřele děkují mČ praha 19 za krásně prožitý 
den. V zasedací místnosti ds jsme se ocitli v obětí chvojí, 
barevných podzimních doplňků a krásných přírodnin. 
atmosféra byla pohodová, nechybělo ani občerstvení s 
repro muzikou. Celou akci finančně zajistila mČ praha 
19. konečné výrobky cca 40 lidí byly krásné a originální. 
Všichni, kteří přišli, děkují za tuto akci a těší se na další 
podobnou, která bude 28. 11. od 12h v zasedací místnosti 
ds mladoboleslavská.

Šárka Egrtová

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 
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letní soustředění v krkonoších, 
31.7.- 4.8.2019
V nádherném vysokohorském prostředí Šmejkalových bud 
nad Vrchlabím jsme začali přípravu na fotbalovou sezonu 
2019/2020.
Celkem se soustředění zúčastnilo 43 dětí ročníků 2008 až 
2013.
program byl vskutku nabitý. tréninkové podmínky byly 

vynikající, a to i včetně jedné rarity - fotbalového hřiště 
v nadmořské výšce nad 700 m.n.m. troufáme si říct, že se 
jedná o jedno z nejvýše položených hřišť v Čechách.
kromě fotbalu jsme plně využili všechny možnosti areálu 
k dalším sportovním aktivitám, jako byl ping-pong, 
tělocvična s nářadím, posilovna a bazén. někteří kluci 
si dokonce dali i partičku šachů a jako již tradičně stolní 
fotbálek byl neustále v obležení.

důležitou částí soustředění byl i letos branný závod trenéra 
míry, který zapojil do jeho organizace všechny trenéry, 
včetně zdravotnice a asistentky týmu. kluci museli běžet 
v náročném vysokohorském terénu určenou trasu a plnit 
mnoho náročných dovednostních i vědomostních úkolů. 
Úspěchem je, že všichni, kdo se vydali na trasu závodu, se 
úspěšně dostali do cíle a nikdo to nevzdal!

kluci se taktéž nezalekli ani náročného výstupu 
na rozhlednu na kopci Žalý, odkud jsme měli 
z rozhledny v nadmořské výšce 1019 m.n.m. 
celé krkonoše jako na dlani.

Vrcholem soustředění byla pro kluky všech kategorií 

přátelská utkání proti týmům z domácího oddílu FC 
Vrchlabí. zápasy se odehrály na jejich tréninkovém 
travnatém hřišti a musíme sportovně uznat, že parametry 
tohoto hřiště si nezadají ani s těmi nejlepšími ligovými 
trávníky. prostě parádní fotbal na perfektním hřišti.

náš první trénink
koncem srpna a začátkem září začaly po prázdninové 
přestávce tréninky všech mládežnických kategorií a s nimi 
i tradiční nábory nejmenších fotbalistů ročníků 2013 a 
2014. zájem o tento populární sport je v naší obci stále 
veliký, což se projevilo hned během prvního náborového 
tréninku, kdy dorazilo 15 nových chlapců a děvčat. pod 
vedením zkušených i začínajících trenérů si tito caparti 
vyzkoušeli, jaké to je, prohánět se s balonem po hustém 
pažitu našeho krásného stadionu Václava seiferta. jelikož 
jsme periferní klub, neděláme nábory formou testování 
fotbalových či atletických dovedností, ale dáváme šanci 
každému zájemci. ze zkušenosti totiž víme, že i méně 
nadané a atleticky zdatné dítě, se může svou pílí a 
zarputilostí fyzicky dotáhnout na silnější jedince. a to je 
podle mého názoru poslání našeho klubu.
tyto začínající fotbalisty během prvního roku čeká na 
trénincích nejen práce s balonem, ale i průpravné a 
zábavné hry, kdy se snažíme zapojit co nejvíce soutěžních 
cvičení, při kterých se děti baví a zároveň trénují. Vždyť 
sport je hlavně zábava. ještě v podzimní části si děti 
vyzkouší, jaké to je, zahrát si opravdový fotbal, a to v 
tradičním seriálu turnajů ministar. během zimního období 
se děti mohou těšit i na halové turnaje, které odehrajeme 
vesměs na umělé trávě. tréninky se od listopadu přesunou 
do tělocvičen, kde nás kromě fotbalu čekají i průpravná a 
atleticko-gymnastiká cvičení. děti, které již prošly našimi 
tréninky a průpravou nemají následně žádný problém v 
hodinách tělesné výchovy na základní škole, kdy suverénně 
zvládají např. kotrmelec, základy správného běhání, nebo 

třeba chytání míče.
díky trendu posledních let, kdy se do našeho klubu 
hlásí dostatek dětí, se pro následující ročník podařilo ve 
spolupráci s sk satalice postavit všechny věkové kategorie 
v soutěžích pražského fotbalového svazu. to je pro náš 
klub hlavním cílem a zároveň vynikající vizitkou vedení 
klubu i všech trenérů. těch je v klubu již téměř dvacet a 
nadále se snažíme získávat a vzdělávat nové, ať už z řad 
tatínků či maminek, sportovních nadšenců či bývalých 
fotbalistů. takže dveře má otevřeny každý, kdo má chuť s 
námi spolupracovat.
Fotbal není jen společenský fenomén, ale i sport, který 
probouzí v dětech lásku k pohybu, zlepšuje všeobecnou 
obratnost, fyzickou odolnost, ale také naučí umět se 
chovat v kolektivu. za šest let, co trénuji jsem viděl 
spoustu rozzářených očí z radosti z vítězství, ale i potoky 
slz kvůli prohraným utkáním, a to jsou chvíle, kdy se děti 
učí přijímat úspěch s pokorou a také umět prohrávat.
Často slýchám nářky o tom, že děti nesportují a nehýbou 
se tak jako dříve, když jsme byli dětmi my. místo toho leží  
u pC a hrají hry a sledují you tube. je to bohužel pravda, 
ale nemyslím si, že je to problém kbelských dětí. když 
se rozhlédnu po našem areálu a vidím tu spoustu dětí 
prohánějících se s balonem po trávníku nebo s hokejkou v 
ruce na pozemkářském hřišti, říkám si, není to tak špatné. 
doba se změnila, ale možnost sportovat a hýbat se, tu stále 
je, a jsem rád, že kbelské děti i rodiče tu chuť do sportu 
mají. Vždyť ten pocit příjemné únavy po sportu nikomu 
tablet nebo pC nenahradí.

Míra Schmid trenér předpřípravky

zpestřením posledního odpoledne byla pro nás všechny 
společná návštěva přátelského ragbyového utkání 
vrchlabáků proti týmu ze Švédska. pro mnohé to bylo 
poprvé vidět na vlastní oči tento tvrdý sport takto z blízka. 
a to že to je sport opravdových chlapů dokládaly nejen 
tvrdé souboje, ale i četná ošetřování a krvavá rána na 
obočí jednoho z hráčů. 

Vzhledem k pozitivním ohlasům, nádhernému prostředí 
a skvělým podmínkám jsme se rozhodli, že si soustředění 
v tomto areálu zopakujeme i v příštím roce. takže se máte 
všichni, kdo pojdete, na co těšit i v létě 2020.
Vít mrkvička, vedoucí mládeže

postup kbelského staršího dorostu 
do pražského přeboru 

Úspěch v podzimní části sezóny s minimální 
ztrátou na 2.místo tabulky pokračoval i na jaře 
a i přes zaváhání ve dvou domácích zápasech 
tým většinu utkání vyhrál a po 3.místě v 
konečné tabulce oslavil po vítězném turnaji v 
klíčanech postup do praŽskéHo pŘeboru.

týmu gratulujeme a přejeme hodně sil do 
tréninku a štěstí v průběhu celé sezóny 
2019/2020.

Martin Haniak, předseda klubu
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skauti kbely- junák stř. athabaska

ohlédnutí za táborem
po letní odmlce přinášíme opět zprávy ze života kbelských 
skautských oddílů ze střediska athabaska a nelze začít 
jinak než letním táborem, který se konal jako již poslední 
dobou vždy na broumovsku – na tábořišti v bělém u police 
nad metují. 
tento rok se tábor proměnil ve školu čar a kouzel 
v bradavicích a kromě výuky všem čarodějným i 
nečarodějným předmětům 
se bylo třeba vypořádat 
s opět povstavším 
Voldemortem, který 
zavraždil bradavického 
učitele. studenti byli nuceni 
se pomocí obraceče času 
vrátit zpět do minulosti a 
vraždě zabránit. mezitím 
probíhal jako vždy školní 
pohár a také famfrpálový 
turnaj kolejí, který se 
stal oblíbenou večerní 
zábavou celého tábora. 
s Voldemortem si studenti 
s vypětím všech sil poradili, 
ačkoliv měl s sebou několik 
smrtijedů a poštval na nás 
všechny zmije z okolí tábora. 
tábor jsme si jako vždy užili a velká část pokračovala ještě 
o týden déle na stejném místě na rodinném táboře oddílu 
poljana. nakonec jsme přeci jen museli svá týpí zbourat a 

vrátit se do prahy. 

z oddílů: výpravy a vandr s 
hamakami
letošní skautský rok začal jako obvykle zahajovací 
schůzkou, kde jsme se sešli všichni – cca 40 dětí – tj. vlčata, 
skauti i roveři. tým Vlčat posílila nová vedoucí – maruška. 

začali jsme také plnit novou skautskou stezku, kterou jsme 
dostali už na táboře. na naší první výpravě jsme zavítali 
do Štětí na kokořínsku. prošli jsme loupežnickou naučnou 

stezku a naším cílem měla být předchozí 
zastávka vlaku, což se nakonec nepodařilo, 
ale o tom později. zastávku na oběd jsme 
udělali u loupežnické jeskyně, kde jsme si 
uvařili oběd na ohni. poté jsme pokračovali 
dále. stalo se nám však, že jsme nestihli 
zpáteční vlak. záchranou bylo, že z města 
jel autobus do prahy, jinak bychom museli 
čekat dvě hodiny na další vlak. 
naše další výprava byla na celý víkend. jela 
však jen družina batátů a roveři a jednalo se 
o podzimní vandr. zabalili jsme si krosny a 
vyrazili v pátek večer směr rokycany. ještě 
v tentýž den jsme navštívili rokycanskou 
hvězdárnu. Viděli jsme, jak vše funguje, ale 
museli jsme pokračovat dále. došli jsme 
až k malému přístřešku, kde jsme pověsili 
hamaky a dojedli zbytek jídla ze dne. 
další den jsme se vydali na cestu hned po 
obědě. tentokrát jsme nešli moc daleko. 
Ve vesnici jsme si doplnili vodu a šli hledat 
místo k přespání. připravili jsme si ležení, 
najedli se naším výborným jídlem a usnuli 
při pohádce na dobrou noc. zpáteční cesta 
byla jiná než ostatní, pokaždé když se 
došlo na rozcestí, hodili jsme si mincí a ta 
rozhodla, kam se vydáme. došli jsme na 
vlak a pak už nás čekala jen dlouhá cesta 
domů. znaveni jsme si každý dal sprchu po 
víkendu a zalehli. 

podzimní „horolezecký“ tábor
na konci října jsme se jako každý rok vydali na podzimní 
tábor, tzv. „podzimák“ tentokráte do Hostinného 
v podkrkonoší. tradičně se k celé akci vztahovala i etapová 
hra. letos jsme se vydali do nehostinných Himalájí a jako 
horolezci zdolávali jejich nejvyšší vrcholy. naše cesta 
začala přípravami. první den jsme museli sesbírat a zabalit 
expediční vybavení. kromě cepínů, maček a sedáků jsme 
samozřejmě balili i jídlo a vodu. druhý den expedice byl 
ve znamení týmového ducha. společně jsme museli zdolat 
sérii úkolů jak fyzických, tak vědomostních. odpoledne 
jsme si potom zpestřili hledáním drahokamů. třetího dne 
se nám expedice přehoupla do druhé půlky. dopoledne 
jsme tvořili z přírodních materiálů takzvaný „landart“, 
který byl poslední duševní přípravou na samotný výstup. 
odpoledne nás čekaly přípravy opačné. tvrdé fyzické testy 
měly za úkol oddělit zrno od plev. naštěstí se nám všem 
podařilo projít. následoval večerní odpočinek v tibetské 
čajovně. do samotného lezení jsme se pustili čtvrtý den. 
brzy ráno jsme vyrazili na horolezeckou stěnu, kde jsme 
potrénovali na kolmé skalní pasáže. Celá hra vyvrcholila 
odpoledne zdoláním všech čtrnácti messnerových vrcholů 
– všech Himalájských osmitisícovek.

