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Zprávy z Rady MČ Praha 19

Začátkem listopadu byl dokončen úsek cyklostezky mezi
Knaufem a ulicí Košařova. Stejně tak byla zprovozněna
stezka na jižním okraji letiště směrem na Satalice a Kyje.
Zahájen byl úsek ze Kbel do Čakovic.
Blýsklo se i na lepší časy ohledně obratiště u hřbitova.
Hl. m. Praha již vybrala dodavatele a do konce roku bude
podepsána smlouva, takže počátkem příštího roku budou
práce zahájeny.
Rada schválila zadání pro výběr zhotovitele na parkoviště
ve Veselské ulici a při ulici Semilská, kde dojde k rozšíření
parkovacích stání.
Rada schválila možnost uzavření mateřských škol v pondělí
23. 12. 2019, kdy mají již prázdniny školní děti.
Rada též souhlasila s uzavřením úřadu v termínu pátek 27.
12. 2019. V ostatní všední dny bude úřad v provozu.
Opakovaně jsme s hl. m. Prahou řešili osvětlení autobusové
zastávky Hůlkova-Důstojnické domy, směr Praha, kdy nám
byla přislíbena renovace v roce 2020. Rádi bychom do té
doby instalovali náhradní sloup, neboť přislíbené řešení
bude uskutečněno v rámci celkové renovace světel po
Praze, takže nemáme jistotu, kdy dojde řada na Kbely.
Oddělení dopravy a vedoucí odboru životního prostředí si
náhradní řešení vzali na starosti.
Na druhé straně Mladoboleslavské bude v nejbližších
dnech dle počasí realizováno posunutí, resp. nová zastávka
Důstojnické domy, tak aby nemuseli cestující vybíhat a
dobíhat k zastavivšímu autobusu.
Finišuje se také na víceúčelovém hřišti „Chotětovská“ a
přilehlém asfaltovém hřišti, jehož povrch byl opraven a
na jaře za příznivých povětrnostních podmínek dojde i na
vyčištění a nové lajnování.
Rada rozhodla o zpracování pasportizace všech zastávek
MHD jako podklad pro jednání s hl. m. Prahou za účelem

jejich nutné renovace.
Rada schválila zadání k výběru zpracovatele projektové
dokumentace pro budoucí atletické sportoviště na
pozemku za základní školou.
Rada souhlasila s nabídkou firmy Dobrá energie a tím
zastropovala ceny elektrické energie na dva roky.
U zdravotního střediska budou zahájeny práce na
rekonstrukci kanalizačního řadu. Zborcení přípojky
kanalizace bránilo možnému spuštění nástavby zdravotního
střediska, a to zejména ze strany PVK, které nedalo souhlas
s napojením a tím se stavbou.
Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele revitalizace
části školní zahrady nazvané „Lesní biotop s pramenem“
dle návrhu kbelačky MgA. Anny Kozové.
Rada se zabývala možností postupného odpojování
horkovzdušného vytápění v domech v majetku městské
části. Neustálé výpadky vytápění a havárie každým rokem
gradují a celá tepelná soustava není v dobrém technickém
stavu. Proto uvažujeme o přechodu na plynové vytápění
a s tím spojenou celkovou renovaci kotelen, resp.
výměníkových stanic. Jednáme s Pražskou plynárenskou a
její společností Prometheus, které jsou 100% vlastněné hl.
m. Prahou o podmínkách vzájemně výhodné spolupráce
v podobě společného podniku, tak abychom měli vliv na
stanovení ceny pro občany. Plynárenská přislíbila zlevnění
min. o stokorun/1GJ, což je velmi podstatné a pro obyvatele
našich bytů jistě příjemné. Touto tematikou se zabývalo i
Zastupitelstvo dne 11. 12. 2019 a vyslovilo se záměrem
souhlas. Jakmile budou k dispozici konkrétní parametry či
návrh smlouvy opět jej projedná Zastupitelstvo naší MČ.
Ivana Šestáková
místostarostka
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Otvírá se stezka
Mladoboleslavská a Novopacká
Na hranici Kbel a Hloubětína proběhlo slavnostní otevření
stezek podél ulice Mladoboleslavská a Novopacká. Kbely
tak získají lepší spojení do Vysočan a Hloubětína pro
chodce, cyklisty i bruslaře. Stavby realizovaly městské části

Praha 19 a Praha 14 z dotace velké Prahy.
Podél Mladoboleslavské ulice dlouhá léta chyběl chodník
a cyklistům nezbývalo než jezdit ve vozovce, kde někteří
narušovali plynulý provoz. Nyní se dočkali zbývajícího
úseku společné stezky, která vede od klíčovského parku a

metra Letňany až do zástavby Kbel.
Zvláštní skupinou uživatelů jsou vojáci, kteří zde na kole
jezdí mezi jednotlivými částmi velkého areálu letiště.
Nyní je dokončena rozsáhlá investiční akce, která se skládala
ze tří etap a byla zahájena v roce 2012. Poslední etapa 2.1,
má sice jen půl kilometru, ale šlo o poslední chybějící úsek,
kde nejdéle trvalo jednání s majiteli pozemků a správci sítí.
Dosud zde byla jen úzká bahnitá pěšina. Zároveň proběhla
oprava autobusových nástupišť zastávky U Vodojemu.
OŽPD

Stezka podél Novopacké
Další stezka vede od hloubětínské Bažantnice podél
kbelského letiště k satalickému parku Arborka. Jde o
součást Severovýchodní cyklomagistrály.
Před několika lety městské části pražského severovýchodu
podepsaly memorandum, na základě něhož začala vznikat
první koncepčně řešená stezka pro chodce a cyklisty vyšší
kvality, takzvaná Severovýchodní cyklomagistrála. Její
VI. etapa vede od Klíčova lávkou přes ulici Kbelskou po
okraji kbelského letiště. Spojuje několik zelených lokalit
jako je hloubětínská Bažantnice, park Arborka a satalický
lesopark. Milovníci romantiky mohou sledovat západ
slunce nad Prahou.
Až bude dokončena celá šestá etapa, přijdou si na své i
dopravní cyklisté, kteří se mimo automobilový provoz
dostanou velmi rychle do centra. To přinese nejen nárůst

cyklodopravy, ale také zvýšení plynulosti provozu na
hlavních tazích, kde nebudou pomalejší cyklisté blokovat
provoz.

Nyní byl zprovozněn zatím dvoukilometrový úsek z
Hloubětína do Satalic, další části podléhají delšímu
povolovacího provozu, kdy je třeba získat souhlas zejména
všech majitelů pozemků.
OŽPD

Stezka mezi Kbely a Čakovicemi
Čakovice staví stezku do Kbel a Přezletic. Jde o obnovu
rozoraných cest, které vracejí původní barokní krajinu.

Třetí investice vzniká v Praze Čakovicích. Dva kilometry
stezek s alejemi propojí Čakovice s Přezleticemi a do
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budoucna i se Kbely a Letňany. Jde o součást Krajinného
parku Havraňák, který si klade za cíl vrátit barokní krajinu
se stromořadími a remízky. Už po vysázení prvních stromů

se ukázalo, že lidem chybí možnost projít se mezi lány. Do
budoucna vznikne hustá cestní síť na 140 hektarech polí
mezi Čakovicemi, Kbely a Letňany. Je ale nutné postavit
lávku přes železniční trať, ta se stále ještě projednání se
Správou železniční dopravní cesty. Cestní síť na sever od
železniční trati ale začne fungovat už na jaře 2020
OŽPD

Projekty městských částí z dotace hl. m. Prahy
Všechny tři stezky se staví díky dotaci hl. m. Prahy, která
byla z iniciativy náměstka primátora Scheinherra přidělena
městským částem na jaře 2019. Vzhledem k nízkým
nákladům na realizaci investic a rychlé přípravě od doby
získání finančních prostředků se ukazuje přidělování dotací
městským částem jako efektivní nástroj investiční přípravy.
Proto jim Praha přidělila další dotace v rozsahu 39 milionů
Kč na projekty a stavbu dalších stezek v krajině. „Podporou
aktivní dopravy plníme to, co jsme
Pražanům slíbili při schválení Plánu
udržitelné mobility z května 2019.
Dlouhodobá podpora cyklistické a
pěší dopravy má pozitivní dopady
na životní prostředí v Praze a
zdraví místních,“ říká náměstek
primátora pro dopravu Adam
Scheinherr. „Jde o výjimečný
počin, jeden z úseků, který v
budoucnu bude tvořit součást
bezpečného a od aut odděleného
spojení mezi Palmovkou a
Středočeským krajem. Díky tomu
zbude více prostoru i na silnicích
pro auta,“ dodává Petr Hukal,
místostarosta městské části Praha
14 pro dopravu. Tato městská část

vzala na sebe náklady na stezku podél Novopacké, která
vede částečně ve Kbelích a Satalicích. „Moc nás těší, že
se nám podařilo po letech projednávání dokončit stezku
podél Mladoboleslavské. Na této rušné ulici citelně chyběla
bezpečná stezka pro chodce a cyklisty,“ říká Vladimír Olmr,
místostarosta Kbel.
OŽPD
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Stavební práce u pivovaru
pokračují
Technická správa komunikací pokračuje v přestavbě
křižovatky Mladoboleslavská×Vrchlabská. Ve Vrchlabské
ulici vznikl nový záliv a podél Mladoboleslavské ulice se
přestavuje chodník na bezbariérový. Stavba bude podle
informací TSK pokračovat do Vánoc, po svátcích se vrátí
podle klimatických podmínek na stavbu autobusového
zálivu na Mladoboleslavské. Na Vánoce už by měla být
zapnuta i světelná signalizace.
OŽPD
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Změny u poplatku ze psů
a poplatku z pobytu od 1.1.2020
místní poplatek ze psů – nově je od poplatku osvobozen
držitel psa, který vlastní průkaz ZTP a dále ta osoba, jež
je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
(podle zákona o sociálních službách), či-li ten, komu byl
přiznán příspěvek na péči. Ostatní osvobození zůstává
jako doposud, např. držitel psa, kterým
je osoba nevidomá nebo osoba, která
je držitelem průkazu ZTP/P. Ale i osoby
osvobozené od poplatku mají povinnost
psa u správce poplatku přihlásit. U sazby
poplatku nastává také změna a to, že
držitel psa starší 65 let, bude mít od roku
následujícího po roce, v němž dosáhl
věku 65 let, sníženou sazbu na 200,-Kč
za prvního psa a 300,-Kč za druhého a
každého dalšího psa, bez ohledu na to, zda
má nějaký další příjem, či nikoliv. Doposud
měli poživatelé důchodu s dalším příjmem
sazbu poplatku v bytě 1.500,-Kč za prvního psa a 2.250,-Kc
za druhého a každého dalšího psa. V rodinných domech to
bylo 300,-Kč za prvního psa a 600,-Kč za každého dalšího
psa. Ostatní snížení zůstává beze změny.
Ruší se poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt a zavádí se nový místní poplatek
z pobytu, který oba zrušené poplatky nahrazuje. Poplatku
z pobytu bude podléhat každý úplatný pobyt, trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích dní, bez ohledu na místo
a účel pobytu. Tím se rozšíří okruh ubytovacích zařízení,
kterých se bude výběr místního poplatku týkat, o další
prostory, jako např. byty, rodinné domy, chaty, chalupy, ale
i prostory, které nejsou určeny k bydlení. Nový poplatek

se tedy dotkne jakéhokoliv placeného ubytování, bez
ohledu na to, zda je místo kolaudováno jako ubytovací
zařízení, tedy i krátkodobých pronájmů soukromých
nebo pronajatých bytů a rodinných domů, které již nyní
poskytovatelé ubytování nabízejí přes různé internetové
platformy, jako např.
Airbnb, Booking atd.
Plátcem tohoto poplatku
je poskytovatel úplatného
pobytu, který je povinen
vybrat
poplatek
od
poplatníka, jemuž úplatný
pobyt poskytl. Sazba
poplatku,
stanovená
prováděcí
vyhláškou
o místním poplatku z
pobytu, činí pro celé
území Prahy 21,-Kč za
osobu a každý započatý den pobytu, kromě prvního dne
(v zákoně je uvedeno, že sazba poplatku činí nejvýše 50,Kč). Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení a to
ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti, spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Správu poplatku
vykonávají městské části nebo obce, příslušné podle místa
poskytnutí úplatného pobytu. Na území Kbel to je Úřad
městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 –
Kbely, ekonomický odbor – místní poplatky.
Pro další informace kontaktujte, prosím, správce poplatků
e-mailem:
eva.krupickova@kbely.mepnet.cz
nebo
telefonicky 284080828.
Eva Krupičková

Kotlíkové dotace III

Hlavní město Praha vyhlásilo na svém území Výzvu č.
3 k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu
„Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení
ekologického vytápění v domácnostech III“, zkráceně
nazývaného „Kotlíkové dotace III“. Jedná se o dotační
titul vycházející z podmínek Operačního programu
Životní prostředí - prioritní osy 2, specifického cíle 2.1.
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících
se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek, na jehož účel je alokováno 24 585 062
Kč z evropského Fondu soudržnosti.
Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na
tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za
moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:
Kotle na biomasu výhradně s automatickým přikládáním
Plynové kondenzační kotle