Text: Eliška Hřebíková,
 David Müller, Jan Hazlbauer



divadlo v lidovém domě 
V sobotu 26. 10. 2019 v lidovém domě divadlo prima 
den odehrálo již třetí premiéru divadelní hry nastudované 
ochotnickým souborem dospělých. po přísném zákazu 
dotýkat se sněhu a strašidle Cantervillském sáhli herci po 
scénáři z pera jaroslava rudiše a petra pýchy - strange 
love z prostřední fanoušků skupiny depeche mode. 
zaplněné publikum oceňovalo výborné výkony herců 
smíchem i potleskem, ze kterého se na konci stal standing 
ovation. kdo představení neviděl, může se těšit na jednu z 
chystaných repríz. díky podpoře mČ praha 19 je ve kbelích 
divadlo opravdu prima.

Barbora Marysková
Prima den
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krC Cobydup halloweenské dlabání dýní 
s lampionovým průvodem
V sobotu 2. listopadu 2019  ovládla kbely magická atmosféra. 
za účasti strašidel a duchů se uskutečnilo v Centrálním parku již 
tradiční halloweenské dlabání dýní. Vyřezávaly děti i dospělí a každá 
dýně byla originální, proto se čarodějnické konzilium rozhodlo 
na závěr vybrat nejen originální strašidelný kostým, ale také 
nejzdařilejší vyřezanou dýni a ocenit jejího autora. součástí dne 
bylo plnění strašidelných úkolů, rej strašidel a čarodějnic či netopýří 
pohádka. po setmění byl pro návštěvníky připraven strašidelný les 
na téma tajemství mořského dna, a aby se děti nebály, rozsvítily 
si na dobrodružnou cestu lampiony. les s napětím a nadšením 
procházely nejen děti, ale také dospělí. ten, kdo se neztratil 
v „hlubinách“, se mohl těšit na drobnou odměnu a velkolepé 

zakončení celé akce, o které se zasloužil soubor 
ožehavá záležitost se svojí ohnivou show. 
 
poděkování patří jak organizátorům z 
kulturního a rodinného centra Cobydup, tak 
také mČ praha 19, hl. m. praha, organizaci 
lesy hl. m. prahy a dobrovolníkům, kteří se 
na akci podíleli. Hlavní ceny do soutěže v 
podobě voucherů na paintball a čtyřkolky nám 
věnovala firma Colorwood.

Za tým KRC CoByDup Lenka Baťková

Cobydup na podzim nezahálí….

podzimně-zimní bazárek:
máme za sebou podzimní bazárek dětského oblečení, 
který proběhl na začátku měsíce října. konal se již 
tradičně v lidovém domě a podle účasti a ohlasů si 
stále drží obrovskou oblibu.  Ceníme si hlavně toho, že 
se tato smysluplná záležitost ujala a funguje, a to nejen 
díky pomoci členek krC Cobydup a podpoře  mČ praha 
19,  ale i díky disciplinovanosti maminek, které tak 
mohou samy sobě pomoci a ušetřit  finance z rodinných 
rozpočtů.  akce se zdařila, bylo z čeho vybírat a maminky 
odcházely spokojené, což bylo naším hlavním cílem.  
 
drakiáda je zpět: 
Hned týden nato - v pátek 13. října jsme uspořádali, po 
roční pauze,  v letňanském lesoparku další „podnik“ - a 

to drakiádu. Vzhledem k tomu, že si bez drakiády podzim 
již neumíme představit, rozhodli jsme se jí uspořádat 
svépomocí – na náklady krC Cobydup. a vše nasvědčovalo 
tomu, že to bylo správné rozhodnutí. počasí nám přálo a 

dokonce foukal vítr, takže došlo i ke vzletu 
většiny draků a dráčků.  pro děti byla opět 
připravena „dračí stezka“ s úkoly a potom zábava ve 
formě vypuštění draků. netradičně jsme soutěžili pouze 
v kategorii doma vyrobený drak /dráček, a sešlo se nám 
hned několik krasavců, jejichž majitelé (výrobci) byli, za 
svou snahu, pěkně odměněni. 

mikulášská nadílka: 
nejočekávanější akcí, která proběhne -  je bezesporu 
mikulášská nadílka pro nejmenší. mikuláš se svými 
pomocníky  navštíví  lidový dům kbely v pátek 
29. listopadu od 16:00 hodin. děti se mohou 
těšit na drobné dárečky, ale také na pohádku o 
potrhlé koze róze v podání divadla Říše loutek. 
               

Za tým KRC CoByDup Lenka Maršálková

projekt „Co dělat, když...?“ v roce 2019

zelený mimozemšťan z reklamy napíná nervy s 
blížícími se Vánoci, kolem obchodních center se věší po 
stromech světelné řetězy a mlha nám ohlásila dušičky. 
to všechno s sebou nese i bilancování nad rokem 2019, 
který již vyhlíží cílovou rovinku. 

je to zároveň v pořadí osmý rok fungování projektu  „Co 
dělat, když…? “ kulturního a rodinného centra Cobydup. 
jak již název projektu prozrazuje, snažíme se v rámci 
jeho realizace pokrýt nejčastější témata napříč celou 
rodinou, organizujeme semináře cílené na výchovu 
dětí, jejich vývoj ve všech oblastech, vztahy mezi dětmi 
a rodiči a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny napříč 
generacemi – semináře péče o rodinné vztahy a výchovu 
dětí a primární prevence. zajišťujeme i individuální 
poradny, kde dostane klient prostor pro své dotazy a 
kde se tématu věnuje zkušený lektor. pracovněprávní 
témata mohli zájemci řešit také individuálně formou 
elektronické poradny, kde zodpovídala jejich dotazy 
odborná lektorka – právnička. 

projekt „Co dělat, když…?“ spolufinancuje ministerstvo 
práce a sociálních věcí. těší nás váš neutuchající zájem, 
proto i letos žádáme o dotaci na rok 2020. držme 
si palce. do blížícího se roku uvítáme vaše podněty, 
kterým byste se rádi věnovali, problematiku, do níž 
byste rádi pronikli. sledujte nás na Fb a na webu centra. 

přeji klidný zbytek roku 2019 a do toho nového mnoho 
sil a dobrých chvilek. 

Marie Bromová
vedoucí a koordinátorka projektu „Co dělat, když…?“
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svaz tělesně postiženýCh mo kbely
rekondiční pobyt u psohlavců
druhý rekondiční pobyt 1. 9. – 7. 9. 2019 nás zavedl na 
Chodsko, nedaleko domažlic do malebné obce díly. 
dočasným domovem se nám stal Horský hotel sádek. 
splňoval všechny naše 
požadavky. domácí kuchyně, 
výtah, dostatečné prostory 
na pravidelné dopolední 
cvičení, útulné pokoje. stejně 
jako tomu bylo v červnu 
v antonii jsme naplnili celou 
kapacitu hotelu. protože se 
jedná o pobyt rekondiční, 
pracujeme vždy na své kondi-
ci. toto nám trochu selhalo. 
respektive na našem rádiu 
nebylo možné přehrávat 
naše Cd s cvičením, a tak 
se této úlohy se ctí zhos-
tila milada Šafránková jako 
cvičitelka, za což jsme jí ve-
lice vděčni. po cvičení jsme 
se věnovali přípravě na se-
niorádu. přivezli jsme si 
nářadí pro hod kroužků na 
cíl, hru mëlkky, tandemové 
lyže. zkoušeli to všichni, bez 
ohledu, zda budou, či nebu-
dou reprezentovat kbely 
v Čakovicích. bylo to moc fajn.
 Účastníci našeho pobytu obdrželi kredit na 150,- kč, který 

mohli použít na wellness služby nabízené hotelem. kdo 
služby nevyužil, obdržel poslední den chodský koláč, os-
tatní zájemci si koláč, pokud o něj měli zájem, platili. 
Hned první den pobytu jsme zavítali do dílny paní psůtkové, 
která je držitelkou licence na výrobu chodské keramiky. 
odpoledne pro nás přijel autobus a zamířili jsme do klenčí 
pod Čerchovem, kde se dílna paní psůtkové nachází. 

prohlédli jsme si dílnu, kdo měl zájem mohl si prohlížené 
zboží zakoupit a musím uznat, že ceny byly na úrovni 50 % 
cen za stejné zboží nabízené v běžné obchodní síti.
na třetí den pobytu jsme měli domluvenou návštěvu 

domažlic. průvodcem se nám stal ředitel muzea Chod-
ska v domažlicích mgr. josef nejdl. seznámil nás 
s pamětihodnostmi města a s pohnutou historií, zejmé-
na s obdobím, kdy Chodové přišli o svá privilegia, která 
měla přímou vazbu na vybírání cel za zboží dováženého 
z německa. Velkou zajímavostí byla návštěva kostela u 

svatých. tento kostel je mimo centrum domažlic a není 
běžně, mimo bohoslužby, přístupný veřejnosti. tato nám 
pan mgr. nejdl zajistil a seznámil nás s historií stavby saha-

jící do 14. století. 
další den, tedy ve čtvrtek večer jsme zajistili pro naše 
účastníky hudební produkci. původně jsme měli mít dudá-
ka, ale nakonec nám v nouzi zachránil reputaci harmonikář. 
zazpívali jsme si, uvolnili se, a nakonec převládala dobrá 
nálada.
poslední den pobytu jsme opět odpoledne vyrazili na po-
slední výlet. průvodcem se nám stal pan ing. benda, ředitel 
lesů domažlice. jednalo se zejména o okružní jízdu po za-

jímavostech Chodska. autobusem jsme vyjeli až na impo-
zantní vrch Čerchov, kde si někteří vyšlápli na rozhlednu. 
opět velký bonus. běžně je tato rozhledna přístupná pouze 
o víkendu, ale pan ing. benda, jako znalec a patriot míst-
ních pamětihodností nám zajistil vstup mimo běžnou dobu 

tím, že si zapůjčil  klíče od rozhledny. další zajímavostí byla 
zastávka u pamětní tabule a mohutného pařezu stromu, 
který byl v roce 2013 odvezen do Vatikánu jako vánoční 
strom. pan ing. benda byl jako jeden z organizátorů výběru 

a transportu členem delegace, která byla pozvána na audi-
enci ke svatému otci. 
další nezapomenutelnou zastávkou byl vrch Hrádek. zde 
se nachází stylová chodská restaurace. nás ovšem zaujal 
pomník jana sladkého koziny. nejvíce nás oslovila maxi 
socha psa, symbolu Chodů, u které jsme se houfně fotili. 
Ve volných chvílích se někteří účastníci snažili najít v lese 

nějaké houbičky na sušení, což se mnohým i podařilo. Cí-
lem mobilnějších účastníků se stalo  pamětní místo v ne-
dalekém lese, kde 1. 5. 1945 zahynula posádka jednoho 
jeepu při osvobozování regionu. tři vozidla projela. Čtvrté 
najelo na minu a celá posádka zahynula. stopa bojů je 
rovněž přímo v dílech. před místní kapličkou je pamětní 
deska připomínající hrdinství šesti amerických vojáků, 
kteří zde padli rovněž onoho 1. 5. 1945.
závěrem mohu říci, že rovněž tento pobyt byl úspěšný.  
kraj je zde členitý a krásný. počasí nám opět přálo. mu-
sím rovněž poděkovat městské části praha 19 za štědrou 
podporu, bez které bychom si dva kvalitní pobyty nemohli 
dovolit. doufám, že nám bude přízeň zachována.

Anna Zborníková, STP MO Kbely



klubový pátek
již tradičně se u nás každý týden koná klubový pátek. 
sejdou se ti, kteří mají čas a chuť – od nejmladších bobříků 
po old skauty.

první hodinu společně uklízíme klubovnu, blízké okolí a 
připravujeme se na výpravy. druhou polovinu hrajeme hry. 
na závěr si rádi zazpíváme za doprovodu kytary.

svatováclavská pouť
dostalo se nám té cti být součástí svatováclavské pouti ve 
staré boleslavi. spolu s námi organizovali tuto prestižní 
akci i naši skautští bratři ze skautských organizací sssČr, 
Fse a junák.
V pátek (27. 9.) jsme se zúčastnili slavnostního průvodu, 
který doprovázel ostatky svatého Václava na cestě z 
brandýsa nad labem do staré boleslavi. na Václavském 
náměstí byla ten večer odhalena busta papeže benedikta 
XVi., který toto město navštívil v roce 2009.
V sobotu (28. 9.) jsme vítali návštěvníky v kostele sV. 
klimenta, kde jsme stáli čestnou stráž u ostatků svatého 
Václava.

o nás
naše skautské oddíly se rozrůstají. naši nejmladší členové 
bobříci (předškoláci) se mají čile k světu. i starších dětí 
ve věku 6 – 10 let je stále více. jak dívky – světlušky, tak 
chlapci – vlčata mají své šestky. své zastoupení mají i skauti 
a skautky (10 – 15 let). 

přístav vodních skautů se zdárně 
rozvíjí, mimo jiné díky veliké 
podpoře mČ praha kbely. stále 
více členů má i náš klub old skautů, kam se hlásí dospělí 

skauti. 
spolupracujeme i s dalšími 
skautskými organizacemi v České 
republice. jmenovitě se jedná 
o: Fse, Hoši od bobří řeky, svaz 
skautů a skautek České republiky, 
abs skaut, ymCa skaut a junák. 
podnikáme mnoho společných 
akcí (betlémské světlo, sportovní 
turnaje, výpravy a další). příští 
rok plánujeme uspořádat veliké 
setkání skautských organizací z 
celé České republiky.

pozvánka
srdečně vás zveme na výstavu k připomenutí 17. listopadu 
1939 a 1989 a 3. obnově skautingu v Československu. k 

vidění bude spoustu dobových předmětů a zajímavých 
exemplářů. budete si moct zakoupit pamětní pohlednice, 
razítka či odznaky. rozhodně si to nenechte ujít!

 
rádi v našich řadách 
uvítáme každého, kdo stojí 
o dobrodružství, dobré 
kamarády, sport, zábavu 
a nevšední zážitky. tak 
neváhejte a přidejte se k 
nám! Více o naší činnosti 
najdete na www.pesaci.
skaut-ssv.cz  nebo na www.
vodaci.skaut-ssv.cz . také 
jsme na facebooku (kamil 
podlaha).

Se skautským pozdravem 
Kamil Podlaha

2322

skaut - s.s.v.
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zahrada byly plné dětí. a to doslova, protože jich přišlo snad 
kolem stovky. měli jsme je proto rozděleny do skupin na 
dvě stanoviště. na jednom, pod vedením svazové trenérky 
školních kroužků karolínou peterson, si děti vyzkoušely 
techniku hole a slalom s míčkem mezi kužely. na druhém 

pod vedením trenéra benjamínků petra Hajšla zase střelbu 
na branku. na závěr dostávaly děti letáček s informacemi, 
kam se mohou ve kbelích dostavit zahrát si pozemní hokej.

Mgr. Dušan Hrazdíranáborové akCe 
oddílu pozemního hokeje 
sokola kbely

měsíc září je prahasportovni.eu pravidelně vyhlášován 
jako měsíc náborů do sportovních oddílů. oddíl pozemního 
hokeje tj sokol kbely to letos vzal od podlahy a aktivně jsme 
se během deseti dnů podíleli nejen na prezentaci našeho 
sportu v rámci kulturních akcí, ale zároveň jsme uspořádali 
aktivní nábor na půdě základní školy albrechtická ve 
kbelích. 

v sobotu 14. září 2019 se 
v parku u Čenku nedaleko 
„plechárny“ na Černém mostě 
pod patronací mČ prahy 
14 uskutečnilo „městečko 
volnočasových aktivit“. za 
slunečného počasí jsme měli 
stánek s ukázkou pozemního 
hokeje, a jen naším 
stanovištěm prošlo zhruba 250 
dětí. Český svaz pozemního 
hokeje na akci zapůjčil stan, 
nafukovací branku a hřiště, 
kde si děti zahrály Funky hokej. 
akce se vydařila a byla dobrou 
propagací pozemního hokeje v 
této části prahy.

ve středu 18. září 2019 jsme 
na školním tartanovém hřišti 
základní školy albrechtická 
uskutečnili nábor dětí s 
výraznou pomocí Českého 
svazu pozemního hokeje, 
respektive karolínou paterson, 
která nám s náborem 
pomohla. děti z druhých a 
třetích tříd se s pozemním 
hokejem seznámily formou 
ukázky, kde si mohly i samy 
vyzkoušet slalom se střelbou 
na branku. na vedlejším 
hřišti si pak mohly zahrát 
Funky hokej. tohoto krátkého 
odpoledne se přišlo na ukázku 
pozemního hokeje z družiny 
podívat zhruba 80 dětí.

v sobotu 21. září 2019 u příležitosti kbelského posvícení, 
které pořádala mČ prahy 19 v rámci akce „den bez aut“, 

jsme náš stánek s pozemním hokejem 
rozbili v parku. zde se kolemjdoucí mohli s 
pozemním hokejem setkat prostřednictvím 
střelby na branku s živým brankařem. naše stanoviště 
rovněž navštívil starosta pan pavel Ždárský a společně s 
námi zavzpomínal na dobu, kdy se v mládí pozemnímu 
hokeji ve kbelích krátkou chvíli věnoval. pochopitelně 
jsme nemohli chybět v živém vystoupení na podiu mČ 
prahy 19, kde před plným hledištěm proběhla debata o 
historii, současnosti a úspěších kbelského hokeje.

ve středu 25. září 2019 jsme zopakovali náborovou akci 
s karolínou paterson na umělém pískovém hřišti školní 
družiny, tentokrát pro děti z prvních tříd. V letošním roce zŠ 
albrechtická otevřela 6 prvních tříd, a tak hřiště a přilehlá 

informaCe pro seniory a jejiCh rodiny
jak usnadnit život seniorům v domácím prostředí? 
V případě tíživé situace - jako je potřeba pomoci s nákupem, donáškou obědů, úklidem domácnosti, osobní 
hygienou, doprovodem k lékaři či na úřady, praním a žehlením apod. - může při hledání řešení poskytnout sociální 
poradenství odbor sociálních věcí a zdravotnictví mČ prahy 19, detašované pracoviště Železnobrodská 764, praha 
9 – kbely, a to konkrétně sociální pracovnice bc. ingrid bujňáková, dis. na tlf. čísle: 286 010 144 nebo 731 403 237, a 
michaela báčová na tlf. čísle 286 010 145 nebo 775 590 166. 
V rámci ochrany a bezpečí Vám mohou předat informace a kontakt na zajištění nepřetržité tísňové péče pro seniory, 
zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné, kteří žijí sami nebo v péči svých rodin ve svém přirozeném sociálním 
prostředí. 
Výše uvedené sociální pracovnice poskytnou poradenství a pomoc při podávání žádostí např. o příspěvek na péči na 
Úřad práce Čr. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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ostrý start nového školního roku
srpŠ s novým školním rokem zaznamenalo jen nepatrnou 
obměnu ve své členské základně. rodiče deváťáků a dětí, 
které přešly na gymnázia či jiné školy se v jednotkách 
odhlašují a rodiče prvňáčků, ale i další se přihlašují. rovněž 
v jednotkách. spolek 
má stabilně mezi 50 až 
60 členy. 
prvňáčků je letos 
nejvyšší počet co kdy 
bylo a v souvislosti 
s tímto faktem pevně 
doufáme i ve větší 
zájem rodičů o aktivity 
spolku právě z těchto 
tříd. nové členy 
rozhodně vítáme, 
znamenají pro nás nové 
nápady, příliv energie 
pro další projekty a 
pohled z venku, který každá organizace po čase fungování 
rozhodně potřebuje. 
výsledky jdou vidět
spolek úzce spolupracuje se školou na různých projektech, 
vymýšlí vlastní akce a materiálně podporuje rozvoj výuky 
v podobě příspěvků na učební pomůcky a vybavení. 
s finanční pomocí každý rok myslíme i na školní družinu a 
jídelnu. Čerpání letošního fondu srpŠ je v plném proudu 
a nás těší, že tyto finance napomáhají zajímavým akcím a 
zpestření vyučování. 
Veškeré aktivity spolku najdete na webových stránkách 
školy v sekci rodiče. připomenu podrobněji jen rodičovské 
kavárny, protože aktuálně se jedna uskutečnila 5. 11. 
2019 na téma slasti a strasti víceletých gymnázií. Garanti 
projektu manželé křížovi s paní kafoňkovou k besedě 
přizvali pana miroslav Hřebeckého, programového ředitele 
eduin. 
následující rodičovská kavárna je naplánovaná na 23. 1. 
2020 s tématem Co dělají naše děti, když jsou on-line. 
diskutovat s přítomnými přijde pan Vladimír Vácha, který 
přítomné seznámení s riziky číhající na děti v kyberprostoru. 
pan Vácha je lektorem mezinárodní organizace aCet 
a národního centra bezpečnějšího internetu.
první kavárna letošního školního roku byla 15. 10. 2019 na 
téma zdravý pohyb dětí. pavla křížová jako jedna z garantů 
projektu k akci řekla:
„pod pyramidou zŠ kbely se sešlo na 30 besedujících z řad 
rodičů, učitelů a zástupců atletického oddílu Šakal kbely, 
které toto téma velmi oslovilo. od kateřiny macháčové, 
zakladatelky iniciativy pohyb pro život, která se pohybem 
profesionálně zabývá od roku 1999, jsme se dozvěděli, 
proč je pohyb tak důležitý pro správný psycho-motoricko-
sociální vývoj dětí, kolik pohybu a jaký děti potřebují, 

jak pohyb napomáhá efektivnímu učení 
nebo jak docílit toho, aby fungovalo správně 
dětské tělo i duše. a zároveň jak důležitou 
roli v tomto procesu hraje rodina a škola. závěrem 
dvouhodinového semináře lektorka rodiče seznámila 

s projektem permanento do lavic, který 
je šitý na míru právě školákům.“
projekt rodičovské kavárny se zaměřuje 
na témata, která mají zaujmout rodiče i 
učitele a za účasti odborníků jim nabízí 
příležitost vše podrobně probrat a 
společně prodiskutovat.
ostatní samostatné projekty spolku 
zmíním alespoň v přehledu: párová 
výuka, školní zahrada, večerní jazykové 
kurzy pro rodiče, english day ve škole, 
zahradní slavnost a stravovací komise. 
Garantům těchto projektů velice 
děkujeme, upřímně si vážíme jejich píle 
a úsilí. jejich práce má smysl, přináší 

radost a užitek spoustě lidem a především dětem. můžete 
mezi nimi být i vy, stačí se nám ozvat, rádi vás přivítáme 
mezi své členy!