Tepelná čerpadla
Je-li v místě realizace projektu zřízena plynová přípojka
(HUP), je podporována instalace buď plynového
kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla, jestliže
tomu nebrání vážné důvody, zejména technického rázu.
Dotace bude poskytnuta pouze na nové tepelné zdroje,
které jsou do data uzavření veřejnoprávní smlouvy zapsány
v seznamu výrobků a technologií, vedeném Státním
fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese:
https://svt.sfzp.cz/.
Termín zahájení příjmu žádostí je stanoven na 21.10.2019,
ukončení příjmu žádostí je 30.10.2020. Dotace budou
poskytovány žadatelům do vyčerpání finančních prostředků
v závislosti na okamžiku podání žádosti. Podmínkou
poskytnutí dotace je kompletní dokončení realizace
projektu, tj. uvedení do provozu nového tepelného zdroje

v termínu do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
O dotaci mohou žádat fyzické osoby s občanstvím členského
státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení
volného obchodu, které vlastní na území hl. m. Prahy
rodinný dům nebo bytovou jednotku v rodinném domě,
a které v termínu od 15.7.2015 a nejpozději do 30.6.2021
provedou výměnu starého neekologického kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj
vytápění vyhovující podmínkám tohoto programu.
O dotaci lze požádat pouze v případě, kdy rodinný dům je
vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím emisní třídu
3, 4 nebo vyšší dle ČSN EN 303-5, anebo je vytápěn dvěma
zdroji, tj. převážně kotlem na pevná paliva a dále např.
kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě
je ale nutné doložit, že obměňovaný neekologický tepelný
zdroj prokazatelně plnil funkci hlavního zdroje vytápění
(např. průkazem energetické náročnosti, kopií dokladů
o nákupu pevných paliv nebo fakturami za odebranou
elektřinu/plyn za poslední tři kalendářní roky, případně
čestným prohlášením).
Dotaci nelze poskytnout v rodinném domě, ve kterém
byla v termínu od 1.1.2009 obměna zdroje podpořena z
programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám (dále jen
„NZÚ“) nebo ze společných programů na podporu výměny
kotlů realizovaných MŽP a hl. m. Prahou z Programu –
výzva č. 1 a 2. Dále nelze dotaci poskytnout na výměnu
stávajícího plynového kotle, stávajících kamen, stávajícího
kotle s automatickým přikládáním, stávajícího kotle na

pevná paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí nebo
kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (automatická i ruční
dodávka paliva) a na výměnu stávajících kotlů Atmos C18S,
C20S a C30S vyrobených od března 2000.
Výše poskytnuté účelové investiční dotace se odvíjí
v závislosti na druhu nově instalovaného tepelného zdroje.
V případě instalace plynového kondenzačního kotle je
výše dotace 75 % z doložených výdajů, maximálně však
95.000,- Kč. V případě instalace tepelného čerpadla nebo
kotle na biomasu výhradně s automatickým přikládáním
je výše dotace 80 % z doložených výdajů, maximálně však
120.000,- Kč.
Žádost musí být podána v listinné podobě, a to přímým
podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské
náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence, včetně
všech požadovaných příloh. Od prvního dne zveřejnění
Programu budou poskytovány informace ke zpracování
žádosti Odborem MHMP, odd. udržitelné energetiky,
Jungmannova 35, Praha 1. Veškeré informace k Programu
jsou k dispozici na internetové adrese: http://portalzp.
praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_
dotace_ii/index.html
Osobní konzultace je možné předem domluvit na tel.
číslech 236 00 4379 a 236 00 4483.
Daniel Majtner, OŽPD
Zdroj: www.portalzp.praha.eu

31
13

12

nakládání s odpady
a provoz domovních ČOV

OŽPD připomíná blížící se termín pro podání hlášení o
produkci a nakládání s odpady a dále blížící se termín pro
zaslání podkladů o provozu domovních ČOV, lapáků tuků

atd. za rok 2019
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
(„OŽPD“) Úřadu městské části Praha 19 připomíná blížící se
termín pro podání hlášení o produkci a nakládání s odpady
za rok 2019 a dále termín pro zaslání podkladů o provozu
domovních ČOV, lapáků tuků a podobných zařízení
za rok 2019.
Hlášení o produkci a nakládání s odpady – ohlašovací
povinnost mají všichni původci odpadů (právnická
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při
jejichž činnosti vznikají odpady) a dále oprávněné
osoby, nakládající s odpady v množství větším
než jsou limity stanovené ust. § 39 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech (tj. s více než 100 kg
nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami
ostatních odpadů za kalendářní rok). Překročením
uvedeného limitu vzniká povinnost podat hlášení
za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení
zvlášť podle místa nakládání s odpadem (tzn., roční
hlášení se nepodává za každou stavbu, ale vždy
za všechny odpady vyprodukované na konkrétním
území obce s rozšířenou působností nebo správního
obvodu hl. m. Prahy). Podle ust. § 39 odst. 1 zákona
o odpadech, původci odpadů a oprávněné osoby,
které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.
Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za
každý druh odpadu samostatně.
Nepodáním hlášení o produkci a nakládání s odpady se
daný subjekt vystavuje riziku uložení pokuty. Hlášení se

podává prostřednictvím elektronického Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Pro
ohlašování prostřednictvím ISPOP je povinná registrace
subjektu, proto doporučujeme provést registraci
subjektu co nejdříve a minimalizovat tak možnost delší
časové prodlevy při zpracování žádosti (pouze pro dosud
nezaregistrované subjekty). Termín podání „Hlášení o
produkci a nakládání s odpady“ za ohlašovací období
2019 je do 15. února 2020. Původce odpadů a další
oprávněné osoby k nakládání s odpady upozorňujeme,
že hlášení není možné podat již za uzavřený kalendářní
rok, tzn. za rok 2018 a starší. Více informací lze nalézt na
webových stránkách ISPOP (www.ispop.cz) nebo na České
informační agentuře životního prostředí (CENIA) (www.
cenia.cz).
Zasílání podkladů o provozu domovních ČOV, lapáků tuků
atd. – vlastníci/provozovatelé domovních ČOV, lapáků
tuků, příp. jiných podobných zařízení, jsou povinni zasílat
vodoprávnímu úřadu (tzn. OŽPD ÚMČ Praha 19) informace
o množství a jakosti odpadních vod, vypouštěných z těchto
zařízení do vod povrchových, podzemních nebo do
kanalizace. Podklady se zasílají zpětně vždy za uplynulý
kalendářní rok – dle podmínek konkrétních rozhodnutí
(nejčastěji do konce ledna nebo února), ve kterých je mj.
uveden výčet sledovaných ukazatelů – jakost, množství,
četnost, způsob odebírání a vyhodnocení vzorků atd. OŽPD

připomíná tuto povinnost zejména s ohledem na rostoucí
počet těchto zařízení v našem správním obvodu vlivem
dlouhodobě vyčerpané kapacity veřejné ČOV. Nesprávným
provozováním nebo zanedbáváním povinností může dojít
k ohrožení životního prostředí.
OŽPD

Svatomartinské odpoledne

Den před svátkem Sv. Martina jsme společně strávili i přes
chladné počasí velmi příjemné odpoledne ve společnosti
báječných muzikantů skupiny Holokrci, ale také například
s jezdeckou stájí Fidorka. V neposlední řadě si mohli

návštěvníci shlédnout představení o legendě Svatého
Martina nebo například ochutnat tradiční svatomartinské
pochutiny od místních vinařských společností. Pro
atmosféru a na zahřátí bylo připraveno ohniště na opékání
vuřtíků. V příštím roce se vzhledem k velkému zájmu
veřejnosti pokusíme tuto akci ještě více vylepšit a pozvat
další zajímavé účastníky.
Šárka Egrtová, PR ÚMČ Praha 19
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Rozsvěcení vánočního stromu

První adventní neděli jsme jako tradičně připravili velké
sousedské setkání, abychom si připomněli staročeské
vánoční zvyky, zazpívali si známé koledy, zkrátka, abychom
se naladili do příjemné vánoční pohody.
O tu se tu v rámci programu v amfiteátru postaraly nejen
učitelky + děti z MŠ Letců, děti z kbelských kroužků flétny
a studenti Dětského hudebního studia (Čmelda).
Krátce po 14h přišli požehnat našemu vánočnímu stromu
i promluvit k návštěvníkům naší akce pan farář P. Filip Jan
Rathouský OFM a P. Lukáš Pavel Brachna OFM.
Hned poté následovalo velmi zajímavé zážitkové a
edukativní vystoupení tančících a velice socializovaných
koz cvičitelky Petry, v jejichž vystoupení kozy podávají
např. kopýtko, proskakují obručí, vyskakují na kapotu auta,
tančí, ale též se děti mohly v rámci celého dne - například
projít po parku s kozou na vodítku a vyzkoušet dané povely.
Paní Petra sdělila, že vycvičit kozu je asi osmkrát těžší, než
vycvičit psa. Jejich originální návštěva měla zde ve Kbelích
obrovský ohlas, obzvláště u dětí.
Celým programem provázel kbelský patriot - soused – Míra
Konvalina spolu se kbelskými čertíky, anděly i Mikulášem.
Potkat jsme také mohli Tři krále, Ambrože, Lucku i
Barborky. Tímto všem děkujeme za příjemnou atmosféru,
jež zde vytvořili. Taktéž interaktivní divadélko Prima den s
pohádkou „Co to voní“ mělo velký úspěch.
Od 15h příchozí návštěvníky naplno rozproudila trojice
známých zpěváků – Marián Kadlec, Tomáš Linka, Tonda

Kny, hned po nich i vystoupení Kbeláka Luboše Pěkného
s tahací harmonikou a mlaďounká zpěvačka Majda
Šumpíková.
Povídání o nadcházejících svátcích s ukázkami vánočních
tradic nejen u skautů ve srubu, vánoční koledy, adventní
postavičky, Betlém a zvířátka, možnost projížďky dětí na
koních s JK Fidorka, tvořivé dílny, aktivity od Ekocentra
Prales, Klubu Vodníček nebo voňavé vánoční tržiště, to vše
jsme připravili pro vás a doufáme, že vás to všechny také
mile potěšilo. Navíc po 16 hodině byl paní místostarostkou
pozván Mikuláš se svou partou pomocníků, aby ze své
knihy hříchů zjistil, kdo z dětí byl po celý rok hodný a kdo
nikoli a komu vlastně může dát připravenou odměnu.
Cca kolem 17h děti spolu s panem místostarostou
odpočítaly rozsvícení vánočního stromu v novém hávu.
Jako třešnička na dortu pak začaly zpívat sbory

dětských zpěváků: Pramínek a Rokytka, pod vedením
sbormistryně Magdalény Hochmanové + Zuzany
Celerýnové s doprovodem Antonína Škocha. Poslední a
také nezapomenutelné bylo pěvecké vystoupení „naší
Terezy Dlouhé“ – kbelské zpěvačky, jež spolu s velkolepým
ohňostrojem úspěšně zakončilo tento pestrý, vánoční
náladou protkaný den.
Srdečné díky směřují našim pravidelným pomocníkům na
akcích – zaměstnancům a přátelům radnice, místním a
okolním spolkům, školičkám a kroužkům, našim kbelským
hasičům (SDH Kbely), zkrátka děkujeme všem dalším, kteří
se podíleli na vzniku této náročné - ovšem krásné akce
a přejeme všem mnoho štěstí, pohody a zdraví v novém
roce!
Šárka Egrtová, PR ÚMČ Praha 19
Foto Michal Marel
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Spartak Kbely

Podzim 2019
102 soutěžních utkání
fotbalistů Spartaku Kbely

Úspěchy i ztráty
Nejvyšší pražskou soutěž hrají a vedou si v ní dobře starší

dorostenci, dobré pozice ve středu tabulky si drží i obě
mužstva mužů a mladší dorostenci. Pozitivní je též aktivní
skóre všech těchto 4 mužstev. Společná mužstva TJ SK
Satalice a Spartaku Kbely v kategorii žáků jsou sestavena
z hráčů obou klubů na základě smlouvy o spolupráci. TJ

ale také o rok starších kluků. Hned v září bylo jasné, že
kluci se posunuli ve svém fotbalovém vývoji a že do nové
soutěže patří. V podzimní části jsme zažili výhry i prohry a
tabulky výsledků z toho důvodu, že trénink
a zápasy přípravek jsou vedeny s cílem
rozvoje fotbalových dovedností co nejširšího
počtu dětí, tedy celého kolektivu, nikoliv pro
výsledky dosažené jen těmi nejlepšími.
Úspěšnost piplavé práce trenérů a jejich asistentů,
kterých u přípravek Spartaku nyní působí 13, se však dá
vyjádřit i počtem úspěšně
odehraných soutěžních
zápasů a množstvím dětí,
kterým se tito trenéři ve
Spartaku
systematicky
věnují.
V pražských soutěžích
hrají 2 mužstva starších
přípravek – 31 hráčů
(ročníky 2009-2010) a
2 mužstva mladších přípravek – 25 hráčů (ročníky 20112012)

Mužstvo mladších dorostenců
po vítězství v utkání s Běchovicemi
sehráli povětšinou vyrovnaná utkání, která jsou v posledku
pro malé fotbalisty nejpřínosnější, ať už se výhra přikloní

Tým mladší přípravky složený z ročníku 2012 po prázdninách
naskočil do rytmu mistrovských utkání soutěže konané
pod hlavičkou Pražského fotbalového svazu. Pro všechny
kluky to byl velký krok, protože ještě v minulé sezoně jsme

A úplně nejmladší kategorie - předpřípravka, které se ve

Takto hrají „Dráčata“
Spartaku říká již tradičně Dráčata, má momentálně 28
hráčů ročníku 2013-2014.
Dráčata na podzim startovala ve 4 kolech regionální soutěže
Ministar, hrané na venkovních hřištích. Ministar je soutěž
fungující již mnoho let, a v ní tito fotbaloví benjamínkové

Mladší žáci

Mužstvo mužů A
SK Satalice vytváří
dobré materiální a organizační podmínky, Spartak zajišťuje
trenéry. Obě mužstva hrají ve své soutěži první rok, patří
tudíž k nejmladším. V závěru podzimní části svých soutěží
už dosáhla několika povzbudivých vítězství a určitě na jaře
ve svých tabulkách postoupí výše.
Všechna tato mužstva odehrála na podzim 67 zápasů a
nastoupilo v nich 101 hráčů.
A jak si vedly naděje kbelského fotbalu – mladí
hráči v kategorii přípravek?
V soutěžích přípravek nejsou záměrně sestavovány

k té či oné straně. Start v nové soutěži se nám tedy vydařil.
Kluci si osvojovali nové fotbalové dovednosti, učili se hrát
fair play, přijímat výhry i prohry, a to vše v partě, kde každý

Starší přípravka vítěz halového turnaje dne 1. 12. 2019
Mužstvo starších dorostenců hraje Přebor Prahy
hráli Ministar, seriál turnajů pro nejmenší. I my trenéři
jsme byli zvědaví, jak se naši svěřenci popasují s touto
změnou a s týmy protihráčů složených nejen z vrstevníků,

Mladší přípravka na turnaji ve Kbelích
je neopakovatelná individualita, ale jenom tým vyhrává.
Největší odměnou pro nás trenéry je pak vidět, jak to kluky
baví.

získávají první fotbalové zkušenosti. V Ministaru začínali
již i někteří dnešní úspěšní dorostenci klubu. V každém ze
4 turnajů startuje 7 účastníků.
Dráčata se letos v prvním podzimním kole teprve rozhlížela
a obsadila 5. místo, potom se zlepšila a byla dvakrát na 4.
místě a v posledním kole už se vyhoupla na místo druhé.
Po skončení podzimní části soutěže Ministar již následují
zimní halové turnaje, v prvních dvou z nich v Kolodějích,
byla Dráčata jednou na pátém místě a potom dokonce
druhá.
Ing. Jiří Němec
Sekretář klubu
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SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

Spartak Kbely

S koncem roku nekončíme
– pokračujeme a začínáme nové!

Mikulášská nadílka

Mikuláš se svou družinou jako každý rok navštívil
naše malé fotbalisty v tělocvičně ZŠ Albrechtická.
Tělocvična se proměnila v „peklo“ a příchod Mikuláše
předznamenal rachot čertova řetězu a dupání kopyta.
Postupně všech 56 nejmenších kbelských fotbalových
nadějí předstoupilo před Mikuláše, aby si vyslechlo
jeho hodnocení za uplynulý rok. Děti musely čertovi
podáním ruky slíbit, že se i v následujícím roce budou
snažit jak na hřišti, tak i
ve škole. Většina dětí, i
přes značnou nervozitu
z čerta, vše zvládlo a
odměnou za statečnost
jim byl balíček, který
dostali od anděla.
Společná fotka dětí a
trenérů s Mikulášovou
družinou
zakončila
společný večer a děti
překvapily čerta svým
bojovým pokřikem :
„ Kbelská Dráčata!“.
Koledy z reproduktorů
navodily předvánoční
pohodu a děti se radovaly z obsahu svých balíčků. Tímto bychom chtěli
popřát všem členům našeho klubu krásné a klidné
požití vánočních svátků a šťastné vkročení do nového
roku 2020.

Kbelští fotbalisti v TV Prima

Dne 2.10.2019 si hráči fotbalové mládeže vyzkoušeli na
vlastní kůži jaké to je, když se natáčí televizní reportáž.
Jednalo se o TV Prima, která s našimi kluky natáčela do
pořadu Autosalon příspěvek o novém vozidle VW Crafter.
Mladí herci viděli jak, pracuje televizní štáb v terénu,
prohlídli si kamerovou techniku a užili si pohodlí tohoto nového auta. Kromě natáčení vozidla si kameraman udělal i několik záběrů z mistrovského utkání
týmu starší přípravky a tréninku mladších přípravek.
I přes nepřízeň počasí se natáčení povedlo a kluky
moc bavilo. Už se všichni moc těšíme na televizní

Spolek má za sebou důležitou
členskou
schůzi.
Rekapitulovali jsme na ní probíhající projekty a využívání
fondu Spolku na aktivity, které koordinuje SRPŠ, škola i
družina. Jsme rádi, že uvolňování těchto prostředků probíhalo
letos průběžně, tudíž
s blížícím se finančním
uzavíráním
roku
nesouvisí žádný velký
stres na dočerpávání
v termínu. Zároveň
nás velmi těší, že jsme
mohli opět přispět ke
zpestření a rozšíření
výuky a doplňkových akcí. Děkujeme všem rodičům,
kteří do fondu SRPŠ přispívají a zároveň velké díky patří
aktivním jedincům, kteří tyto prostředky uvádějí v život.
Už nyní sestavujeme ve spolupráci se školou a družinou
nový plán čerpání prostředků z fondu, abychom jeho
schválení zrealizovali hned na začátku roku 2020, a dali tak

Trenéři a vedoucí fotbalové mládeže Spartaku Kbely
premiéru tohoto pořadu s mladými kbelskými fotbalisty,
kterou odvysílá stanice Prima Cool v době vánočních
svátků dne 26.12. od 20:15.
Vít Mrkvička
Vedoucí mládeže

prostor novým projektům co nejdříve. Kromě
členů může svůj nápad na aktivity navrhnout
kdokoli z rodičů, proto pokud máte podněty,
pište na náš e-mail srps.kbely@seznam.cz. Rádi ho s vámi
prodiskutujeme.
Členy tentokrát na schůzi čekala i doplňková volba do
Výkonného výboru SRPŠ. Pavlína Wagnerová Málková
rezignovala na svoji funkci a na pozici byla zvolena Martina
Šátková, která má v naší základní škole již dva syny a dceru
v mateřské škole. S místním školstvím tedy je a ještě chvíli
bude propojena velmi silně. Navíc je již řadu let aktivní
členkou Spolku. Ke svému zvolení řekla: „Děkuji členům
za důvěru, kterou se budu snažit nezklamat. Těším se na
spolupráci se stávajícím vedením, se všemi členy, s rodiči,
kteří se chtějí podílet na chodu školu v zájmu svých dětí, i se
školou a doufám, že do naší spolupráce vnesu nový náboj
a užitečné nápady.“
Přejeme vám krásné svátky, příjemný odpočinek, vše
nejlepší v roce 2020 a těšíme se na pokračování naší
vzájemné spolupráce.
Vladimíra Kolaříková,
předsedkyně Výkonného výboru SRPŠ
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Základní škola Praha - Kbely
Radost z adventu žáci 4. C přenesli
až do krmelců

Období vánočního adventu je u některých spojeno se
shonem po dárcích, zběsilými generálními úklidy, ale také s
pohodovou atmosférou, klidem a těšením se na den „D“. Ve
středu 11. prosince jsme si samozřejmě vybrali tu druhou
část. Rozhodli jsme se, že se o předvánoční atmosféru
rozdělíme také se zvířátky, která v našem okolí žijí. Proto
jsme se vydali do lesíku na Havraňák, abychom se prošli
na čerstvém vzduchu a při té příležitosti obdarovali zdejší
zvěř dobrotami v podobě ovoce, zeleniny, sena a lojů.
Pečivo jsme nedávali, protože již víme, že může zvířátkům
uškodit. Nezapomněli jsme ani ozdobit vánoční stromeček
dalšími dobrotami, ať z těch našich Vánoc také něco mají.
Nejen průběh tohoto projektového dne, ale i mnoho
dalších aktivit a inspirací třídy 4. C můžete zhlédnout
online na stránkách naší školy
https://www.skola-kbely.cz/ve-skole/tridy/4-c
Třídní učitel Petr Šeda a žáci třídy 4. C

Jsem laskavec

Se třídou 4. D jsme se přihlásili do projektu, Jsem laskavec,
který probíhá 13. listopadu, pod nadací Karla Janečka. Letos
se ho zúčastnilo 17 381 žáků, školáků a studentů z 267
měst z celého Česka. Chtěli jsme pomoci zvířatům, a tak
jsme oslovili útulek pro psy, ale to nám nevyšlo. Nakonec
jsme se dostali do pražské ZOO, kde jsme si vyzkoušeli
enrichment (obohacování) – vyráběli jsme hračky: pro

slony z hasičských hadic a pro papoušky z bambusu. Do
výrobků z bambusu jsme přidali zrní, piškoty a červy.
Ošetřovatel je umístil do klece a my pozorovali, zda je to
zaujme. Nečekaně přijel reportér z České televize a udělal
s námi reportáž. Dozvěděli jsme se, že budeme v „Déčku“
ve zprávičkách. https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky
26. 11. 2019
Kamila Augustinová a Alice Benešová, 4. D

PROJEKTOVÝ DEN 7. C

11.12.2019 se během projektového dne stali
žáci 7. C průvodci předvánoční Prahou. Vyzvali
na souboj ranní mrazík a pod vedením kapitánů
kruhů se vydali po pražských památkách, které
nesly stopy Prahy gotické. Nestačily jen poznatky
z historie, přidaly se i zajímavosti doplněné
ilustracemi. Ocenění zaslouží i shrnutí v několika
anglických větách, kterými průvodci zakončili
vypravování o stavbě. Jeden z nich využil možnost
seznámit americkou turistku s historií Karlova
mostu v angličtině. Paní ho nejen pochválila, ale
byla nadšená z toho, jakým způsobem se děti učí.
Pochvala nás potěšila, neboť to byla paní učitelka
z Atlanty. Výpravu máme zadokumentovanou, a
proto se můžete podívat na stránky naší třídy 7.
C, která pracuje v programu Začít spolu. Chtěla
bych poděkovat dětem za snahu a paní učitelce
Ivě Prior za pomoc a odbornou konzultaci, kterou
jim věnovala.

PROJEKTY TŘÍDY 6. B

V letošním školním roce jsou na naší škole hned čtyři šesté
třídy. Žáci 6. B využili nabídky Městské části Praha 19 a
zahájili přechod na II. stupeň třídním večerem s přespáním
v Rodinném centru Kbely – Hangár 19. Na programu byly
týmové aktivity a hry zaměřené především na spolupráci
v různorodých skupinách. Poděkování patří rodičům za
bohaté občerstvení a panu Martinu Hrubčíkovi za možnost
využít k nocování prostory volnočasového centra.
Dalším projektovým dnem nás provázela historie.
Návštěvou pamětní desky na Národní třídě a panelové
výstavy Muzea hlavního města Prahy jsme si společně
připomněli listopadové události z roku 1939 a 1989.
Mgr. Martin Korenčík

Rozsvícení vánočního stromu ve Kbelích
V neděli 1. prosince vystoupily děti z přípravného
sboru Pramínek na akci Rozsvícení vánočního stromu
ve Kbelích. Zahájily tím adventní dobu, tedy čas, kdy
čekáme na příchod Ježíška. Po celé odpoledne jsme si
mohli vychutnávat vánoční atmosféru. Zkusili jsme si
vyrobit tradiční ozdoby, zhlédli jsme pohádky a zazpívali
s dětmi koledy. Po požehnání kbelského pana faráře jsme
si užili mikulášskou nadílku. A na závěr celého programu,
po rozsvícení vánočního stromu, zazpívali Pramínci
Krkonošské koledy. Poslední koledu, Pásli ovce Valaši, si
s nimi zazpívali i rodiče a další návštěvníci.
Nakonec večerní oblohu rozzářil krásný ohňostroj.
Magdaléna Hochmanová

Výstava – 17. listopad 1939, 1989 a III. obnova
skautingu v Československu

V pátek 15. listopadu navštívily třídy 4. A, 4. B, 4. C, 5.A
a 7.C výstavu ve skautské klubovně. Tato výstava byla
uspořádána panem Kamilem Podlahou k příležitosti 17.
listopadu a byla rozdělena do několika částí. Žáci vyslechli

Mgr. Marie Nováková, třídní učitelka 7. C.

přednášku o událostech 15. března 1939 – okupace
Československa a 28. října 1939. Pan Podlaha vyprávěl
o Janu Opletalovi, o demonstracích 17. listopadu 1939,
o popravách v kasárnách v Ruzyni a o odvlečení lidí do
koncentračních táborů.
Zajímavé byly figuríny ustrojené do dobových uniforem
– příslušník Wehrmachtu, příslušník SS, příslušník
Pohotovostního pluku VB, příslušník VB a příslušník
OZU (Odbor zvláštního určení) – s červeným
baretem a předchůdce URNA (Útvar rychlého
nasazení). Bylo možno si prohlédnout také figuríny
skautů – skaut z roku 1989, skaut vodní a pěší –
současné stejnokroje. Žáky zaujala originální vlajka
Světové skautské organizace. Tato vlajka byla
použita v Městské knihovně v Praze při III. obnově
skautingu v Československu – 2.12.1989.
Také vyprávění o 17. listopadu 1989 žáky zaujalo
a pan Podlaha zodpověděl množství zvídavých
otázek.
Výstava byla velmi inspirativní a poučná.
Mgr. Eva Baudyšová
– metodik prevence a výchovný poradce
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VÁNOČNÍ AKCE NAŠÍ ŠKOLY
Adventní čas je i ve škole tradičně spojen s mnoha akcemi
pro děti i veřejnost. Již podesáté se v jídelně a přilehlých
prostorách konal vánoční jarmark. Tato akce má na naší
škole silnou tradici, její počátky sahají ještě do období
působení bývalé ředitelky Jany Kocmanové. Návštěvníci
mohli jako každý rok zakoupit výrobky z keramiky, svícny,
ozdoby a občerstvit se gulášem, řízky s bramborovým

přivítaly na začátku prosince neobvyklou
návštěvu. Tři bíle oděné postavy připomněly
starý český zvyk, který se dodnes udržuje především
na venkově. Bílá barva šatů má symbolizovat čistotu a

Diamantová svatba

ŠEDESÁT LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

V pondělí 16. 12. 3019 oslavili diamantovou svatbu naši spoluobčané Julie a Miloslav Jenšíkovi.
Paní prom. ped. Julie Jenšíková je kbelská rodačka a žije zde po celých svých osmdesát let. Po studiu biologie na
pedagogické fakultě působila krátce ve školství, ale později po většinu své pracovní stáže jako nakladatelská redaktorka,
zejména v někdejším Státním pedagogickém nakladatelství.
Pan Mgr. Miloslav Jenšík se do Kbel přistěhoval jako dvanáctiletý chlapec roku 1948. Absolvoval filozofickou fakultu
a postgraduální kurs fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Pracoval jako časopisecký redaktor (s výjimkou několika
let po srpnu 1968, kdy nesměl vykonávat své povolání), později jako nakladatelský redaktor a po listopadu 1989 jako
šéfredaktor. Je spisovatelem literatury faktu s historickým zaměřením, autorem nebo spoluautorem dvaceti osmi
knih.
Za naši městskou část si dovolím vyslovit velkou gratulaci s přáním hodně dalších společných let strávených ve zdraví
a vzájemné pohodě.
Ivana Šestáková
místostarostka