Vlaďka Kolaříková, předsedkyně Výkonného výboru 
SRPŠ

sdružení rodiČů a přátel školy



začátek školního roku v mateřské škole 
albrechtické
V měsíci září si děti zvykaly na nové prostředí školky, na 
nový režim i na požadavky učitelek. adaptační období 
pokračovalo i v měsíci říjnu, kdy do třídy nejmladších 
medvíďat nastoupily děti, které dovrší věk tří let až na 
podzim. rodiče těchto nejmladších dětí zvolili odložený 
nástup do mateřské školy po svém vlastním uvážení.
děti se seznamují s denním režimem. už vědí, že po 
ranním hraní a hygieně si v ranním kroužku povídáme, 
potom si zacvičíme a zahrajeme pohybovou hru. poté 

se formou her, dramatizace pohádek či jiných názorných 
činností všechny snažíme navést k vnímání, pochopení a 
naučení se toho, co jim v tématu měsíce chceme předat. 
děti se dále učí udržet pozornost v komunitním kruhu, 
vyslechnout pohádku, básničku, písničku, odpovídají na 
otázky a opakují jednoduché říkanky a popěvky. Velice je 
zaujaly různé pohybové hry. také rády vyrábějí, a tak se 
předhání s kamarády o místo u stolečku, kdo bude tiskat, 
lepit, modelovat.
děti v nejmladších třídách se v prvních týdnech učí poznat 
svoji značku, uklízet hračky na své místo, najít si kamaráda 
na procházku, obsloužit se při stolování, reagovat na 
svolávání na zahradě, zkrátka stát se součástí kolektivu. 

starší děti se po prázdninách přivítaly se svými kamarády a 
vyprávěly zážitky z léta. společně s učitelkami si vytvořily 

pravidla, která jim usnadní orientaci 
v sociálních situacích, jsou prevencí 
negativních projevů a přispívají i k pocitu 
bezpečí a bezpečnosti dětí. 
Vzájemně se učíme spolupracovat, poznávat sebe sama, 
vyjádřit své pocity a přání. děti si uvědomují, že každý jsme 
jiný, kamarády respektujeme a vzájemně si pomáháme.

předškoláky čeká v příštím roce zápis do zŠ, a proto naší 
prioritou je během celého roku vést děti k samostatnosti, 
k připravenosti na vstup do 1. třídy. začali jsme procvičovat 
rozklad slova na slabiky, rytmizujeme obrázky – zkoušíme 
rozlišovat písmeno na začátku slova a rozeznáváme názvy 
dnů v týdnu. dbáme na správné držení tužky, děti se učí 
správnému stolování, používání celého příboru. učíme se 
pojmenovat části svého těla, určovat pravou a levou ruku, 
nohu. u dětí jsou velice oblíbené pohybové a hudební 

činnosti, líbí se jim veselé písničky a básničky s pohybem. 
Cvičíme jógu, která děti vede ke správnému držení těla, 
správnému dýchání, pomáhá s koncentrací pozornosti, 
zlepšuje pohybové schopnosti a má i pozitivní vliv na 
dětskou psychiku.   
seznamujeme se s novými technikami při výtvarných a 
pracovních činnostech – pilně připravujeme výrobky pro 
oblíbený a rodiči hojně navštěvovaný jarmark letos nazva-
ný podle termínu konání 4.12. „adventní“. Všichni si zde 

budou opět moci prohlédnout výtvory svých dětí a popř. 
zakoupit tyto předměty, a tak finančně podpořit školku 
(koupi dalšího herního prvku na zahradu).
dále pokračujeme v projektu environmentální výchovy re-
cyklohraní, do kterého je naše školka zapojena. V budově 
mŠ jsou umístěny kontejnery na použité tonery, drobné 
elektrospotřebiče, baterie a mobily. za nasbírané body do-

stane mateřská škola odměnu ve formě např. nových míčů.

před koncem prázdnin jsme podle plánu dokončili výstavbu 
nového dopravního hřiště na zahradě mateřské školy a pro 
naše děti zajistili koupi a instalaci třech menších herních 
prvků. Ve výběrovém řízení jsme vybrali firmu na dodávku 
dalšího, tentokrát velkého herního prvku – instalace bude 
provedena v průběhu listopadu. tímto renovace školkové 

zahrady samozřejmě nekončí. V rámci schválené dotace, 
kterou by měla mateřská škola dostat v průběhu roku 

2020, se začne s návaznou kompletní modernizací naší 
školkové zahrady.

myslíme také na rodiče našich dětí. V rámci dotačního 
programu Šablony ii jsme pro ně přichystali semináře Vstup 
dítěte se zaměřením na rozvoj řeči a rozvoj komunikace 
u dětí předškolního věku. tyto semináře jsou vedeny 
odbornou lektorkou phdr. renátou lepovou, ph.d.

Všem našim dětem přejeme, aby si všechny ak-
tivity a bohatý program v naší mateřské škole  
i v letošním školním roce užily. 

Lada Leiblová
ředitelka MŠ
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mateřská škola letCů
předškoláci v mŠ letců a začátek školního roku
po prázdninách jsme s úsměvem na rtech přivítali nový 
školní rok. pro některé děti navštěvující mŠ letců to bylo 

již po několikáté, co prošly dveřmi naší mateřské školy. 
Čekalo na ně milé překvapení, a to poznávání nových 

tříd a nových učitelů. naši předškoláci ze 
tříd sluníčka a kytičky si v prvních dnech 
upevnili kamarádské vztahy, seznámili se 
s prostředím nových tříd a vytvořili si třídní 
pravidla. budeme my, učitelé, schopni jim pomoci a vést je 
k tomu, aby neplatilo ono odvěké rčení o porušování pravi-
del? Čas ukáže, jak si s tím všichni poradíme. 
Formou různorodých činností předškoláky vzděláváme tak, 
aby pro ně bylo učení a poznávání nových věcí radostí, bylo 
přirozené a mohlo je obohatit. Cíleně děti připravujeme 
na další krok v jejich životě, kterým bude zasednutí do 
školních lavic. Všichni si přejeme, aby tento krok byl nejen 
úspěšný, ale aby se děti na tuto změnu také těšily. zkrátka, 
držíme se hesla naše vzdělávacího programu: „Ve školce 
letců, chci si hrát, učit se a poznávat“.
abychom dětem ve školce strávený čas ještě více 
zpříjemnili, zajišťujeme pro ně kulturní výchovu formou 
pravidelných divadelních představení. dále si děti mo-
hou vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků a mohou 
se těšit na třídní akce a různé tematické výlety.  V rámci 



adaptaČní kurz 6. d
naše třída zahájila působení na ii. stupni třídenním 
adaptačním kurzem, který se konal hned v prvním 
zářijovém týdnu na skautské základně seleška v lužických 
horách.
po výstupu z vlaku nás čekalo osm kilometrů náročného 
pochodu v plné polní, ale všichni jsme to zvládli. 
následovala obhlídka okolí chaty, která leží uprostřed 
hlubokých lesů. měli jsme štěstí na počasí, takže jsme 
dokonce někdy obědvali i venku. 

program byl zaměřen na týmové aktivity a seznamovací 
hry. při té nejdobrodružnější jsme museli mimo jiné 
přebrodit močál a zničit bombu. Částečně jsme se podíleli i 
na přípravě jídla, takže nás neminulo ani škrábání brambor. 
Večer jsme si při svíčkách zvolili kapitána třídy i pěti kruhů, 
v nichž budeme pracovat po celý školní rok v rámci zapojení 
naší třídy do vzdělávacího programu začít spolu.
Celý kurz se vydařil a mrzelo nás pouze to, že nebyl o 
trochu delší. naše cíle jsme však splnili do puntíku!

Matěj Wagner (6. D)

po stopáCh povídek malostranskýCh
náš projektový den, který byl věnován nejznámějšímu dílu 
jana nerudy, začal u pražského hradu. tam se nám naskytl 
pohled na střechy malostranských domů a zde jsme také 
dostali pracovní listy, které jsme cestou po malé straně 
měli vyplnit. když jsme scházeli dolů z vyhlídky, vyprávěli 
jsme si o tom, jak tudy chodil pan rybář, hlaví postava 
povídky Hastrman, jak zdravil návštěvníky prahy a odkud 
je vodil nahoru na pražský hrad. stačilo přivřít oči a mohli 
jsme si jeho postavu v zeleném fráčku představit. potom 
jsme přešli před dům u dvou slunců, kde jan neruda kdysi 
žil. připomněli jsme si zde některé postavy z povídky týden 
v tichém domě. o kousek dál jsme našli dům u zeleného 
anděla, kde pan Vorel prodával kroupy. Vybavili jsme si jeho 
příběh i důvod, proč se zde oběsil. nad jánským vrškem 

se nám připomněla nešťastná slečna máry. 
potom jsme šli na náměstí, kde stál chrám sv. mikuláše. 

poznali jsme, kde sedával žebrák Vojtíšek.  našli jsme i 
dům, kde dříve býval hostinec u Štajniců. tam chodívali 

pan ryšánek a pan Šchlegl . Viděli jsme i zbytky brány, 

u které se ubytovala paní ruska. Hřbitov, na který vždy 
zamířil pohřební průvod 

z malé strany, byl 
zavřený, ale mohli 
jsme si představit, 
jak mezi hroby 
kráčí slečna máry 
za malým dítětem, 
které ještě neumí 
číst a rozhodne, ke 
kterému z hrobů 
zamíří s květinami 
nejdřív. Výlet byl 
moc zajímavý a líbil se mi. doufám, že s podobnými 
pocity opouštěli malostranská zákoutí i mí 
spolužáci.  

Zdeněk Horák, 7.C                                                                                        

udělení pamětní medaile ing. 
dušanu setniCkému

rada městské části prahy 19 udělila pamětní medaili 
k výročí otevření nové budovy školy ing. dušanu 
setnickému za iniciativní přístup a cenný dar, který pan 
ing. dušan setnický škole věnoval. medaili předala dne 8. 
10. 2019 paní ivana Šestáková, zástupkyně starosty.

za vedení školy, vyučující a žáky gratuluji a těším se na 
další spolupráci. 

Mgr. Květoslav Přibil, MBA
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vzdělávacích činností děti navštěvují kbelskou knihovnu, 
kde je pro ně vždy připraven zajímavý program. knihovnu 
děti navštívily hned v říjnu a dozvěděly se, jak knihy vznika-
jí, jak jsou krásné, kolik příběhů a zajímavostí ukrývají a jak 
nám mohou zpříjemnit dlouhé podzimní večery. milá paní 
knihovnice dětem přečetla pohádku a provedla je knihov-
nou, aby věděly, kde a jaké knížky si mohou půjčit. 
jedenkrát týdně mají předškoláci možnost strávit den 
v ekocentru prales, kde se dostanou do bezprostředního 
kontaktu s přírodou. děti zde mají svůj záhon, o který 
pravidelně pečují.
Co jsme již s předškoláky podnikli? jako ukončení týden-

ního tematického bloku „na zahradě“ si předškoláci jedné 
třídy přichystali zdravou hostinu a předškoláci druhé třídy 
připravili ovocný salát. Všem nám moc chutnalo.
do školky za námi přijel klaun pepíno a také divadlo kolo-
běžka. děti si tak užily pohádku „Co malí medvědi o pod-
zimu nevědí“.
Vzhledem k tomu, že podzim je nádherné roční období 

plné barev a změn v přírodě, jeli jsme se na tu krásu podí-
vat přímo do lesa, kde děti plnily úkoly od „zámkové víly“. 
podařilo se jim získat klíč a mohly tak pomocí čarovného 
zaříkadla uzamknout les na zimu.
společně také oslavíme 101. výročí vzniku Československé 
republiky, povíme si, co jsou to dušičky a také si užijeme 
strašidelnou diskotéku k příležitosti Halloweenu.

a pomalu se budeme chystat na krásné zimní měsíce…
za mŠ letců,

Ing. Jana Falterová a Monika Dušková



škola v přírodě 6. d a 9. b
na naši první školu v přírodě na ii. stupni jsme vyrazili 
netradičně již v říjnu. další novinkou byla společnost 9. b, 
která jela s námi jako další třída zapojená do vzdělávacího 
programu začít spolu. počáteční obavy rychle zmizely, 
deváťáci byli našimi dobrými parťáky a navíc pomáhali 

panu učiteli Švecovi a jeho párovým kolegům s přípravou a 
organizací programu.
Hned první večer nás navštívili „bohové“ a započali 
etapovou hru zaměřenou na řeckou mytologii. další 
překvapení nás čekalo s úderem půlnoci, kdy jsme byli 
probuzeni a rozděleni do tří týmů. naším úkolem bylo dojít 
se zavázanýma očima do „podsvětí“, kde jsme museli plnit 
soutěžní úkoly. následovala stezka odvahy ve dvojicích. 
bylo to super!
druhý den jsme měli trochu jiný program. zlý bůh nám 
ukradl dia, zahráli jsme si oblíbeného kartáčkového vraha 

a vyzkoušeli si některé sportovní aktivity. 
nejvíce nás zaujala lukostřelba. Škola v přírodě není jen 
o zábavě, a tak jsme před večeří museli otevřít pracovní 
sešity a věnovat se na chvíli i češtině a matematice.
třetí den byl plný nových zkušeností. rozdělávali jsme 
oheň jako v době železné a po obědě jsme se vypravili 

do nedalekých skryjí na trilobity. Večer jsme zakončili 
diskotékou. 
Čtvrtý den byla na programu cestovatelská beseda o 
nepálu, takže netradičně pojatá hodina zeměpisu utekla o 
mnoho rychleji než ve škole. také jsme konečně zachránili 
dia a tím završili etapovou hru i celou školu v přírodě.

Beáta Švecová (6. D)

škola v přírodě na Chatě doubravka

naše třída 7. C vyjela 7. 10. 2019 na školu v přírodě. 
Útočiště nám poskytla přívětivá chata doubravka na 
Českomoravské vrchovině. dopoledne nás čekalo učení 
proložené tematicky zaměřenými dílnami, odpoledne jsme 
se vydávali na průzkumné cesty do okolí, které byly plné 
her, ale i netradičních úkolů. při cestě do Chotěboře jsme 
objevili dosud neprobádaný a nenazvaný ostrůvek, který 
dostal jméno naší třídy. zajímavé i poučné bylo povídání u 
smírčího kamene. z dílen nás nejvíce zaujala ta věnovaná 
životu slovanů. připravili jsme si poutavé prezentace, ale 
hlavně jsme si vyzkoušeli v praxi udělat venkovní zásobnici 
na obilí, zasít hrách a kolem políčka vytvořit proplétaný 
plot. největší zážitek nás čekal při hře den triFidŮ. 
Večer jsme podnikli vycházku k tajemně nasvícenému 

stromu. druhý den jsme se zájmem vyslechli legendu ke 
hře, potom již následovalo plnění úkolů s našimi „vodiči“. 
po skončení a závěrečné reflexi se mnozí žáci svěřili, že si 

připadali, jako by se ocitli v jiném světě. Večerní program 
nabídl hodně zajímavých aktivit, kterými nás provázel 
vychovatel matyáš reichert. dny na škole v přírodě utekly 
jako voda v blizoučké říčce a my jsme se po týdnu vrátili do 
školních lavic. 

Mgr. Marie Nováková

7. C se 25. 10. 2019 - při projektovém dnu 
-  přenesla díky stroji času na velkou moravu. 
Šest kruhů si rozdělilo následující témata – panovníci a 
vzdělanost, obchod, konstantin a metoděj, zemědělství, 
každodenní život a sakrální stavby. nešlo jen o to zpracovat 

informace a vyrobit něco, co je spojeno s vybraným 
tématem, ale i umět věci přiblížit. těžko vysvětlovat něco, 
čemu sami nerozumíte, že? po prezentacích pro spolužáky 

mohli přijít i páťáci.  V tu chvíli nás zradila technika a 
promítačka, která ještě před deseti minutami fungovala, 
vypověděla službu. to však naše Velkomoravany ze 7. C 
nemohlo zaskočit. jako na nějakém mezinárodním veletrhu 
začali neúnavně prezentovat skupinkám svých mladších 
spolužáků, kteří se zatím rozešli po celé třídě, jak napsat 
své jméno v hlaholici, či proč někdy říkáme konstantin a 
někdy zase Cyril, jak ho rozeznáme od metoděje. někteří 
si připravili hry a soutěže o sladké ceny. je třeba říci, že se 
kruhy vyznamenaly. nejen, že nikdo nezanedbal přípravu. 
někteří se překonali, a tak například tomáš koutník vytvořil 
model polozemnice, po kterém by s radostí sáhli i v  muzeu 
Velké moravy.

Bc. Tomáš Vlček, párový učitel 7.C
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Prodej od:
1.prosince

9.00 - 20.00 h

prodej:
Příroda, sport a muzika, z.s. 
Kramlova 1, roh ul. Toužimská 25  

(Výnosy z prodeje stromků jsou investovány do rybaření 
a sportu dětí a mládeže)

KBELY

jedle, smrk, borovice

Dále prodej:
jmelí, chvojí a stojánků

Objednávka velkých stromů (až 5m)  
na tel. 724 352 186 (602 653 949) - dovoz možný

PRODEJ  
ČESKÝCH VÝBĚROVÝCH  

VÁNOČNÍCH STROMKŮ
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šakal kbely
šakalí soustředění 2019 – nominaČní 
kemp pro loh tokyo 2020 – 5 šakalíCh 
drápů

poslední srpnový týden se více než 60 malých šakalíků 
zúčastnilo soustředění v areálu kořen obklopeném 

hlubokými lesy téměř na konci civilizace. téma toho 
letošního byla příprava na loH v příštím roce, celým poby-
tem nás tedy provázeli samurajové a gejši a naučili jsme se 
i několik japonských slov - víš, že šakal se řekne jakkaru? 
byli jsme rozděleni do tréninkových a soutěžních sku-
pin. první dva dny jsme trénovali v táboře a jedno z 

nejoblíbenějších stanovišť bylo v bazénu. odpoledne 
pak probíhaly soutěže, kdy jsme plnili limity pro loH a za 
splnění jsme dostávali odměnu. při večerním vyhlašování 
dne samuraj obřadně předával šakalí dráp – získání všech 
pěti bylo vstupenkou na olympiádu. následoval celodenní 
výlet údolím kosího potoka s plněním úkolů a na závěr vy-
braní zástupci jednotlivých soutěžních skupin vylovili z po-

toka časový údaj....a nikdo nevěděl, co 
znamená. po večeři jsme se to dozvěděli, 
noční výprava za tajemným samurajem 
nad hřbitov, kde získáme dráp. Všichni 
jsme byli odvážní a obstáli v náročné 
zkoušce. a pak už nastaly dva dny na at-
letickém oválu, první tréninkový, druhý 
závodní a neméně důležitá regenerace v nedalekém ven-
kovním aquaparku. pátek byl den krosový, v časových 
intervalech jsme se vydávali na náročnou trasu lesem s 
nemalým převýšením, kde jsme do toho dali všechno. …

Večerní slavnostní vyhlášení a rychle balit a spát, ráno 
vyrážíme hodně brzy, čeká nás totiž ještě třešnička na 
závěr... cestou domů se účastníme závodu kolem boleveck-
ých rybníků v plzni. Hrdě reprezentuje oddíl, navzájem si 

fandíme a v autobuse probíráme uplynulý týden, zážitky a 
těšíme se na další oddílový rok.
+ začátek školního šakalího roku
zahájení šakalího roku, již pátého, proběhlo jak jinak než 
pohybem nejenom malých šakalů, ale i jejich rodičů. 

prales ten nedělní podvečer tak mohl sledovat prima partu, která si zacvičila s 
milovaným králíčkem, šakalím maskotem. a co by to bylo za jubileum bez vzácného 
hosta - rozcvičku rozparádil náš fanda kapitán demo, který také odstartoval kondiční 
běh s prvky spartan race. 

Pavel Karbulka
ŠAKAL Kbely



rekreaČní pobyt seniorŮ V Hotelu 
medloV na VysoČině
jako každý rok, tak i letos v září, uspořádalo vedení klubu 
seniorů pětidenní rekreační pobyt. V neděli 22. září 2019 
jsme autobusem odjeli  do krásného prostředí Vysočiny 
nedaleko nového města na moravě. 
ubytováni jsme byli v hotelu medlov, který se nachází 
uprostřed lesů v obci Fryšava pod Žákovou horou na břehu 

medlovského rybníka. nabízí se zde mnoho možností 
k vycházkám po okolí. Vybavení hotelu, rovněž tak  i 
stravování bylo výborné. byl dostatečný výběr chutných 
jídel, jak ke snídani, tak i k večeři. podávané byly pouze 
obědy. někteří z nás využili nabízenou škálu 
wellness procedur. personál hotelu byl milý 
a ochotný a vedení seniorů mu za nás za 
všechny, při ukončení pobytu,  poděkovalo.
během pobytu jsme byli navštívit « 
pohádkovou vesničku - podlesíčko « 
nacházející se v podlesí u sněžného. je 
to nově postavený areál 11 pohádkových 
domečků, které jsou součástí přilehlého 
hotelu podlesí. Chaloupky jsou vystavěny 
ve stylu pohádek a jsou pojmenovány podle 
pohádkových postav ( např. u Červené 
karkulky, rumcajse, rákosníčka, sněhurky 
a podobně ).  nejoriginálnějším je domeček 
připomínající mohutný «pařez», v němž 
bydlí křemílek a Vochomůrka. domečky 
jsou vybavené zařízením k ubytování hostů,  
včetně koupelen a toalet.
od hotelu podlesí jsme dojeli do nového 
města na moravě, které se nachází na jižním 
okraji Žďárských vrchů. na náměstí je kostel sv. kunhuty, 
jehož fasádu zdobí sgrafita, znázorňující výjevy ze starého 
a nového zákona. město je hlavně známé areálem « 

Vysočina arena «, ve které se 
každou zimu konají závody světového poháru v běhu na 
lyžích a biatlonu.
na závěr našeho pobytu jsme měli rozlučkové posezení při 
harmonice.
měli jsme štěstí, že v době našeho pobytu byly okolní lesy 
plné hub a tak se u většiny z nás probudila houbařská 
vášeň pro jejich sbírání. starosti byly jak s jejich sušením, 
ale i jak  je uložit do autobusu při odjezdu. Vše bylo ke 
spokojenosti nás i řidiče šetrně uloženo do zavazadlového 
prostoru autobusu. Ve velmi dobrém stavu jsme houby 
dovezli až do kbel. 
na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na zelené hoře 
ve Žďáru nad sázavou. je to nejvýznamnější stavba 
barokní gotiky architekta jana blažeje santiniho – aichela 
s kostelem sv. jana nepomuckého. 
pobyt na Vysočině se nám moc líbil a byli bychom rádi, kdyby 
se v budoucnu mohl opakovat. Chtěla bych poděkovat 
vedení klubu seniorů za tak dobře zorganizovaný pobyt. 
poděkování patří též našemu řidiči  panu Černému za jeho 
bezpečnou jízdu.  