Kbely TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

www.kbely.tv

Rozsvícení vánočního stromu
1. prosince se ve Kbelích rozsvítil vánoční strom. Rozsvícení tradičně doprovázela velká
akce Městské části Praha 19, která přilákala do centrálního parku mnoho lidí. Pojďme si to
vánoční těšení ještě jednou připomenout sestřihem záběrů z akce.
http://kbely.tv/video/1913-rozsviceni-vanocniho-stromu

salátem, vánočním pečivem, horkými nápoji a dalšími
dobrotami.
Nedílnou součástí předvánočního období jsou i akce,
na jejichž organizaci se výrazně podílejí žáci 9. ročníků
ve spolupráci s oběma kbelskými mateřskými školami.
Setkání s pekelnými bytostmi se tak opět nevyhnuly
děti z MŠ Albrechtická, ale čertům v patách byl naštěstí
Mikuláš s anděly, který měl pro každého připravené sladké
překvapení.
Deváťáci nezapomněli ani na svatou Barboru, jejíž postava
je také spojena s lidovými tradicemi, a tak děti z MŠ Letců

Halloweenské dlabání dýní
Kulturní a rodinné centrum CoByDup spolu s městskou částí uspořádalo 2. listopadu
tradiční halloweenské dlabání dýní. Akce začala v centrálním parku, kde si mohly děti i
s rodiči vyrobit tradiční halloweenskou dýni a vrcholem akce byl halloweenský průvod
kbelským lesoparkem po setmění.
http://kbely.tv/video/1903-halloweenske-dlabani-dyni

nevinnost. Kbelskými Barborkami
byly ve skutečnosti tři žákyně
místní základní školy – Julie
Němečková (8.A), Nela Hortová
(8.B) a Karolína Vacková (9.B).
První Barborka zkontrolovala, zda
mají děti pěkně uklizené hračky.
Vzhledem k vzornému pořádku
ani nemusela použít své košťátko.
Další se potom zaměřila na čistotu
a i od ní uslyšely děti pochvalu.
Poslední postava z milé trojice
tak mohla splnit nejpříjemnější
úkol – obdarovat všechny zlatými
oříšky, které chrání své majitele
před čerty.
Mgr. Martin Korenčík

Kbeláci na MS v powerliftingu
Už dříve jsme informovali o medailích kbelských siláků na mistrovství ČR v powerliftingu
a následně i na mistrovství Evropy. Teď dosáhli dalšího úspěchu, tentokrát na Mistrovství
světa.
http://kbely.tv/video/1901-kbelaci-na-ms-v-powerliftingu
Botanik Větvička debatoval se seniory
27. listopadu měl klub seniorů vzácnou návštěvu. Nebyl jí nikdo jiný než slavný český
botanik, Václav Větvička.
http://kbely.tv/video/1908-botanik-vetvicka-debatoval-se-seniory

Kbelští skauti s lebka svatého Václava
Kbelští Skauti SSV se podíleli na spoluorganizování Svatováclavské pouti, která se odehrála
27. a 28. září 2019. Jedná se o významnou akci církevního charakteru, kdy se z Prahy převáží
lebka svatého Václava do Brandýsa nad Labem.
http://kbely.tv/video/1896-kbelsti-skauti-a-lebka-svateho-vaclava
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KRC CoByDup

Děkujeme, že jste s námi
Milí rodiče a příznivci Cobydupu, nový rok tu bude cobydup a já bych Vám chtěla za celý tým KRC poděkovat za
Vaši přízeň. V roce 2019 jsme „oslavili“ deset let existence
a můžu říct, že před těmi deseti lety nikoho z nás nenapadlo, že se centrum stane tak oblíbeným místem pro tolik
kbelských rodin a že bude tvořit neodmyslitelnou součást
Kbel. Všechny naše aktivity, ať už pravidelné kroužky, či
jednorázové akce, se těší velké oblibě, a to dokonce tako-

tradičně v Centrálním parku Kbely, a to 8. února 2020.
Tento ročník bude průřezem všech masopustů, které jsme
ve Kbelích pořádali, od vesnických řemesel, zvířátek na
statku přes svatby až po cirkus. Během odpoledne se již
tradičně můžete těšit na soutěže o nejlepší buchtu, o královnu a krále masopustu, nejzdařilejší skupinovou masku
či o nejoriginálnější masopustní povoz. Těšíme se na Vaši
návštěvu! Masky vítány.
Mgr. Lenka Baťková, předsedkyně KRC CoByDup
Mikulášská nadílka v Lidovém domě
V pátek 29. 11. 2019 se tradičně Lidový dům ve Kbelích

vé, že se na některé akce všichni zájemci ani nedostali, za
což se moc omlouváme. Těší nás od Vás slova díků za naši
práci a utvrzuje nás to v tom, že ji děláme dobře a že má
smysl. Věřte, že se budeme i v roce 2020 z plných sil snažit,
aby CoByDup fungoval minimálně stejně jako doposud a
abychom vyšli vstříc přáním a představám všech kbelských
rodin.

naplnil napětím a dětskou zvědavostí. Naši malí diváci
nedočkavě očekávali příchod Mikuláše a jeho pomocníků,
kteří pro ně měli nachystanou nadílku. Aby dětem jejich
čekání příjemně a rychle uběhlo, o to se postaral vyhlášený

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA PROJEVENOU DŮVĚRU A ZA
TO, ŽE JSTE S NÁMI!
Těšíme se na Vás v novém roce a přejeme Vám všem, aby
Vaše plány pro rok 2020 neměly žádnou bodlinku a abyste
dalším rokem prošli bez dupání.
Za tým KRC CoByDup Lenka Baťková
Přípravy na 10. jubilejní ročník kbelského masopustu jsou v plném proudu
Jubilejní desátý ročník kbelského masopustu vypukne
pražský divadelní soubor Říše loutek – tentokráte byla v jejich podání k vidění pohádka O potrhlé koze Róze.
Po pohádce přerušilo dětské napětí zvonění zvonečku,
jenž avizoval příchod Mikuláše a jeho družiny. Na vyzvání
Mikuláše děti společně přednesly básničku, kterou se
během programu naučily, a byly za to sladce odměněny.
Organizátorem akce bylo Kulturní a rodinné centrum
CoByDup za podpory MČ Praha 19.
Děkujeme Petru Váňovi za fotografie a firmě Anecoop
Praha, s. r. o., za ovoce kaki.
Za tým KRC CoByDup Lenka Maršálková

31
27

26

cestička, spolek

Ohlédnutí za rokem 2019

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří s námi strávili
devátý rok naší činnosti ve Kbelích. Velice děkujeme také
MČ Praha 19 a Magistrátu hl. m. Prahy za podporu našich
projektů a celkové činnosti. Moc si vážíme spolupráce se

školou, školkami a dalšími organizacemi ve Kbelích.
V letošním školním roce si k nám našlo svou cestu téměř
60 dětí od 3 do 6 let, navštěvujících pravidelně lesní klub.
Kolem 25 dětí do 3 let přichází na kroužky - Pidicestičku
a Montessori dílny. Obrovský zájem byl letos opět o
příměstské tábory, jejichž kapacitu jsme museli navýšit a
vzniklo tak místo pro 110 dětí v 7 týdnech. Úspěšně proběhl
také tradiční letní tábor v Orlických horách a několik
expedic pro školní děti do Krkonoš a na Broumovsko.

S rodiči jsme se potkávali na pravidelných slavnostech
během roku, uskutečnilo se i několik tvořivých dílen pro
rodiče a děti – malování tašek, výroba mýdel a adventních
věnců atp.
Spolek Cestička v příštím roce oslaví deset let od svého
vzniku. Těšíme se na další rok plný dětského smíchu,
tvoření, pohybu, dobrodružství, poznávání světa a
kamarádství.
Rádi bychom Vám všem popřáli krásné svátky v okruhu
nejbližších, pevné zdraví a v novém roce jen to nejlepší.
Za spolek Cestička
Jana Kulhánková
předsedkyně spolku
www.spolekcesticka.cz
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SKAUT - S.S.V.
Ohlédnutí za skautským rokem 2019

Ve spolupráci s MČ Praha Kbely pořádá náš oddíl mnoho
akcí, a to jak pro všechny občany Kbel, tak i pro naše
členy. Namátkou jmenuji několik z nich:
Leden - po stopách výsadku Anthropoid
Únor - stopování divoké zvěře, sbírka pro rodinu
postiženého chlapce

světla na kbelské radnici
Veškeré naše akce (výstavy,

čestné stráže, výpravy, atd.) si organizujeme a
připravujeme sami. Nebylo by příliš skautské, něco si
Březen – Saské Švýcarsko, prohlídka muzea Karla Maye
v Drážďanech
Duben - výprava do přístavního města Gdaňsk a návštěva
hradu Malbork
Květen - setkání skautů ve Kbelích, vzpomínka na padlé za
druhé světové války
Červen - čestná stráž u hromadného hrobu lidických
mužů, příprava tábořiště Červenec - letní skautský tábor
v Krkonoších
Září - prestižní akce ve Staré Boleslavi (Sv. Václav), kbelský
masopust
vymyslet a otravovat s tím jiné lidi. Děkujeme za velikou
podporu a příznivé ohlasy návštěvníků našich akcí. Velice

Říjen - vznik Československé republiky (čestná stráž),
výprava na sever
Listopad - Den válečných veteránů, výstava 17. listopad,
prohlídka nového tábořiště Prosinec - tradiční vánoční
zvyky (výstava v naší klubovně), posvěcení Betlémského
světla v katedrále Sv. Víta, rozdávání Betlémského

si toho vážíme a povzbuzuje nás to k další činnosti. A naše
plány do budoucna? V květnu nás čeká setkání skautských

organizací u nás ve Kbelích, tentokrát v
trošičku větším měřítku. Již nyní přislíbili
svou účast skauti z organizací ABS Skauti,
SSSČR, YMCA Skauti, Junák, Hoši od
Bobří řeky a FSE Skauti. A určitě budeme
i nadále vyrážet na naše víkendové
výpravy po vlastech českých.
Na závěr nám dovolte, abychom vám
i všem lidem dobré vůle popřáli hezké
prožití vánočních svátků a úspěšný rok
2020.
Za skautský oddíl,
Kamil Podlaha
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Sokol Kbely

Pozemní hokejisté mají nový tým: družstvo rodičů a přátel
Oddíl pozemního hokeje TJ Sokol Kbely se v halovém turnaji ve Vídni zúčastnil se 4 týmy
Třetí rok po sobě odjely týmy mládežnických družstev TJ
Sokol Kbely oddílu pozemního hokeje na mezinárodní halový turnaj do Vídně, pořádaný místním klubem Wiener
Neudorf, který se uskutečnil 9. – 10 listopadu 2019. Letos
jsme se zúčastnili rovnou se čtyřmi týmy. Jedním týmem
přípravky, druhým mixovaným týmem přípravky a mladších žáků, a se dvěma družstvy starších žáků a žákyň.
Sympatické na tomto turnaji je to, že se ve všech kategoriích hrál v mixu (kluci i holky dohromady) a věk hráčů se

důsledně neřešil. V kategorii starších žáků dokonce nastupovaly týmy mladších žáků a se svou technickou a taktickou vybaveností s tím neměli problém; u týmu ze Slovinska

Moravske Toplice, jsme zase měli pocit, že proti nám hrají
dorostenci a dorostenky. Pro přípravu na nadcházející sezónu 2019/2020 to ale nevadí.
Zatímco v sobotu se mladší část výpravy (přípravka, mladší
žáci a rodiče) vydala do Schönbrunu podívat se na pandu

v Zoo a na prohlídku rozlehlého parku, starší žáci a žákyně se střetli v celkem šesti zajímavých zápasech ve dvou skupinách a pak
křížem o konečné umístění.
Nově vytvořený mladý a „nezkušený“ tým starších žákyň
odehrál první tři zápasy s těžkými soupeři velice kvalitní
duely. Nasazení a bojovnost holkám rozhodně nechyběla
a Nikola v brance dokázala zastavit a zablokovat nesčetně protiútoků. Po prohrách 0:1 a 0:2 v zápase proti Moravským Toplicím sahaly po remíze 0:0, ale v dohrávaném
rohu soupeř dokázal se štěstím Nikču prostřelit.
V předposledním zápase proti urostlým a perfektně hokejově vybaveným klukům ze Šenkvic děvčata sice prohrála
0:5, ale odehrála jeden z nejlepších duelů na turnaji. Ke
konci turnaje s ubývajícími fyzickými a psychickými silami
holky nenašly dostatek koncentrace na navázání předchozího výkonu a prohry 0:6 a 0:5 nám zaručily poslední
12. místo na turnaji.
Starší žáci ze začátku přišli na hřiště s docela dobrou, optimistickou náladou, ale první tři zápasy velice podcenili
a moc se na hru nesoustředili. Dělali zbytečné chyby, zejména v individuálních herních činnostech, nechali se soupeřem obsadit, nenabíhali si pro míček do volného prostoru a vůbec se celkově na hřišti „motali“. Chvíli jim trvalo,
než se zorientovali, a ostatně nebylo divu. Byl to první kontakt s halovým hokejem v této sezóně.
Po prohře 0:1, remíze 0:0 a výhře 3:2, kdy Jonáš v dohrávaném rohu prostřelil brankáře, nastoupili kluci do posledních třech zápasů zdravě „naštvaní“ Začali pořádně
hrát s hokejkou u země, více si nabíhali a snažili se neodevzdávat balónek
soupeřovi hned z první. Na turnaji
obsadili konečné 5. místo.
Druhý den, v neděli 10. listopadu, se
odehrál turnaj kategorie přípravky. Náš
první tým, který byl složený z mladších
žáků, vstoupil do turnaje s velkým zápalem a odhodláním. Ihned po rozehrání
soupeře napadali a často úspěšně. Kluci
spolu komunikovali, využívali celý prostor hřiště a snažili se aktivně nabíhat
pro balóny. První čtyři zápasy byly skvěle
zvládnuté a kluci tak nabrali na sebevědomí. Celkové skóre po 4 utkáních bylo
15:0. Pátý zápas měl rozhodnout, zda se
utkají o zlato či o bronz.
Začátek zápasu probíhal opět velmi dobře, ale po brance v naší síti začali kluci
být příliš zbrklí a roztěkaní. Bohužel i přes to, že měli míček
více pod kontrolou i více akcí na bránu, zápas dopadl 0:2
pro soupeře. Emoce přímo sršely a padlo i pár slz. Po týmové poradě se vzchopili a do boje o bronz nastoupili připravení a koncentrovaní. Náš tým odvedl bezchybný výkon