Marie Žďárková

konečně jsme se dočkali, my kbelští důchodci - senioři. je 
sobota večer a balíme kufry, protože zítra tj. 22. 9.2019 
odjíždíme za dalším poznáním naší země. tentokrát je to 
k rybníku medlov na Českomoravské vysočině. z hotelu 
máme krásný výhled a všude kolem les a tak se vydáváme 
na průzkum okolí.

příjemně překvapení nacházíme houby a že jich nebylo 
málo, tak začalo houbařské šílenství. sameťáčci marně 
schovávali své malé hnědé hlavičky, protože dorůst do 
větších rozměrů jim nedovolovala naše houbařská vášeň.

autobusem jsme zajeli také do pohádkové vesničky 
podlesíčko. za vstupní branou nás přivítal domeček 
loupežníka rumcajse. Vedle byla pařezová chaloupka 
křemílka a Vochomůrky. udiveně jsme zírali na všechny 
trpaslíky,  jen sněhurka se nám někde schovala. rakosníček 
si hlídal svůj rybníček a budulínek dováděl s paní liškou. 
Vracíme se do dětství, a už bohužel i zpět do reality. při 
zpáteční cestě se ještě zastavujeme v novém městě 
na moravě. V nedaleké poličce zkomponoval bohuslav 

martinů své otvírání studánek.
poslední večer jsme si zazpívali s harmonikou známé 
písničky. pobyt pomalu končí a nás ještě čeká návštěva 
zelené hory ve Žďáru nad sázavou. architekt českého 
původu jan blažej santini-
aichel zde vybudoval nádherný 
ambit s kostelem věnovaným 
sv. janu nepomuckému. nejen 
opravovaná stavba stojí za 
zhlédnutí.
a zase přišel konec pobytu, 
který po všech stránkách 
úspěšný a příjemný. nezbývá 
než poděkovat všem, kteří nám 
tento pobyt umožnili a starali se 
o nás. samozřejmě se těšíme,   
že se brzo vydáme na další 
poznávání naší země.

Alena Jeřábková (90 let)

Žďár nad sázavou je v samém 
srdci Českomoravské 
vysočiny. okresní město s více jak dvaceti tisíci obyvatel 
oplývá některými pozoruhodnými pamětihodnostmi. 
k nejznámějším patří zelená hora s poutním kostelem sv. 
jana nepomuckého, který patří k originálním stavbám tzv. 
barokní gotiky. Vystavěný areál ve tvaru hvězdice vznikal 
přičiněním jana blažeje santiniho s cisterciáckým opatem 
Václavem Vejmolou, který stavbu zadal. Celé poutní místo 
je protkáno tajemstvím symboliky, kterému dominuje 
číslo pět. ambit je ve tvaru deseticípé hvězdy a kostel je 
postaven na pěticípém půdorysu. tajemná mystika je 
údajně odvozována od smrti jana nepomuckého, které 
svrhli v praze do Vltavy. po jeho mučednické smrti se 

vytvořila nad hladinou koruna z pěti hvězd. proto navzdory 
zvyklostem postavil santini kostel právě na základech 
pěticípé hvězdy. je zde pět vchodů, pět kaplí a pět oltářních 
výklenků. uprostřed krásně opravené kopule je červený 
jazyk, který symbolizuje mlčení - uchování zpovědního 
tajemství. pět písmen má i latinské slovo „tacui – mlčel 
jsem“, což by také důvod smrti jana nepomuckého.
V roce 1784 kostel poničil požár a budova dlouhá léta 
chátrala. od 50. let se o kostel staral stát a v roce 1994 
byla zelená hora – mistrovské dílo j. b. santiniho -  zapsána 
do seznamu unesCo. dnes je areál v péči Římskokatolické 
farnosti v Žďáru nad sázavou. nadále probíhají 
rekonstrukční práce spojené s novou fasádou, výměnou 
oken, dveří, oprav interiérů včetně odpočinkové louky pro 
poutníky. za války z kostela zmizely zvony a  74 letech se 
v roce 2016 do kostela vrátily zpět odlité podle původního 
vzoru.
nutno dodat, že tento skvělý architekt se za dvacet působení 
v této oblasti,  podílel na stavbě řady pozoruhodných 
staveb, jako jsou kostel jména panny marie ve křtinách či 
kostel v mariánském týnci nebo sedlci u kutné Hory. jeho 
působení prezentují i menší kostelíky jako je stavba kostela 
na půdorysu želvy v obyčtově a kostel v Horní bobrové. 
za zmínku stojí rovněž kostel ve zvoli, kde při přestavbě 
došlo ke změně půdorysu na řecký kříž. na střeše kostela 
dominuje vedle dvou věžiček i lucerna ve tvaru knížecí 

čapky sv. Václava. mezi pozoruhodné stavby patří také 
zájezdní hostinec postavený na půdorysu písmene W 
v ostrově nad oslavou, v němž tento architekt vzdal 
hold svému chlebodárci Václavu Vejmolovi. k jeho dalším 
stavbám patří také zámek karlova koruna v Chlumci nad 
Cidlinou a kolovratský palác v praze.
osobnost architekta jana blažeje santiniho-aichela (1677-
1723) vzbuzuje i po staletích čím dál větší obdiv. tento od 
dětství zchromlý muž pracoval ve zběsilém tempu a za 
poměrně krátký život zanechal po sobě pozoruhodná díla, 
která máme možnost poznávat a obdivovat.

Petr Želásko
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znáte nějakou zajímaVou osobnost kbel? 
poVězte nám o ní…

komise kroniky a historie vyzývá kbeláky, aby se nám ozvali se zajímavými 
životními příběhy svých příbuzných či známých, ideálně žijících alespoň po 
nějakou dobu svého života ve kbelích, kteří se proslavili významnými životními 
úspěchy i za hranicemi „kbel“. shromažďujeme informace o zajímavých osobnostech kbel.
své náměty nám můžete posílat na e-mail kbely.kronika@kbely.mepnet.cz.
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před třemi lety jsem s pomocí kbelské radnice založil ve 
sklepních prostorách klub sebeobrany pro naši mládež. 
začal jsem ji zde vyučovat základy sebeobranných technik 
a s tím vše související. jelikož náš tým navštěvovala a 
navštěvuje kbelská mládež, tak jsem začal po roce a půl 
cvičení sebeobrany přemýšlet o tom, kam se budeme dále 
posouvat a rozvíjet. 
Vzhledem k tomu, že v sebeobraně nejsou žádné soutěže, 
a přitom si pamatuji, že jsem chtěl já v  mládí závodit a 
vyzkoušet si své dovednosti v porovnání s ostatními 
cvičenci, tak jsem si vymyslel, že bychom se  mohli pokusit 
prosadit ve vzpírání – powerliftingu, když v našem klubu 
cvičíme i s činkami.

Co se týče mé osoby, tak od  mých čtrnácti let věku mě 
provází láska k bojovým uměním a také k posilování jak 
s vlastním tělem, tak i v posilovně. Cvičení s činkami a 
na strojích je dnes základ v bojových uměních i v jiných 
sportech, a stejně tak má význam i pro udržení dobré 
kondice těla i psychického stavu, a to v jakémkoliv věku!
bojovým sportům a cvičení ve fitness se věnuji bezmála 
dvacet pět let mého života. jsem instruktor sebeobrany, 
instruktor bojových umění, kondiční trenér-akreditované 
mŠmt a ies london.
oslovil jsem tedy všechny vzpěračské – powerlifterové 
asociace v České republice. druhý den jsem dostal velmi 
pozitivní odpověď od prezidenta celosvětové  asociace 
GpC pana ing. libora Hurdlálka, který mi napsal podmínky 
pro vstup do jejich asociace a věci s tím spojené. Vše mi 
vysvětlil a poradil, jelikož jsme ve vzpírání úplní začátečníci.
od té doby se náš kbelský klub stal členy celosvětové 

asociace GpC.
našich prvních závodů ve vzpírání jsme se zúčastnili 
v listopadu 2018, a to na mistrovství České republiky 

v trutnově, kde jsme s pěti kbelskými soutěžícími vybojovali 
krásné první místo a dvě druhá místa. 
po této zkušenosti se závody jsme si řekli, že nás to baví a, 
že se budeme chtít i nadále zúčastňovat dalších soutěží, 
když nám to zdraví a čas dovolí, a hlavně tím hájit kbelské 

barvy! 
V roce 2019  v dubnu nás  čekalo mistroství České republiky 
ve Vsetíně, kde šlo každému z nás zúčastněných o hodně, 
neboť nás zde čekalo splnit minimální nominační váhové 

klub sebeobrany limity pro účast na me a ms! za náš  kbelský tým se nás 
těchto závodů zúčastnilo pět. 

z mistroství České republiky ve Vsetíně, kterého se 
zúčastnilo pět kbelských zástupců, jsme si odvezli 
tři první místa a dvě třetí. podotýkám, že cvičení 
s činkami je pouze náš doplněk k sebeobraně. 
přesto jsme vybojovali tato krásná místa na 
mistroství České republiky!
dva členové z našeho týmu z těchto závodů splnili 
také nominační váhový limit v tlaku na lavici  
pro účast na me a ms, a to trenér ondřej Šťastný  v 
kategorii master od 40let do 45let a luděk Šmíd 
v juniorech věk od 20 let do 23let v tlaku na lavici-
bench press. mohli jsme se připravovat na další 
soutěž, a to na me v maďarsku. 
mistroství evropy v maďarsku proběhlo v květnu 
2019. zde jsme vybojovali ve velké konkurenci 
krásná místa, a to za skupinu junior luděk Šmíd 
třetí místo a v master ondřej Šťastný místo čtvrté. 
i když jsme se umístili na těchto příčkách, tak 
za Českou republiku jsme na me byli oba první. 

protože v mé kategorii první místo obsadil slovenský 
závodník a druhé a třetí místa obsadili  dva maďaři.  u 

luďka to, byl na prvním místě maďarský 
závodník a na druhém závodník z usa. 
proto jsme se nominovali z mistroství 
evropy  za Českou republiku-kbely  
z těchto příček na mistroství světa 
v nových zámcích. 
od těchto závodů jsme se pomaloučku 
začali připravovat na mistroství světa 2019 
konané v říjnu letošního roku na slovensku, 
a to od 20.10. do 27.10. je zde přihlášeno 
869 závodníků a závodnic z 25 států k 1084 
startům. já i luděk na mistroství světa za 
kbely podáme maximální výkon, co půjde! 
příprava je náročná, ale vydržíme.-))
máme mistra sVěta luĎka Šmída!!!
mně se podaŘilo za master krásné 
páté místo.
moc Vám všem děkuji za náš tým a 
za veškerou možnou podporu všech 
kbelských sportovců!