a po úžasně odvedené práci zápas úspěšně ovládli a turnaj
zakončili na konečném 3. místě.
Druhý tým přípravky vlétl do turnaje jak uragán. Dvě výhry
na začátek! Co víc si přát? Bohužel to byly poslední výhry

v základní skupině. V dalších dvou zápasech děti vždy prohrály o „kuličku“ (o branku). Poslední zápas s pozdějším
vítězem byl ze začátku vyrovnaný, ale ke konci soupeř náš
tým jednoznačně převálcoval. Do bojů o 7. místo nastoupily dětičky plně koncentrované a výhra 3:0 byla tou správnou záplatou na zklamání z předešlých zápasů.
Na turnaji jsme se střetli s týmy, se kterými se běžně nesetkáváme, které hrají odlišným stylem, mají jiný přístup
v osobních soubojích a rozhodně to byla pro všechny velká
škola. Speciální poděkování patří Davidu Boháčovi a Robinu Weintrittovi za naplánování a zorganizováni tohoto

oddílově- rodinného zájezdu. Ostatně byla to první společná akce organizovaná ve spolupráci se Společností podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích, který byl 29. října
2019 u Krajského soudu s definitivní platností zapsán do
spolkového rejstříku pod IČ 08642028.
Společnost podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích
byla založena za jediným a prostým účelem – pomoci
podpořit sportovní činnost klubu tím, že členové spolku
vezmou na svá bedra starosti s organizováním mimosportovních aktivit, např. teambuildingové aktivity pro malé
i větší hráče, pomohou s prezentací pozemního hokeje
jakožto jednoho z nejúspěšnějších kbelských sportů.
Dále pak pomůže i s organizací sportovních aktivit jako je
pořádání turnajů a soustředění a v neposlední řadě i se
zvelebením areálu hřiště TJ Sokol Kbely.
Otcem prvotní myšlenky je David Boháč, kterému vydatně
pomáhají další zakládající členové z řad rodičů členů klubu pozemního hokeje TJ Sokola Kbely. Pokud Vás, milí
čtenáři, myšlenka spolku nadchla, neváhejte se přihlásit na
stránkách www.hokej-kbely.cz, anebo kontaktujte vedení
spolku na adrese Inko@hokej-kbely.cz. Na této adrese se
také dozvíte další podrobnosti o plánech, záměrech a cílech spolku a v blízké budoucnosti i to, jak se tyto cíle daří
plnit.
Text: Dušan Hrazdíra, David Boháč, Robin Weintritt,
Foto: Michal Lupač, Petr Kazílek
www.phkbely.cz
phkbely@phkbely.cz
Foto archiv Sokol Kbely
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MATEŘSKÁ ŠKOLA Albrechtická
Adventní čas v mateřské škole Albrechtické

Poslední měsíc v letošním roce byl v naší mateřské škole
prosycen vánoční atmosférou a přípravou na Vánoce již od
prvních dnů. Předposlední listopadový den již tradičně naši
předškoláci ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami
vánoční strom v budově MČ Kbely. Letos byl strom sladěn
do bílé. Děti se těší, že jejich výrobky potěší spoustu
lidí, kteří půjdou na místní úřad či do knihovny, a tak jim
zpříjemní vánoční čas.
Ve školce jsme si společně celý prosinec povídali o
vánočních
tradicích,
některé
z
nich jsme si
také
ukázali
a
vyzkoušeli.
Rovněž
jsme
se ve všech
třídách
pilně
připravovali na
vánoční besídky.
Všechny
děti
s
nadšením
nacvičovaly
básničky i písničky a tvořily dárečky a přáníčka pro rodiče.
Kromě těchto usilovných příprav jsme si užili i mnoho
předvánočních akcí.
Mezi nejvýznamnější patří již tradičně pořádaný jarmark
– prodejní akce výrobků dětí, tentokrát nazvaný podle
datumu konání 4. prosince – „Adventní“. Všem rodičům,
kteří zakoupením výrobků dětí přispěli do vánoční sbírky,
moc děkujeme. Finanční výtěžek bude použit na zakoupení

herního prvku na naši školkovou zahradu.
Další akcí byla návštěva sv. Barborky. Ta nás obdarovala
zlatými oříšky, které slouží jako ochrana před čerty. Po ní
přišel Mikuláš s anděly a čerty a dětem přinesl bohatou

nadílku. Děti předvedly, co se již naučily,
a od Mikuláše je čekala sladká odměna.
Ani letos jsme nezapomněli na nejstarší
obyvatele Kbel. Naši předškoláci ze třídy
Žirafek nacvičili pásmo vánočních koled na vystoupení
v Domově seniorů, děti ze třídy Lvíčat zase pro naše
babičky a dědečky připravily dárečky.
Vánoční besídky jsou ve školce vždy vyvrcholením vánoční
atmosféry. Na tuto slavnost, která probíhá v každé třídě,
a hlavně na své děti, se přišli podívat rodiče, prarodiče,

sourozenci. Učitelky si s dětmi připravily pásmo se
spoustou písniček a básniček s pohybem, které se od
začátku roku společně naučily. Na závěr vánočních besídek
si všichni společně zazpívali koledy. Děti rozdaly přáníčka a
dárečky, které s láskou pro své blízké vyrobily.
S dětmi jsme nezapomněli navštívit výstavu betlémů ve
skautské klubovně. Mohly tak vidět betlémy z různých i
neobvyklých materiálů.
V úterý 17. prosince se děti konečně dočkaly.
Byl Vánoční den a do školky přišel Ježíšek.
V každé třídě už stál nazdobený stromeček a
nechybělo ani sváteční pohoštění s cukrovíčkem,
které děti přinesly z domova. Všechny děti
musely být moc hodné, protože jim Ježíšek
přinesl plno dárků. Nezapomněl na kluky ani na
holčičky. To bylo radosti, rozzářených dětských
očí a velkých úsměvů. Dopoledne si všechny děti
pohrály s novými hračkami, domů si pak odnesly
i malý osobní dáreček. Paní kuchařky všem
k obědu připravily vánoční oběd.
Všem rodičům moc děkujeme za spolupráci při
zajišťování dárků pro naše děti.
Milí rodiče, moc Vám všem přejeme krásné a
pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a
radosti z Vašich dětí.
Všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky!
Lada Leiblová
ředitelka MŠ Albrechtická

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Vánoční čas

Prosinec je v Mateřské škole Letců každoročně měsícem,
ve kterém děti i učitelé zažívají mnoho krásných chvil.
Nejprve nás navštívily Barborky, které dětem předaly zlaté
oříšky, které je ochrání před čertem. Návštěva Mikuláše,

anděla a čerta se tak nesla v poklidném duchu. :-) Ale i
kdyby děti oříšky neměly, nic by se nestalo. Dětské hříchy,
nebo spíše „hříšky“ jsou tak malé, že často ani nestojí za
řeč. Na tomto místě děkuji zaměstnancům ÚMČ Praha 19,
kteří se ujali rolí Mikuláše, anděla i čertů…a byli skvělí.
Děti z předškolní třídy Sluníčka se k příležitosti rozsvícení
vánočního stromku vypravily do kbelského Centrálního

parku, kde všem návštěvníkům předvedly
krátké pásmo písniček a básniček, které
se naučily v mateřské škole. Zaslouženou
odměnou jim byl velký potlesk obecenstva
a nějaká ta dobrota.
Nezapomněli jsme ani na milé kbelské seniory. Jako
každoročně jsme je navštívili, potěšili vánočními písničkami
a popřáli krásné vánoční svátky.
Ještě nás čeká každoroční výstava betlémů, která je mezi
dětmi velmi oblíbená. Pro milé rodiče pilně připravujeme
vánoční besídky, na kterých uvidí, jak šikovné a učenlivé
děti mají. Po besídkách k nám zavítá také sám Ježíšek,
který dětem nadělí nové hry a hračky do tříd a samozřejmě
nezapomene i na osobní dárek pro každého. To bude
dětských úsměvů a spousta radosti. :-) Maminky a tatínkové
jsou v naší mateřské škole ježíškovými velkými pomocníky.
Proto na ně nesmíme zapomenout. Na všechny rodiče
také čeká dárek, který pro ně vyrobily samy děti.
Zkrátka v naší mateřské škole si prosinec co nejvíce užíváme
a snažíme se v dětech probouzet skutečné porozumění
významu Vánoc. Nejsou to jen dárkové svátky, ale
především svátky sdílení, klidu, lásky a pochopení. Vždyť
právě láska a pochopení jsou tím, co každý z nás potřebuje,
aby byl šťastný.
DOVOLTE MI, MILÍ ČTENÁŘI KBELÁKU, ABYCH VÁM ZA
VŠECHNY ZAMĚSTNANCE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY POPŘÁL
KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2020.
Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS.,
ředitel MŠ Letců

31
35

34

Svaz tělesně postižených MO Kbely
Vánoční trhy v Drážďanech

V předstihu jsme oslovili několik cestovních kanceláří,
protože jsme se rozhodli, že se podíváme na Vánoční
trhy v Drážďanech. Musím přiznat, že některé nabídky
mi vyvolaly úsměv na tváři i když to bylo spíše k pláči, co
je možné nabízet. Nakonec jsme přijali nabídku cestovní

profesionál, jak chováním, tak i rozsáhlými znalostmi. Na
cestě do Drážďan jsme ještě na našem území absolvovali

Jídla a pití je zde dostatek. Nesmíte moc hledět na ceny
a pak si to určitě užijete. Většina z nás i něco nakoupila
domů jako vánoční dárky. V 16.00 hodin jsme se vydali,
s jednou zastávkou na toaletu, domů. Musím říci, že jsem
skutečně nezaznamenala jediný negativní ohlas. Pravda
je, že jsme kvitovali s povděkem, že budeme tvrdě spát,
protože jsme byli všichni zdravě unavení. Převládlo nadšení

zejména z profesionality a vstřícnosti paní průvodkyně a
rovněž pana řidiče. Pokud se rozhodneme příští rok pro
podobnou akci, určitě zvolíme stejnou cestovní kancelář
a budeme žádat o stejnou průvodkyni. Toto byla skutečně
vzorově úspěšná akce.
Anna Zborníková, STP MO Kbely

Výlet na zámek Zákupy

personál a promítli to do ceny oběda. Dotčení strávníci
zaplatili méně. Po obědě jsme odjeli do Mnichova Hradiště
a smůla nás opět pronásledovala. Ten den probíhaly ve

Dne 23. 10. 2019 jsme vyrazili na podzimní výlet do
Libereckého kraje na zámek Zákupy. Sešlo se nás něco přes
čtyřicet účastníků a všechny nás potěšilo celkem příznivé
počasí. Prohlídka zámku byla objednána na 10.00 a 10.15
vzhledem k velkému počtu účastníků. Navštívili jsme

kanceláře SLAN tour s.r.o. a byla to volba více než výborná.
3. 12. 2019 nám byl autobus přistaven na naše běžné
nástupní místo v Bakovské ulici. Sem dorazila i profesionální
průvodkyně. Když dva dělají totéž není to vždy totéž,
protože paní průvodkyně nás přesvědčila, jak má vypadat

malou zastávku na toaletu a pokračovali územím SRN.
Před Drážďany jsme zastavili v nákupním centru a zde
jsme mohli nakoupit, či posnídat. Po krátké zastávce jsme
pokračovali do Drážďan. Vystoupili jsme v zadní části
Zwingeru, prošli jsme areálem, někteří účastníci navštívili
i obrazárnu starých mistrů, ale vzhledem k probíhající
rekonstrukci objektu, byly přístupné pouze čtyři sály,
kterým vévodil nejcennější exponát, Sixtinská madona
od Raffaela. Dále jsme procházeli kolem Rezidenčního
zámku, Semperovy opery do kostela Frauenkirche
(Mariánský kostel). Zde probíhala privátní akce, a proto
byl otevřen až v odpoledních hodinách. Dost nás zajímal,
protože ještě v období NDR byl tento kostel ponechán
v rozbombardovaném stavu jako memento válečných
útrap. Po sjednocení Německa bylo rozhodnuto o jeho
rekonstrukci. Celé centrum města je jedna krásná památka
vedle druhé. Všechny mají jedno společné. Byly znovu
postaveny po druhé světové válce. Celé Drážďany byly
srovnány se zemí a dodnes není vlastně znám počet zejména
civilních obětí. Zápalné bomby udělaly své. Památky
působí ale věrohodně a nic nepřipomíná válečnou zkázu.
Samotné trhy se nacházejí na několika náměstích. Kdo
nejede za nákupy, může v klidu nasát vánoční atmosféru.

prohlídkový okruh zahrnující interiéry zámku. První zmínky
o existenci této stavby sahají do 14. století. V průběhu
staletí se zde vystřídali různí vlastníci, zámek několikrát
vyhořel, aby byl znovu obnoven. Překrásné
interiéry zámku jsou zejména z období vlastnictví
Habsburků. 1. července 1900 se v zámecké kapli
konal tolik diskutovaný sňatek následníka trůnu
Františka Ferdinanda d’Este s hraběnkou Žofií
Chotkovou. Tento sňatek měl jednu vadu na
kráse. Snoubenci se brali z lásky, což v těchto
vrstvách bylo velmi neobvyklé. Žofie Chotková
stála v hierarchii šlechty mnohem níže než
snoubenec. Zákupy byly využívány Habsburky
jako letní sídlo a současná expozice skutečné
dýchá životem a jednotlivé krásné komnaty
působí jako by si šlechta právě „odskočila“.
Působí naprosto věrohodně. Všem se nám to
moc líbilo. Musím se ovšem pozastavit nad
výkony průvodkyň. Byl naprosto profesionální
a zaujal i ty, kteří moc památky „nemusí“. Tato
část výletu neměla chybu a skutečně všichni si ji
pochvalovali. Po prohlídce zámku jsme vyrazili na
oběd do hotelu Beseda v Mimoni. Zde jsme byli
objednání. Interiér restaurace byl velice pěkný a
nápaditý. Horší to ovšem bylo s obědem. Tam ta
spokojenost nebyla a hned jsme na to upozornili

městě opravy rozvodů elektrické energie a mnoho obchodů
bylo zavřených, což byl problém. No mohu konstatovat, že
ne vždy se všechno povede, a i když se snažíte, nedokážete
to nikterak ovlivnit. Nezbývá než doufat, že příště všechno
vyjde lépe, a tak se těšíme na další společné akce.
Anna Zborníková, STP MO Kbely
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Tradiční vánoční koncert
pro kbelské seniory

Již několik let se stává tradicí že Svaz tělesně postižených v ČR
místní organizace Kbely společně s Úřadem Městské části
Praha 19 se snaží zpříjemnit adventní období a čas příprav
na Vánoce všem kbelským seniorům a tělesně postiženým.
Již po šesté jsme připravili vánoční koncert. Letošní rok se
dne 9. 12. 2019 sešli v Lidovém domě zájemci z řad seniorů
a tělesně postižených na koncert kvalitního hudebního
tělesa vystupujícího pod názvem Staropražští pardálové. Tři
hudebníci jsou bývalí členové skupiny Šlapeto. Působí ještě
v jiných hudebních tělesech. Jejich repertoár je rozsáhlý.
V první části koncertu jsme si mohli společně zazpívat
známé staropražské písničky. Bonbónkem na dortu bylo
provedení symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava

v cyklu symfonických básní Má vlast. Bylo to neobvyklé,
ale moc pěkné. Někdy prostě vážná hudba i při takovéto
příležitosti dokáže náležitě zaujmout. Druhá část koncertu
byla laděná na vánoční notu. Společně jsme si zazpívali

známé koledy i tradiční Purpuru od Jiřího Suchého.
Poslední píseň byla z repertoáru skupiny Šlapeto. Musím
říci, že jsme prožili příjemné odpoledne a neslyšela jsem
žádné negativní ohlasy. Všem, se kterými jsem mluvila se
akce velice líbila. Trochu mě mrzelo, že část sedadel v sále
zůstala neobsazená. Pro nás, jako organizátory, z této akce
plyne jenom jedno. Laťka se posunula opět výše a je třeba
přemýšlet co příští Vánoce. Závěrem mi dovolte popřát
za Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Kbely
všem lidem dobré vůle samé krásné dny, pohodu a splnění
všech tajných přání a v neposlední řadě pevné zdraví.
Anna Zborníková, STP MO Kbely
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Šakal Kbely
Šakalí úspěch viditelný i ten očím skrytý

9.listopadu, cestovatelský festival Obzory, posvátná akademická půda Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a
záblesky kovů nejcennějších. Šakalí drápky lehce svírají
poháry pro nejlepší borce seriálu pěti terénních závodů
Krosového poháru.
Brdy, Český ráj, Sázava, Kokořín, Voděradské bučiny – na

těchto místech svedli Šakalové v tomto roce nelehké boje
se svými soupeři a mnohdy v těžkém terénu i se sebou
sama.

A ten druhý zážitek se třpytí v našich
srdcích a hřeje na duši. Pomocná tlapka je jeden z bodů Šakalího desatera a
v tomto roce byla podána právě partě
organizátorů kolem závodu INOV-8
Krosový pohár. Z pořádání vlastního
závodu Vypusťte šakala! víme, jakého
úsilí a času je potřeba k chodu takového závodu. Šakal
Kbely si vzal pod svůj ochranný čumák organizaci dětských

závodů - vyčmuchání a označkování tratí, rozcvičení všech
malých závodníků, dohled na trati včetně předběžců. Malí
šakalové také přiložili svou tlapku s pomocí na registraci a v šatně.
A co nás také blaží, malí šakali rozběhali i
své rodiče, kteří zpočátku přijížděli nejen
jako podpora svých dítek, ale i jako dobrovolníci a pomocníci na tratích pro
dospěláky!
V příštím roce budeme opět na všech
závodech Krosového poháru jak v poli
malých i velkých závodníků, tak i všude,
kde je třeba.
19.duben, 16.květen, 13.červen, 19.září,
17.říjen 2020 , to jsou ta data, která stojí
za zapsání do vašich kalendářů.

A to není konec! Na tuto hozenou rukavici rodičům navazujeme projektem, do kterého jsme byli vybráni Českým
atletickým svazem – Atletika pro celou rodinu. Startujeme
již v tomto roce…ale o tom až příště.
ŠAKAL HLEDÁ, PÁTRÁ, ČMUCHÁ
Rád sportuješ a chceš svým nadšením nakazit další? DEJ
NÁM O SOBĚ VĚDET!
Jsme všestranně hravý oddíl s důrazem na radostné hýbání
bez rozdílu talentu.

HLEDÁME TRENÉRY A ASISTENTY
– od ledna 2020 (úterky 14:30-15:30, čtvrtky 15:00-16:00,
děti 2.a3.tř., školní tělocvična)
– na nový školní rok 2020/2021 (trénujeme v odpoledních
hodinách po-čt)
TRENÉRY KONDIČNÍHO BĚHU PRO DOSPĚLÉ - ŠBK (Šakalí
běžecký klub)
– začátek jaro 2020, čtvrtky od 18:30 hodin
Zábava na částečný úvazek vhodná pro studenty, pracující
s pohyblivou pracovní dobou, matky či otce na rodičovské
„dovolené“, aktivní seniory
Vzdělávací kurzy a proškolení zajišťuje ŠAKAL
Informace na 605 507 024 ( Mgr.Alice Karbulková), mail
info@sakalkbely.cz, www.sakalkbely.cz
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Klub seniorů Kbely
Ze života Klubu seniorů

U řady seniorů ještě doznívají vzpomínky na rekreační
pobyt v Medlově, který se velmi vydařil. Krásné prostředí
s lesy a rybníkem umocněné kvalitním ubytováním,
pestrou stravou a vstřícným personálem jen podporovalo
u většiny z účastníků přání se sem znovu vrátit. Kromě
vzpomínek si také odsud odváželi sáčky, krabičky až
přepravky s nasbíranými houbami. Návštěva areálu Zelená
hora na zpáteční cestě k celkově dobrému dojmu také
přispěla. S příjezdem domů se vrátil život do starých kolejí.
Krátce na to jsme na klubovně přivítali zástupce složek,
které se starají o naší bezpečnost. O bezpečnostní situaci

v naší obci hovořil vedoucí Místního oddělení policie
Čakovice npor. Bc. Ondrej Paĺo. S potěšením jsme mohli
konstatovat, že Kbely patří mezi bezpečná místa, protože
zjištěná kriminalita patří jen mezi méně závažnou. Policii
ČR doplnil vedoucí služebny Městské policie ve Kbelích
ing. Jan Měchura. I on konstatoval, že situace ve Kbelích
patří mezi dobrou ve srovnání s ostatními městskými
částmi. Nakonec vystoupil Mgr. Martin Hrubčík ,MBA,
bezpečnostní ředitel MÚ Praha 19, který potvrdil slova
předchozích řečníků. I on se zmínil o opatřeních, která
jsou ze strany vedení obce pro bezpečnost občanů
prováděna. Jako červená nit se táhla vystoupeními řečníků
varování adresovaná přítomným seniorům, aby byli velice
obezřetní při sjednávání pochybných smluv zejména na
snížení plateb za elektrickou energii či plyn popř. jiných
komodit. Vzhledem k tomu, že v obci je zakázán podomní
prodej, tak již výskyt podezřelých osob měl by být avizován
bezpečnostním složkám.
Na další schůzku byl po roce opět pozván policejní historik
Mgr. Radek Galaš, pracovník Muzea Policie ČR. V loňském
roce hovořil o případu vraždy Otýlie Vranské a tehdy nás
seznámil se snahou objasnit tento případ i po více jak 80
letech. Letošní jeho vyprávění bylo opět zajímavé a poutavé.
Týkalo se historie četnického sboru se zajímavostmi, které

nejsou všeobecně známé. Znovu
se v jeho osobě potvrdilo, že se
jedná o vědeckého pracovníka, pro kterého je tato oblast
zkoumání koníčkem a proto také má hluboké znalosti,
které umí i přítomným posluchačům předat.
Poslední výlet organizovaný Klubem seniorů byl do Muzea
městské hromadné dopravy v Praze otevřeného v roce
1993. Prohlídku jsme ještě stihli před ukončením letošní
návštěvnické sezony muzea. Prohlédli jsme si část muzea

věnované historickým tramvajím a to od tažených koňmi,
tzv. „koňky!“z roku 1886, až po ty, které snad ještě
někde jezdí. Patří sem i trolejbusy, které v Praze jezdily,
a o jejichž znovuzavedení se uvažuje. Mezi exponáty je i
salonní vůz tzv. „primátorský“ z roku 1900, který byl užíván
vedením města. Mezi exponáty nechybí ani servisní
tramvaje a další prostředky zajišťující nezbytný kolejový
provoz. Všechno jsou to ukázky technické vyspělosti a

dokonalosti, což dokladuje fakt, že všechny vystavované
dopravní prostředky jsou provozuschopné. Škoda jen, že
z muzea musely být odvezeny všechny autobusy. Ty jsou
nyní různě garážovány v objektech dopravního podniku, a
nejsou zatím přístupné k prohlídce. Čeká se na výstavbu již

naprojektovaných odpovídajích prostor v areálu vozovny
ve Střešovicích, kde by nově vzniklo muzeum autobusů a
také muzeum Metra.
Ukončená prohlídka muzea byla zpestřena vyjížďkou
v pronajaté historické tramvaji po nejhezčích částech
vnitřní Prahy. Přes Letenskou pláň na Strossmayerovo
náměstí a odtud po nábřeží a přes Vltavu do Revoluční
ulice a na náměstí Republiky. Historická tramvaj
zastavovala ve všech stanicích a průvodčí odcinkávali

odjezdy ze stanic. Od Masarykova nádraží projela tramvaj
přes Václavské náměstí do Vodičkové ulice a přes Spálenou
ulici k Národnímu divadlu. Další trasa vedla na Palachovo
náměstí a opět přes Vltavu k metru Malostranská a dále

Chotkovou ulicí se vyšplhala na komunikaci k Pražskému
hradu. Po Mariánských hradbách dojela historická tramvaj
na Brusnici a odtud to již bylo kousek zpět do vozovny
Střešovice, z níž před hodinou vyjela. I když všechna místa,
kterými se projíždělo jsou dobře známá a mnozí si také
pamatovali provoz těchto starých tramvají, byl to po letech
i přes hrkání kol na kolejích neskutečný zážitek.
Dne 19.11.2019 jsme se od 16.oo hod. mohli zúčastnit
generální zkoušky pohádkově motivovaného muzikálu
Královna Kapeska. Nový muzikál navazuje na čtyři
původní rodinné muzikály společnosti Pixa-pro. Dějištěm
muzikálu je pohádkový ostrov, kde jsou tři království
známá z pohádek. Aby šlo o pohádku existují na ostrově

i temné síly, které chtějí zničit veškerou přírodu. Do
záchrany přírody se zapojí dětí, jimž se podaří na zlými
silami zvítězit. Pohádka tak má i určitý ekologický aspekt a
výchovné působení nejen na malé diváky, ale pro všechny

generace. O shlédnutí představení byl velký zájem a tak se
nepodařilo uspokojit všechny zájemce.
Snad největší zážitek měli naší senioři a zájemci z řad
dalších občanů, kteří se zúčastnili setkání s RNDr.
Václavem Větvičkou v naší klubovně dne 27.11.2019.
Není snad nikoho, kdo by pana dr. Větvičku, českého
botanika, spisovatele a popularizátora vědy neznal z jeho
rozhlasových i televizních pořadů nebo vydaných 13
knížek. Bývalý ředitel Botanického ústavu a nyní vedoucí
zámeckého parku ve Štiříně byl za své dlouholeté zásluhy
oceněn medailí prezidenta republiky „Za zásluhy o stát
v oblasti vědy“ nebo „Cenou předsedy Rady pro výzkum,
vývoj a inovaci“ za propagaci a popularizaci vědy. Za svá
poutavá rozhlasová vysílání byl označen „šaramantní
osobností“. Jistě tomu napomohlo i to, že po úmrtí
Františka Nepila se stal jeho plnohodnotným a stejně
oblíbeným pokračovatelem.
Po úvodním představení a oslovení v duchu cestovatele
Miroslava Zikmunda – „Vaše učenosti“ se ujal slova
dr. Větvička. Sám sebe označil spíše než za biologa za
„stromovědce nebo stromozpytce“, i když jeho začátky
byly v oblasti studia růží. Vzpomněl na své začátky i na
to, že spolu se svým kolegou prof. Janem Jeníkem stál
ve své podstatě na počátku ekologie a ochrany přírody
s plným vědomím působení na děti a celou populaci. Jeho
nejúspěšnějším počinem se stala publikace Stromy a keře,
které se dostalo již 35 nových vydání, z nichž 10 bylo ve
Francii. To, že dr. Větvička je skvělý vyprávěč demonstroval
v průběhu svého vyprávění i z citací ze svých knížek.
Téměř dvě hodiny udržel kolem 70 posluchačů v naprosté
pozornosti, čemuž napomáhalo i humorné prezentování
jeho životních zkušeností. Svým nadšeným posluchačům
také podepisoval knihy, které si mohli zakoupit nebo
si je přinesli ssebou. Nezbývá než konstatovat, že tato
akce připravená vedením Klubu seniorů se zařadila mezi
nejúspěšnější, které se podařilo zorganizovat.
Petr želásko
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77. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ, 4. listopadu 2019
Na tomto listopadovém setkání jsme se vrátili opět ke
sportu a význačným sportovcům ve Kbelích. Bylo to
povídání a vzpomínání na to, co by ještě v připravované
knize o Kbelích nemělo chybět. Sportu, jak vůbec vznikal,
jsme se již věnovali na Letopiseckých setkáních v roce
2016. Nyní jsme doplňovali hlavně jména sportovců. Těch
jmen je opravdu hodně, jak sami uvidíte, a neměly by
upadnout v zapomnění.