Krásné a klidné dny.
S úctou ,Trenér Týmu Ondřej Šťastný.



75. letopiseCké setkání, 2. září 2019
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dnešní setkání bylo velmi zajímavé. probírali jsme, 
kdo ve kbelích žil a pracoval. tyto informace budou i v 
připravované knize o kbelích.
 
začali jsme rodem nekvasilů. rodině nekvasilů se ve kbelích 
v roce 1840 narodil syn Václav. Vystudoval v praze vysokou 
školu technickou. V roce 1867 získal 
povolení k provozování živnosti 
zednické a v roce 1873 si podnikání 
rozšířil na celou živnost stavitelskou.  
založil v roce 1863 první cihelnu ve 
kbelích. V roce 1871 se stal jedním 
ze zakladatelů první Českomoravské 
továrny na stroje v praze. jeho hlavní 
podnikatelskou činností však zůstalo 
stavitelství. začal stavět nejprve 
cukrovary (první byl v toušeni), pak i 
činžovní domy hlavně v karlíně, kam 
se s rodinou přestěhoval. mezi jeho 
známé stavby patří plynárna v libni, 
jezdecká kasárna v karlíně nebo 
první měšťanský pivovar v praze.
po náhlé smrti v roce 1906 se 
vedení firmy ujal nejstarší syn ing. 
otakar nekvasil, který postavil další 
významné stavby, např. Vodárnu v podolí nebo dům 
koruna na Václavském náměstí. další syn jan byl majitelem 
cihelen a syn František byl rovněž stavitelem, známým v 
celé evropě.

dalším známým kbelákem byl pan josef Vágner. narodil 
se v roce 1895 v roztokách u křivoklátu v rodině horníka. 
Vyučil se v pražské kolbence. narukoval na vojnu, kde ho 
zastihla první světová válka. byl převelen do námořnických 

kasáren v pule, kde se seznámil s matějem tauferem. 
zúčastnil se bojů v boce kotorské. byl za to vězněn. na 
svobodu se dostal v listopadu roku 1918. Vrátil se domů 
a jako letecký odborník se dostal do kbel. oženil se s 
dcerou majitele koloniálu annou a žili v domě v nynější 
Vrchlabské ulici čp. 36. postupně se jim narodily čtyři 

děti. jeho velkou láskou byla i hudba. založil ve kbelích v 
roce 1959 symfonický orchestr, který byl velmi úspěšný 
a oblíbený. dožil se osmdesáti let, zemřel v roce 1975. 
jeho syn karel se rovněž začal věnovat hudbě a nejen té. 
Ve kbelích navštěvoval základní školu a věnoval se sportu 
-fotbalu, kde byl brankářem, a hrál za tým spartak pal 
kbely. také hrál hokej a skákal o tyči. patří mezi známé a 
oblíbené hudebníky. po panu josefu Vágnerovi byla v říjnu 
roku 2009 pojmenována po dostavbě bytových domů nad 

rybníkem i ulice – Vágnerova.

pan matěj taufer byl velkým 
kamarádem pana josefa Vágnera. 
narodil se roku 1893 v bílkově u 
dačic. stal se strojírenským učněm a 
stroje mu učarovaly. V roce 1914 se 
přihlásil do služby „u maríny“ a tak 
se stal námořníkem. odjel do puly 
a měl možnost se vyučit leteckým 
mechanikem pro námořní letadla. 
a tady se také potkal s josefem 
Vágnerem, kdy se společně zúčastnili 
bojů v boce kotorské. po návratu 
do Československa bydlel v karlíně. 
Ve kbelích se začalo budovat nové 
letiště a tak zde nastoupil jako 
letecký mechanik. později se do kbel 
přestěhoval s manželkou a malou 
dcerou. po vybudování letiště v 

ruzyni se pan taufer přestěhoval s rodinou do ruzyně, kde 
začal pracovat. za války se rodina opět přestěhovala do 
kbel. pan taufer pracoval v továrně avia letňany. zemřel v 
roce 1971. i po něm je od roku 2009 pojmenovaná ulice v 
bytových domech nad rybníkem – tauferova.

mezi známé kbeláky patří i pan kliment Štěpánek. narodil 
se v roce 1897 v lipnici nad sázavou. pocházel z velmi 
početné rodiny (11 dětí). nebyl fyzicky zdatný, a proto 
i o práci měl malou šanci. V roce 1921 uvítal nabídku 
spisovatele jaroslava Haška, aby pro něho pracoval jako 
písař a tajemník. jaroslav Hašek diktoval svá díla panu 
Štěpánkovi, který je psal. nejznámější je dobrý voják 
Švejk. pan Štěpánek napsal knihu „Vzpomínky na poslední 
léta jaroslava Haška“, která byla vydaná v roce 1960. Ve 
kbelích prožil pan Štěpánek se svou rodinou velkou část 
svého života. zde také pracoval jako účetní v komunálních 
službách kbely. zemřel v roce 1974.

musíme se zmínit i o panu Františku strašilovi, který se 
narodil v roce 1906 ve Vídni, ale velkou část svého života 
prožil ve kbelích. před druhou světovou válkou pracoval 
na kbelském letišti jako letecký mechanik. když se civilní 
sekce leteckého provozu přestěhovala ze kbel do ruzyně, 
přešel i on na nové pracoviště. za války se zapojil do 
ilegální odbojové skupiny s názvem „za svobodu i“, která 
byla řízena z londýna. byl zatčen gestapem a krutě mučen. 
byl odsouzen k trestu smrti, ale měl velmi podlomené 
zdraví a ještě před jeho vykonáním zemřel v únoru 1943 
v berlínské věznici. V roce 1946 byl vyznamenán in 
memoriam Válečným křížem 1. stupně.

také jsme hovořili o známých kbelských sportovcích, kteří 
by neměli v knize chybět. ty ale musíme v dalších setkáních 
ještě upřesnit.

Víte, že …...
• jediným čestným občanem kbel se stal v roce 1937 

dr. ing. karel novák? titul mu byl udělen u příležitosti 

jeho 70. narozenin (narodil se v roce 1867 v nových 
benátkách).

• pan František Šimek ze kbel vykonal v roce 1926 jako 
letecký mechanik známý propagační let letounem  
aerem ab 11, který startoval z kbelského letiště?

• se sbor dobrovolných hasičů ze kbel (sbor založený 1. 
5. 1881) zúčastnil hašení požáru národního divadla v 

praze v srpnu roku 1881?
• ředitelem leteckého muzea ve kbelích 
byl v letech 1990 – 1995 první československý 
kosmonaut plukovník ing. Vladimír remek?
• v muzeu hlavního města prahy je vystaven 
džbán z doby řivnáčské kultury (2 900 – 2 700 př. 
n. l.), nalezený v roce 1980 při vykopávkách ve 
kbelích?
• první kbelský zpravodaj, předchůdce 
dnešního kbeláku, vyšel v roce 1962?
• pan jan skřička ze kbel rád maloval v 70. - 
80. letech minulého století různá vlaková nádraží 
a také namaloval i to kbelské?
• a právě v čekárně kbelského nádraží 
natočil svůj hudební klip v roce 1972 pan karel 
Gott?
• výrobu prvních nákupních tašek na 

kolečkách  - vynález pana rosta ze kbel – byla v 
drupolu ve kbelích? Vysíláno v pořadu pana přemka 
podlahy receptář prima nápadů.

• pan pavel Žďárský je nejdéle úřadujícím starostou v 
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celé praze (od roku 1997)?

• zde také žili: jaroslav střížka - pěvec, Václav zelinka – dirigent, roman Horák 
– pěvec?

• na druhém sídlišti bydlel také herec miroslav Vladyka?
• ve kbelích v současnosti bydlí Vlasta Špicnerová – loutkoherečka a ester 

janečková – herečka a moderátorka?
• ve kbelích žil a maloval pan karel stránský?
• pan rudolf lacina ze kbel vymyslel výrobu smršťovacích trubiček, které se v 

letech 1960 -1970 vyráběly v komunálních službách kbely?
• V roce 2000 navštívila kbely na pozvání syna pana nečase britská lady 

českého původu milena Grenfell bainesová, která se zasloužila o propagaci 
české remosky v anglii?

• v letošním roce 2019 je právě 130 let (roku 1889), kdy se ve kbelích začalo 
prvně učit v hostinci „u kettnerů“?

• v následujícím roce 2020 uplyne již 890 let od první zmínky o kbelích (rok 
1130)?

děkuji pozorným čtenářům a doplňuji a opravuji 73. letopisecké setkání v 77. 
čísle kbeláku. na snímku z Vrchlabské ulice je obchod pana otty ryčla, který 
zde měl kovomat a ne řeznictví. a také vedle knihaře pana Horáka v současném 
domě čp. 28 byla za 1. republiky nejdříve mlékárna a v 60. letech minulého 
století také policejní služebna.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

76. letopiseCké setkání, 7. října 2019
na dnešním setkání jsme opět „putovali“ po kbelích. 
tentokrát jsme si vybrali část kbel po levé straně 
semilské ulice směrem k Čakovicím. patří sem část ulice 
Železnobrodské a dále ulice pelnářova, albrechtická, část 
toužimské, svijanská, divišova, kramlova, dobšínská, 
ledečská, mohelnická, Hanušova, sychrovská, benecká, 
olešnická, dalešická, bouzovská, kosmonoská a zamašská.

začneme hned u první budovy na rohu Železnobrodské 
a semilské ulice a to je kbelská radnice. původně jako 
místní úřadovna sloužil malý nízký domek z roku 1903. 

nacházela se zde „šatlava“ a později se v jedné místnosti 
i vyučovalo. V roce 1947 – 49 byla provedena přestavba 
na dvoupatrovou budovu a objekt začal sloužit nynějším 
účelům. další velká rekonstrukce do dnešní podoby se 
uskutečnila v roce 2004. 

a pokračujeme dále do albrechtické ulice. je zde mateřská 
škola albrechtická. i tato budova prošla změnami. původní 
budova byla otevřena v roce 1950 jako jesle. tak to bylo 
do roku 1970. Vedle současné mŠ byly postaveny nové 
moderní jesle a otevřeny v roce 1970. staré jesle se 

přebudovaly na mateřskou školu a byly sem přestěhovány 
děti z mateřské školy z tzv. Vaníčkovy vily z ulice krnská. 
Velkou rekonstrukcí prošla mŠ v roce 2010. jesle byly 
v provozu do roku 1997, kdy se v celé republice rušily. 
V této budově je v jedné části školní družina a ve druhé 
části s vchodem ze Železnobrodské ulice je detašované 
pracoviště úřadu naší městské části. V ulici je také základní 
škola kbely, otevřená v roce 1961 jako experimentální. i 
tato budova prošla několika rekonstrukcemi a to v letech 
2004, 2006 a 2011. Vedle této školy přibyla další školní 
budova, protože se zvýšil počet obyvatel a tím i dětí. tato 

budova školy byla otevřena a vysvěcena v roce 2015. Vedle 
školy v toužimské ulici se staví nová sportovní hala, která 
by měla být dokončena v roce 2020.
dále se nachází v čp. 1023 prodejna světel bohemia led s. 
r. o. a  objekt bývalých „leteckých opraven kbely“ z roku 
1952. V současné době je v areálu mnoho různých firem. 
např. výroba solárních panelů nebo mŠ s výukou angličtiny. 