Mezi prvními byla v roce 1912 založena Tělovýchovná
jednota Sokol Kbely a Dělnická tělocvičná jednota DTJ.
Prvním starostou Sokola byl Antonín Svoboda, náčelník
Jan Zeithamer a jednatel František Suchý. V roce 1939, za
okupace, byly byly všechny spolky zakázány. Po válce se
již DTJ neobnovilo. TJ Sokol prošel různými změnami, ať
již změnou názvu, vedením nebo složením sportovních
oddílů. V současné době spadá pod TJ
Sokol Kbely oddíl pozemního hokeje,
košíkové, stolní tenis a všestrannost.
Starostou Sokola je Jaromír Knopp.
Mezi nejrozšířenější sport ve Kbelích
byl a je fotbal. Založení klubu AFK
Kbely se datuje ke dni 7. března
1921, bude to již skoro 100 let.
Prvním předsedou klubu byl pan
Antonín Kletečka a místopředsedou
Josef Javornický. Dlouhou dobu byl
předsedou oddílu pan Václav Sajfr,
po kterém se přejmenovalo fotbalové
hřiště na „Stadion Václava Sajfrta“.
V současné době hrají dvě mužstva.
Na setkání pamětníci vzpomínali
na nejznámější fotbalisty: Arnošt
Pazdera – byla mu udělena v říjnu
2019 medaile 1. stupně u příležitosti
životního jubilea, pan Skuček, Ladislav
Zálužanský, Jiří Samec, byli nejstarší

hráči a hráli 2. ligu. Další již mladší sportovci Václav Sajfrt,
Karel Hruška, Jiří Novotný, Karel Černý, Jiří Černý hráli také
2. ligu. Dorosteneckou 1. ligu hráli do roku 1958 Karel
Macháček, Petr Granát, Ludvík Martinec, Jiří Kotek, Arnošt
Dvořák, Jiří Němec, Jiří Šafránek, Jiří Říha, Míla Vašák a
Ladislav Lehký. Nyní hrají fotbalisté ligu B.
Mezi úspěšné sporty ve Kbelích patří pozemní hokej.
Jak již bylo řečeno, je jedním z oddílu Sokola. Ve Kbelích
se začal hrát v letech 1932 – 1935.
Při jeho založení byl pan Baloun.
Pak se nějaký čas nehrál a až v roce
1963 se založil nový oddíl a hraje se
nepřetržitě dodnes. Při jeho založení
byl opět pan Jaroslav Baloun, dále
Vladimír Šlechta a Jan Mára. Muži
hráli až do roku 2000 nejvyšší
celostátní soutěž – extraligu. Dobrých
výsledků dosahovali i dorostenci a
žáci. V říjnu letošního roku udělil
starosta MČ Pavel Žďárský panu Jiřímu
Kačmaříkovi medaili 1. stupně za
úspěšnou práci v odvětví pozemního
hokeje a také předal čestné uznání
a šek na 40 000,- Kč Sokolu Kbely,
oddílu pozemního hokeje – mladší
žákyně, které v letošním roce získaly
dvojnásobný titul Mistr České republiky v pozemním hokeji
sezóny 2018/2019. V současné době má pozemní hokej
týmy: senioři – seniorky, starší žáci, mladší žáci, přípravka
a benjamínci. Předsedou oddílu je Václav Podskalský,
organizačním pracovníkem Jiří Kačmařík a šéf trenérem je
Dušan Hrazdíra.
Ve Kbelích se hrál i lední hokej. Byl to SHK Kbely –

sportovní hokejový klub. Chvíli spadal také pod Sokol. Hrál
se asi do roku 1960. Mezi známe hokejisty patřili Oldřich
Suchý, Ota Gnán, Ladislav Klíma, Míla Maršál. Někteří hráli
hokej i fotbal. Nejprve se hrálo na přírodním ledě, po roce
1950 bylo umělé kluziště na fotbalovém hřišti za bývalou
tribunou.
Dalším oddílem Sokola je atletika. Ve Kbelích vznikla v
roce 1943. Mezi zakládající členy patří Zdeněk a Václav
Šedivých a Karel Bartoška. Mezi nejlepší sportovce patřili
Karel Roubal, Štěpán Škorpil, Zdeněk Šedivý, Jiří Brdlík,
Josef Průcha, Jiří Mulač, Karel Vágnar a Václav Šedivý.
Předsedou oddílu byl Zdeněk Šedivý. Mezi nejlepší
závodníky v současné době patří Ondřej Šedivý, Martin
Korenčík, Martin Bureš, Zdeněk Blažej, Michal Korenčík,
Zdeněk Šedivý ml. a Jan Šedivý.
Začátky
basketbalu
ve
Kbelích se datují do roku
1942. Mezi první hráče
patřili: Korynta, Bartoška,
Fukal, Bouzek, Růžička,
Maršík, V. Šedivý a Pobuda. V
šedesátých až sedmdesátých
letech minulého století se
dobře umísťovali i dorostenci:
Škorpil,
Zálužanský,
L.
Viktorín, J. Viktorín, Bendl,
Klaus (pozdější prezident),
Kubeš, Jenšík, Hanousek,
Chlost, Deutscher, Zelenka,
Klíma, Nečesaný, Mrha,
Štěpán, Zd. Šedivý, Knopp,
Vencl,
Zapadlo,
Kruliš,
Kupka, Ondříček a Kobyle. V
současné době hrají družstva mužů, kadeti, žáci a oddíly
Mini. Malé děti trénuje Zdeněk Šedivý ml.
Jedním z oddílu Sokola je stolní tenis nebo také pingpong. Ve Kbelích se hrál stolní tenis již před válkou. V
roce 1954 vedl oddíl Oldřich Sivrnádl a pan Kaftan. Mezi
úspěšné hráče patřili Pazdera, Zelinka, Kyral, Kaftan,
Škorpil, Nezkusil a Paurová. Období let 1978 – 1995 patří
k nejúspěšnějším. I letošní rok byl pro stolní tenisty týmu
A i B úspěšný. V současné době má stolní tenis kolem 20
členů. Předsedou klubu je Eva Bartoňová, místopředseda
Vladimír Svoboda.
Ve Kbelích byl i početný oddíl turistiky a orientačního
běhu. Mezi zakladatel byli Miroslav Škorpil a Václav Šedivý.
Oblíbeným sportem je cyklistika. Kbelští cyklisté byli
sdruženi pod Cyklo klubem Sokol Kbely. Několik let úspěšně
jezdili Václav Trsek, Rudolf Lacina a Bohuslav Lafek. Ten
vedl i oddíl malých cyklistů. Pak se cyklisté osamostatnili
a nový název je Kbely cykling team z.s. Předsedou oddílu
je Miroslav Svoboda, který je zároveň velmi úspěšným,
závodníkem. V roce 2013 se stal mistrem Evropy. Cyklisté
se zúčastňují Závodu horských kol „Letňansko-kbelský
pahorek“.
Známý je silniční běžecký závod „Palestra Kbelská

desítka“. Původní název byl „Kbelská desítka“. U zrodu stáli
bratři Ladislav a Václav Řápkovi a Radek Zelenka. Poprvé
se závodu v roce 1987 zúčastnilo 99 běžců, V letošním
roce 2019 již 1 200 závodníků . Od roku 2004 převzala
organizaci závodu kbelská Vysoká škola tělesné výchovy a
sportu Palestra. Od roku 2010 je přidaná i kategorie pro
děti.
Při TJ Sokol Kbely působí i oddíl všestrannosti. Zahrnuje
cvičení dětí, aerobic a zdravotní cvičení pro ženy. Mezi
prvními cvičitelkami byly paní Hronová a Millerová, které
cvičily za války děti. V průběhu doby se vystřídalo mnoho
cvičitelek a náčelnic: sestry Zouzovi, paní Hrobcová,
Míla Marčíková, Květa Svobodová, Vlasta Nováková,
Jiřina Vítková, Ludmila Švárová, Eva Deutcherová, Marie
Stepanová, Vendula Sládková, Olina Josková, Hana Brožová,

Marie Podskalská, Jitka Smítková, Jana Reichrtová, Soňa
Struhárová, Helena Zajíčková, Alena Benáková, Jana
Pechová a Jitka Supeltová. V současné době cvičí děti pod
vedením Moniky Zelenkové, cvičení žen vedou cvičitelky
Helena Zárubová, Jana Hájková, Zuzana Bezkočková, Lucie
Šimáková a zdravotní cvičení Ivana Engelová. Dříve cvičili i
muži, mladší žákyně, starší žákyně i dorostenky. V současné
době o tento druh cvičení již není zájem.
Ve Kbelích působí od roku 2011 také Sportovní klub, který
sdružuje oddíly fotbalu, malé kopané, cyklistiky, šachů,
volejbalu a florbalu. Každý tým má svého trenéra.
Již za první republiky a asi až do roku 1960 byl ve Kbelích
také oddíl boxu. Mezi známé boxery se řadí pánové Vondra,
Polda, Pomahač, Chramosta a Peták, který byl zároveň i
fotbalový brankář.
Dalším současným sportovním oddílem je Spejbl Gym pro
bojové sporty pod vedením Ondřeje Hutníka.
Byli zde i sportovci, kteří se zúčastňovali závodů v chůzi.
Byli to Jaroslav Veselý, Ladislav Moc a Josef Průcha.
Měli jsme i sportovní rozhodčí ve volejbale. Pana Bohuslava
Průšu a Oldřicha Minaříka.
Mezi sporty patří i šachy. Po roce 1955 se hrály pod
vedením Oldřicha Votického. Další šachysta pan Josef
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Přibyl začal hrát šachy již v 10 letech. Svou kariéru zahájil
v šachovém oddíle Spartak Kbely. Je držitelem několika
titulů na úrovni republiky.
Nesmíme zapomenout na sporty, které ve Kbelích nebyly,
ale Kbel se týkají. Byly to motocyklové závody. Závod
Kbelský okruh o Velkou cenu Prahy se jel prvně v roce
1948. To závodila auta i motocykly. V dalších ročnících
1949 a 1950 závodily jen motocykly. Start i cíl byl vždy ve
Kbelích u majáku. Trasa vedla přes Kbely a Letňany. Přesto
ve Kbelích bydleli i známí závodníci: Buchta, závodil jen na
motorkách a Vitvar, ten závodil na motorkách i autech.
V roce 1966 projížděl přes Kbely, dnes Mladoboleslavskou
ulicí, také Závod míru.
Máme i sportovní klub v základní škole – ŠAKAL – Školní
atletický klub Albrechtická, který vznikl z iniciativy rodičů,
členů SRPŠ, ve školním roce 2015/2016. Další sportovní
kroužky školy jsou v Nízkoprahovém centru aktivit MČ
Praha 19.
Ve zdravotním středisku je možno si zacvičit ve FIT TIME
s.r.o.
Ve Kbelích se cvičí i jóga. Rodinné jógové centrum Joga Joy

Centrum vede Mgr. Taťána Ametová.
V roce 2016 se prvně vyhlašoval také Sportovec roku za rok
2015 a do síně slávy bylo uvedeno mnoho jmen kbelských
sportovců.
Nesmíme zapomenout ani na sportovní redaktory a
komentátory. Kbelský pan Jenčík je sportovní redaktor,
vystupoval také v Receptáři u pana Podlahy a Štěpán
Škorpil, sportovní komentátor, který zde bydlel krátce, ale
za Kbely sportoval.
Jak sami vidíte, udělat tento přehled kbelských sportovců,
bylo velmi náročné. Dá se říci, že mezi sportovní rodiny ve
Kbelích, patří rodina Šedivých (Zdeněk a Václav). Založili
zde několik sportovních oddílů, které také vedli a jejich
potomci působí ve kbelském sportu dodnes. Pokud někdo
zjistíte, že některý sportovec chybí, prosím o zavolání nebo
napsání zprávy. Také bych potřebovala doplnit křestní
jména většiny sportovců. Předem všem moc děkuji. (tel.
737 124 066 a e-mail: engelova.ivana@seznam.cz).
Ivana Engelová, kronikářka Kbel

78. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ, 2. prosince 2019
Sešli jsme se, jako každé první pondělí v měsíci, na
Letopiseckém setkání. Mělo sváteční ráz, protože se blíží
vánoční svátky. Setkání přišli pozdravit místostarostka MČ
paní Ivana Šestáková a tajemník MČ JUDr. Josef Nykles.
Všem zájemcům o historii popřáli krásné svátky, hodně
zdraví do nového roku a také poděkovali za práci, kterou
pro Kbely touto činností vykonávají. Protože právě z jejich
vzpomínek a fotografií mohou vznikat připravované knihy
o školství a o Kbelích. A my jsme zase rádi, že nám bylo
umožněno se setkávat v zasedací místnosti místního úřadu,
kde si můžeme povídat a fotografie také ukazovat. Každý
pamětník si odnesl domů kalendář na rok 2020. Účastníci
se rozhovořili o první adventní neděli v Centrálním parku.
Opět zde bylo plno stánků s dobrotami a vánočními
ozdobami. Pěkný program a vánoční hudba provázely
účastníky celé odpoledne. Všichni netrpělivě čekali na
rozsvícení vánočního stromu, který mimochodem v parku
roste již skoro šedesát let. Zakončením celého odpoledne
byl nádherný ohňostroj, který nám mohou jinde závidět.
Pak jsme si promítli ukázku z motocyklového závodu ve
Kbelích, který se jel v roce 1949 za deštivého počasí. To
se náhodou povedlo objevit slečně Makové na internetu.
Bylo to zajímavé a všem se to líbilo. O závodě jsme hovořili
na minulém setkání.
Pak jsme se již věnovali dalšímu připravenému programu.
Takto se již setkáváme od roku 2012 a stále nacházíme
zajímavosti a skutečnosti, které se ve Kbelích udály.
Rozebírali jsme postupně vznik obce, představitelé obce,
zemědělství, průmysl, výstavbu, dopravu, kulturu, sport,
spolky, obyvatelstvo a školství. Vše vychází ve Kbeláku a
tím se dostane do podvědomí občanů, kteří se do Kbel

přistěhovali, aby věděli, v jaké části Prahy bydlí a žijí.
Myslím, že se nám podařilo Kbely zmapovat. Máme hodně
fotografického materiálu. Nyní se dodělává kniha o školství
ve Kbelích. Jenom do daného textu jsme s panem Marelem
zařadili 150 fotografií od pamětníků i ostatních občanů
Kbel a další ještě budou na konci knihy v příloze. Udělali
jsme velký kus práce, protože důležité jsou i vzpomínky, ne
jenom holá fakta, a o tom naše setkání jsou.
Ještě další práce nás ale čeká. Probrali jsme již některé

části Kbel a další ještě musíme dokončit. To je část od
Železnobrodské ulice až k Nouzovu a celá část za dráhou
směrem k Vinoři. Také se budeme věnovat připravované
knize o Kbelích a vybírat fotografie do jednotlivých statí.
Někteří pamětníci upozornili, že u památných soch nejsou
cedulky s popisem, o jakou sochu se jedná. Cedulka není
ani u památné lípy, která se vysadila k 100 letům republiky.
Děti si kolem ní hrají a mohou jí poškodit. Na základě
připomínek našich čtenářů a pamětníků se některé
události nebo jména, která jsme
probírali na dřívějších setkáních,
musí upřesnit. Proto nás čeká
ještě hodně práce.
Děkuji všem, kteří mě upozorňují
na některé nesrovnalosti. Někdy
se zjistí určité skutečnosti
později nebo si to někdo
pamatuje trochu jinak, ale o tom
všem naše setkání jsou.
Přeji všem čtenářům Kbeláku
zajímajících se o historii Kbel
krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a pohody
v pracovním i osobním životě v
novém roce 2020.
Ivana Engelová,
kronikářka Kbel
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CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI
PRO CHARITU NERATOVICE
Pečovatelská služba Charity Neratovice byla 5. listopadu
2019 v Senátu Parlamentu ČR oceněna Cenou kvality v
sociální péči v kategorii terénní sociální služby pro seniory.
Cenu převzala paní ředitelka Miloslava Machovcová,
která poděkovala všem zaměstnancům, bez kterých by

pražských městských částech. Jednou z městských částí
je i Praha 19, kde naše pracovnice v sociálních službách
zajišťují péči o místní klienty.