V areálu se také počítá s bytovou výstavbou. mezi školou a 
areálem opraven jsou stále ubytovny, které byly postaveny 
pro pracovníky leteckých opraven. za tímto areálem 
v ulici polaneckého jsou sběrné suroviny ekosur, které 
již od začátku října od občanů sběr nevykupují. naproti 
sběrně je firma stavinvest a vedle této firmy se staví nové 
bytové domy. naproti areálu opraven jsou postaveny od 
roku 2004 nové domy v ledečské ulici a katastr kbel končí 
lesoparkem kbely-letňany v toužimské ulici.
 když se budeme vracet zpět toužimskou ulicí, najdeme v čp. 
108 obchod s potravinami, v dalším objektu bylo do 60. let 
minulého století truhlářství pana lizce. na rohu toužimské 
a semilské je v současné době obchod instalatérství pana 
junka. V 80. letech minulého století tam byly potraviny. 
pokračujeme dále semilskou ulicí, kde byl po válce v čp. 
106 obchod oprava a šití bot pana stoupa, po roce 2000 
zde bylo zlatnictví, které je nyní zrušeno. V dalším domě 
čp. 122 je firma tomáš leibl – klempířství a pokrývačství. 
dále si pamětníci pamatovali, že v semilské ulici v čp. 205 
byla za války a i po válce mlékárna pana zeibrta a v čp. 
204/27 zase potraviny pana paldrmana. V dalešické ulici 

měli do 60. let minulého století zahradnictví Štroblovi. V 
ulici Hanušova se v současné době nachází prodejna kol 
a cyklistických potřeb bikemarast. před rokem 2018 
zde byla prodejna kol Cyklowape. budova byla v 70. 
letech minulého století původně postavena jako prodejna 
potravin. Víme také, že v ulici olešnická byla v roce 1986 
cihelna pana nekvasila. objekt od něho odkoupila babička 
pana martince a postavili si rodinný dům. Ve svijanské ulici 
čp. 823 sídlí firma amado travel reCoob, s. r. o. a v čp. 360 
je firma bamboo style Cz, s. r. o. V této ulici svijanská je 
rovněž v čp. 553 penzion pohoda. také se zde nachází v čp. 
551 salon bílá nota, kde je kadeřnictví, masáže a pedikúra 
paní kučerové. V ulici svijanská byla také jedna z nejstarších 
restaurací ve kbelích zvaná nejdříve „u serbusů“, potom 
„u trantů“. V této restauraci se hrávalo divadlo, byl tam 
kulečník a scházeli se zde hasiči. V současné době je celý 
objekt zbourán a místo něho postaven rodinný dům.
a dostáváme se na konec kbel do ulice zamašská, kde 
je v čp. 759 kadeřnictví – anna pešková salon anna. V 
prostoru mezi zamašskou ulicí a železnicí budou stát nové 
bytové domy. za železnicí bývala pískovna pana patrase. 

zajímavostí je domek u pískovny, který neměl do roku 
1961 elektrický proud.
kbely neměly dlouho svůj hřbitov, teprve v roce 1949 
byl otevřen a vysvěcen nový hřbitov, který se nachází na 
konci kbel v semilské ulici. V roce 2012 byl rekonstruován, 
přibyla rozptylová loučka a nové toalety.
posledním objektem na katastru kbel v semilské ulici je 
stavební firma Vladař a synové. podél železnice se prostor 
upravuje a vznikne zde krajinný park Havraňák, který se 
bude rozkládat mezi kbely, letňany a Čakovicemi.

děkuji všem pamětníkům letopiseckého setkání za 
doplňování údajů z historie i současnosti v jednotlivých 
částech kbel. přesto se nám někdy nepodaří určit správně 
období, ve kterém některé obchody nebo firmy působily.

oznamuji jménem rodiny dcery jitky, že zemřel pan 
oldřich Šafář, jeden z nejstarších občanů kbel. byl velkým 
přínosem pro letopisecká setkání, kterých se od počátku 
zúčastňoval. Čest jeho památce.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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INTERNET 200 Mbit 250 Kč/měs.
Novinka: Odborná instalace ZDARMA, prvních 6 měsíců ZDARMA

TV 155 kanálů od 100 Kč/měs.
+ možnost sledování až na čtyřech zařízeních + app pro SmartTV

Ceny jsou uvedeny s DPH

Zřízení služeb ZDARMA
Garance služeb 99,9%

Cznet
Digitální svět ve zlomku sekundy

Pomůžeme Vám s přepojením od Vašeho operátora

UHD 4K Televize se 155 TV kanály

5G Internet 200 Mbit

BEZDRÁTOVÁ  SÍŤ5G
INTERNET A KABELOVÁ TV

WWW.CZNET.CZ   (226 517 200
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Doplňující informace na www.cznet.cz www.facebook.com/cznet.cz

Pro rodinné domy, kam nám nevede op�cká síť. Vysoká rychlost až 200 Mbit
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nový knihovniCký 
systém tritius v 
kbelské knihovně:

V průběhu října došlo v místní 
knihovně kbely k zásadní 

modernizaci knihovnického programu. jedná se o systém 
tritius, který umožňuje výrazné zlepšení služeb pro 
čtenáře. 
tritius je moderní webová aplikace kterou je možné 
provozovat na široké škále zařízení bez ohledu na 
hardware a operační systém. tritius běží na všech běžných 
operačních systémech (Windows, mac, linux) stejně jako 
na moderních mobilních zařízeních (android, apple ios) - 
a to vše bez nutnosti složité instalace.
V současné době používá tuto aplikaci již velké množství 

knihoven a jiných kulturních zařízení po celé Čr. tento 
systém umožňuje jejich vzájemné propojení a případné 
vyhledávání v on-line katalozích.    
www.tritius.cz
pro poskytování komplexních služeb je však potřeba 
doplnit databázi čtenářů aktuálními údaji, proto prosíme 
tímto čtenáře, aby si v knihovně ověřili správné a funkční 
nastavení svých e-mailových adres a případně zaktualizovali 
všechny údaje nutné ke vstupu do čtenářského účtu.   
Věříme, že i čtenáři kbelské knihy ocení širší nabídku 
kvalitnějších služeb.
připomínáme taktéž, že stále funguje služba, kterou 
poskytujeme ve spolupráci s městskou knihovnou praha, 
kdy je umožněno vracet v kbelské knihovně všechny 
výpůjčky z fondu mk praha.

Iveta Novotná

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:
stephen king – outsider (pavel dobrovský-beta)
jane Harperová – síla přírody (Host)
jan bauer – smrt na karlštejně (moba)
radkin Honzák – jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření 
(Vyšehrad)
j.d.robb – zemřeš v další kapitole (alpress)
b.t.bradford – Hříchy panství Cavendon (alpress)
blanka Čechová – jadranská snoubenka navždy (o.s.n.)
markus zusak – Clayův most (argo)
aleš palán – miss exitus (prostor)
jerzy kosinski – nabarvené ptáče (argo)

pro děti a mládež:
roberto santiago – Fotbaláci. záhada sedmi gólů do 
vlastní branky (Host)
benjamin read&laura trinderová – půlnoční hodina 
(Fragment)
ivona březinová – ztraceni ve vlnách (albatros)
jeff kinney – deník báječného kamaráda píše rowley 
jefferson (Cooboo)
michaela Fišarová – V bříšku (albatros)
Quentin Gréban – Chci být hasičem(Fortuna libri)

nejzajímavější knižní přírůstky: 
září – říjen 2019soutěž amatérskýCh fotografů         

– výstava v knihovně

na letošní prázdninové dny připravila kbelská knihovna 
ve spolupráci s 1.ČkFa nekázanka soutěž amatérských 
fotografů, kteří se mohli zapojit se svými fotografiemi 
ve dvou zadaných kategoriích: kbely můj domov a volné 
téma.

do soutěže se přihlásilo nečekané množství amatérských 
fotografů, kteří zaslali překvapivě zajímavé a technicky 
dokonalé fotky. proto bylo pro porotu, která byla složena 
z členů fotoklubu nekázanka a zástupců mČ praha 19, 
skutečně nesmírně obtížné vybrat ty nejlepší. nejprve 
však byly vyřazeny fotografie, které neodpovídaly 
technicky, tematicky či esteticky. Hodnocení probíhalo 
naprosto anonymně, o jménech jednotlivých účastníků 
byla komise zpravena až po ukončení výběru. následně ze 
zbylých vyhodnotila komise v každé kategorii tři výherce, 
kteří byli vyhlášeni a odměněni na kbelském posvícení 
21. 9. 2019. díky finanční podpoře mČ p-19, se nejlepší 
vybrané fotografie nechaly vytisknout a posléze došlo 
k jejich vystavení v prostorách kbelské knihovny, kde 2. 
října proběhla slavnostní vernisáž. Všechny fotografie, 
které prošly odborným výběrem a vyhověly požadovaným 
kritériím, jsou zde vystaveny 
do konce října a poté budou 
darovány jejich autorům. 

akce se setkala s velkým 
zájmem, tudíž plánujeme pro 
příští rok tuto soutěž znovu 
opakovat, nyní uvažujeme 
nad vhodným námětem. 

Fotografie z vernisáže jsou 
vystaveny na webu mČ 
praha 19. 

reportáž tV kbely: https://
www.youtube.com/watch?

v=10Q8dudgldm&fbclid=iwar1v9pgfrjlruasnnd09Xyn3r
sg4ys4hokrp9rVu3fW2o-CzyhkspjHtWd4

kategorie kbely můj domov

pořadí jméno
1. lorencová Veronika
2. kratochvíl jaromír
3. Vrbová alena

kategorie volné téma

pořadí jméno
1. braunspergerová jana
2. lorencová Veronika
3. suchan jan

Iveta Novotná a Vladislav Vrba

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=10Q8dudgLDM&fbclid=IwAR1v9PgfRjLruasnnD09Xyn3rSg4Ys4hOkrp9rVu3fW2o-CzYhKSpJHTWD4
https://www.youtube.com/watch?v=10Q8dudgLDM&fbclid=IwAR1v9PgfRjLruasnnD09Xyn3rSg4Ys4hOkrp9rVu3fW2o-CzYhKSpJHTWD4
https://www.youtube.com/watch?v=10Q8dudgLDM&fbclid=IwAR1v9PgfRjLruasnnD09Xyn3rSg4Ys4hOkrp9rVu3fW2o-CzYhKSpJHTWD4
https://www.youtube.com/watch?v=10Q8dudgLDM&fbclid=IwAR1v9PgfRjLruasnnD09Xyn3rSg4Ys4hOkrp9rVu3fW2o-CzYhKSpJHTWD4


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

firma v praze 9 – kbely přijme brigádníka do skladu
telefon: 604 141 614.

přijmeme brigádníka

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 

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 

vyměním obecní byt 1+1kk jako 2+kk na Černém mostě 
včetně sklepa a lodžie  74m2 (byt 54m2,lodžie 9m2 sklep 
9m2) 1. patro, konečná metra b.
za obecní byt ve kbelích 2+1 nebo 3+1 (1. patro a výše).
tel.: 774 680 790

vyměním obeCní byt na Černém mostě

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

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

5150
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