Charita úspěchu nedosáhla. V letošním roce se udílení cen
konalo již po čtrnácté. Odborná porota tyto ceny uděluje
na základě stanovených kritérií za kvalitu služeb. Záštitu
nad udílením Ceny převzal místopředseda Senátu Milan
Štěch za přítomnosti senátorky Emílie Třískové a dalších
významných hostů . Slavnostní atmosféru předávání cen
zpříjemnily i zpěvačky Marta a Tena Eleftariadu. Charita
Neratovice působí v 16 obcích Středočeského kraje a

Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech proběhne 20.ročník celostátní
akce ,,Tříkrálová sbírka,,.
Skupinky
koledníků budou procházet městy, městysi a obcemi
celé ČR.
Naši koledníci
se zúčastní sbírky ve dnech od 4.1.2020 do 8.1.2020.

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

Miloslava Machovcová
ředitelka Charity Neratovice

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.

KBELSKÝ ZÁPISNÍK JOSEFA PERLINGERA

Listopad 2019

1. 11. Den blbec měl senior z Kbel. Ráno vyrazil do světa,
tedy konkrétně do nejmenované hospody v Letňanech.
Pivo a destiláty mu tak zachutnaly, že do Kbel se vrátil až
odpoledne v podnapilém stavu. Zjistil, že všechny peníze
propil, tak vyrazil k bankomatu v Katusické ulici. Cestou
málem spadl do zajištěného výkopu, navíc ztratil obě
boty a když konečně dorazil k bankomatu byl na něj
komický pohled, jak v zimě v ponožkách se snaží vybrat
peníze. Nakonec byl rád, že se mu podařilo dojít až domů,
kde mu manželka zajistila tichou domácnost!
2. 11. Městská část Praha 19 a Kulturní a rodinné
centrum CoByDup uspořádali Halloweenské dlabání
dýní. Tato akce začala v Centrálním parku Kbely a pro
přítomné byl připraven program, jehož hlavní část začala
po setmění. Nechyběly soutěže o nejhezčí dýni a průvod
strašidelným lesem a další zábava. Děti i jejich rodiče si
přišli na své!!! Fotbalisté Spartaku Kbely porazili v 1. B.
třídě Újezd Praha 4 na jeho hřišti poměrem 3:2.
4.11. Na kbelské radnici se uskutečnilo další
Letopisecké setkání, kde kbelští pamětníci opět
podrobně mapovali historii Kbel. Přítomní se také
dozvěděli, jak se připravuje nová kniha o historii Kbel.
5. 11. V Centrálním parku Kbely v odpoledních hodinách
neznámý mladý muž oslovil ženu v nejlepších letech.
Nabízel jí, slušně řečeno milostné hrátky. Přestože byl
dotěrný, tak žena nezaváhala a odmítla ho slovy: Mohla
bych být Vaše máma! Mladík ještě něco brumlal a odešel.
V případě, že Vás bude obtěžovat neznámá osoba,
neváhejte a volejte policii. Ve Kbelích žádné úchyláky
nechceme!!!
8. 11. Navštívil jsem Letecký archiv v Praze 10 a získal
další zajímavé údaje o kbelském letišti a jeho historii.
Např. dne 4. září 1919, odstartoval z kbelského letiště
v rámci francouzské vojenské mise letoun Breguet XIV
A. 2 z výzbroje Escadrille Br. 590, ke kurýrnímu letu do
Paříže. Posádka letadla - pilot kapitán Bedřich Starý a
pozorovatel nadporučík Jan Blíženec vezla do Paříže
diplomatickou poštu. Po mezipřistání na letišti v Mohuči
bezpečně přistáli na letišti Le Bourget u Paříže.
10. 11. Městská část Praha 19 ve spolupráci s dalšími
kbelskými spolky uspořádala v Centrálním parku
Kbely akci pod názvem Svatomartinské posvícení,
kde přítomní mohli i přes chladné počasí strávit
příjemné odpoledne ve společnosti hudební skupiny
Holokrci, měli možnost shlédnout představení o
legendě sv. Martina a ochutnat tradiční svatomartinské
pochutiny. Prostě zábava pro každého!!! Fotbalisté
A týmu Spartaku Kbely porazili po dobrém výkonu
na domácím hřišti Kyje B 2:1 po poločase 1:1.
13. 11. Rodina z Kbel odcestovala na dovolenou do
Egypta. Hned druhý den pobytu na pobřeží potkali
sousedy ze Kbel. Nevěřili svým očím a byli z toho
otráveni, protože zrovna tyto lidi nemají příliš v lásce!

Příště doporučuji zájezd třeba na Tahiti, tam je velká
pravděpodobnost, že na kbelského občana nenarazí!
Kbeláky lze, ale potkat na celém světě!!!
15. 11. V ranních hodinách byl v lesoparku za železniční
tratí nalezen muž bez známek života. Byla přivolána
pomoc, ale bohužel už mu nebylo pomoci. Jednalo se
o muže středního věku, bezdomovce, který byl navíc
dlouhodobě nemocný. Podle svědka to nevypadalo na cizí
zavinění, ale poslední slovo má policie, která případ řeší.
Čest jeho památce!
16. 11. Poslední mistrovský zápas podzimu mezi
fotbalisty JM Chodov – Spartak Kbely skončil remízou 3:3
a naši borci přezimují v tabulce soutěže na slušném 5.
místě.
18. 11. Mladíci ze Kbel si zahráli fotbálek. Nejvíc mě
zaujal jeden borec, který při tomto mači stále držel v ruce
svůj mobilní telefon. Prostě bez mobilu nedá ani ránu a
navíc byl šikovný nejen na hříšti, ale také mobil utkání bez
úhony přežil!
20. 11. Na nádraží ve Kbelích byl ráno vidět humorný
obraz. Muž ze Kbel kolem třicítky spěchal na vlak zřejmě
do práce. Vlak již přijel do stanice a muž běžel, jakoby
chtěl překonat světový rekord v běhu na 100 metrů.
Bohužel vlak nestihl a navíc totálně udýchaný působil
opravdu komicky.
23. 11. V Lidovém domě Kbely se večer konala Hasičská
zábava, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů Kbely za
podpory MČ Praha 19. Přítomným hrály dvě kapely, byli
tam významní hosté, nechyběla bohatá tombola a noční
diskotéka. My kbelští občané jsme na naše dobrovolné
hasiče hrdi a tato nejstarší kbelská organizace (založena
1881) zaslouží uznání.
24. 11. Přesně před třiceti lety, dne 24. listopadu 1989
bylo ve Kbelích založeno Občanské fórum, byl ustaven
přípravný výbor, inicioval první svobodné, veřejné setkání
s občany, které se uskutečnilo v hotelu Erko dne 30.
listopadu 1989!
26. 11. Žena z Kbel si večer vyšla na vycházku, sedla si na
lavičku a po chvíli odešla domů. Naštěstí bydlí nedaleko
protože, když zjistila, že nemá svůj značkový mobilní
telefon tak se rychle vrátila na místo, kde před chvílí
seděla. Byla skoro tma, mobil ležel na lavičce, kam si ho
položila. Tak tentokrát měla velké štěstí!
27. 11. V dopoledních hodinách byl na trávníku v blízkosti
kbelského nádraží nalezen školní penál se školními
potřebami. Jedna žena odhadla, že podle rozvrhu hodin
se jedná o žáka 1. stupně základní školy. Penál jsem
odevzdal na kbelskou radnici.
29. 11. Kulturní a rodinné centrum CoByDup ve
spolupráci s MČ Praha 19 uspořádali odpoledne v Lidovém
domě Kbely ,,Mikulášskou besídku pro nejmenší“. Na
programu byla pohádka a po krátké přestávce děti
čekal příchod Mikuláše s družinou a nechyběla nadílka!
Josef Perlinger (JPM)

31
49

48

KBELY
PŘIPOJENY

SUPERRYCHLÝ INTERNET
NA OPTICKÉ SÍTI JE JIŽ U NÁS
Ve Kbelích jsme pro vás právě spustili optickou síť od T-Mobilu! Je zde tak
dostupný superrychlý a neomezený internet s rychlostí až 1 Gb/s a nabitá
digitální televize s exkluzivním sportovním obsahem. K tomu navíc i možnost
získat spousty výhod.
Co nová síť přináší?
Díky síti nejnovější generace, která se v těchto dnech spouští v dalších domácnostech, můžete využívat stabilní a superrychlé připojení k internetu či sledovat TV v digitální kvalitě. Nyní se může
k internetu připojit celá rodina, hrát hry, stahovat vysokou rychlostí
či sledovat videa v nejvyšší kvalitě a v ničem se neomezovat.
K optickému internetu si můžete přidat T-Mobile TV a získat tak unikátní televizní obsah. V nabídce je více než 150 programů, z toho 63
v HD kvalitě. Filmy, sporty, dokumenty, vše, na co si vzpomenete.
Jako jediní v České republice můžete sledovat celosvětově oblíbený dokumentární program BBC Earth v češtině. Sportovní
fanoušci se mohou těšit na prémiový fotbal – anglickou Premier

TM-C11080850-Optika-PR-Kbely-210x297-v1.indd 1

League nebo španělskou La Ligu. T-Mobile TV se vám zcela přizpůsobí – můžete si vše nahrávat nebo pustit až 7 dní zpětně, je
to na vás.
Kombinací pevných a mobilních služeb navíc můžete mít služby ještě výhodnější. Včetně mobilního volání. S Magentou 1 totiž platí, že
čím více služeb si u T-Mobilu pořídíte, tím víc výhod dostanete.
Více naleznete na t-mobile.cz/optika.
Přejeme pěknou zábavu!
Reklamní sdělení T-Mobilu

11.12.19 15:09

TM-C11080850-Optika-Inz-Kbely-210x297-v2.indd 1

09.12.19 14:52
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BEZDRÁTOVÁ 5G SÍŤ
INTERNET A KABELOVÁ TV
Pro rodinné domy, kam nám nevede op�cká síť. Vysoká rychlost až 200 Mbit

5G Internet 200 Mbit
UHD 4K Televize se 155 TV kanály
Pomůžeme Vám s přepojením od Vašeho operátora

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

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

www.facebook.com/cznet.cz
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Vernisáž výstavy – fotografie
vážek Miloše Váši
a šperky Adély Vášové

Pro dospělé:

Vlastimil Vondruška – Právo první noci (Moba)
Jo Nesbo – Nůž (Kniha Zlín)
Lisa Jackson – Jako o život (Domino)
Rachel Abbottová – Dům na útesu (MF)
Miloň Čepelka – Skok sem, skok tam (ČAS)
Mariusz Szczygiel – Není (Dokořán)
Monika Wurmová – Pakistánská pomsta (Fortuna Libri)
David Lagercrantz – Dívka, která musí zemřít (Host)

typů se v jednotlivých oblastech české krajiny objevuje.
Paní Adéla Vášová přivezla zase ukázat svoji výrobu šperků,

i jiných zajímavě zdobených předmětů.
Také nám prozradila, že i ona se věnuje amatérské
fotografii, tudíž se určitě i s touto mnohostranně nadanou
autorkou setkáme na některé z dalších výstav.
Tvorbu manželů Vášových můžete v knihovně zhlédnout až
do 28. 2. 2020.

V průběhu vánočních prázdnin bude knihovna uzavřena v termínu:
23. 12. 2019 – 5. 1. 2020.
Od pondělí 6. ledna 2020 je znovu otevřeno v běžných provozních hodinách
Krásné, pokojné a ve zdraví prožité vánoční svátky, mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce
přeje za kbelskou knihovnu Iveta Novotná

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

Ve středu 13. listopadu proběhla v knihovně tak trochu
netradiční vernisáž, neboť jsme zde tentokrát přivítali dva
autory současně. Až ze Sokolova k nám zavítal manželský
pár Adéla a Miloš Vášovi, kteří se představili v odlišných
oborech tvorby. Pan Miloš Váša je dlouholetý, téměř
profesionální fotograf vážek, o kterých dokáže i velice
zasvěceně vyprávět. V knihovně je vystaveno množství
úžasných fotografií tohoto druhu hmyzu, který sice všichni
známe, ale určitě mnozí z nás ani netuší, kolik různorodých

Nejzajímavější knižní přírůstky:
Listopad - Prosinec 2019

Místní knihovna Kbely

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

Pro děti a mládež:
Ivana Peroutková – Valentýnka a narozeniny (Albatros)
Lara Albanese – Velký atlas vesmíru (Dobrovský)
Amanda Liová – Příběhy pozoruhodných dětí (MF)
Terezka chce pejska. Čtení po slabikách (Junior)

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba:
Po, St 9.00-11.45 13.00-17.45 hod.
Čt, Pá 9.00-11.45 hod.
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INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle
Plošná inzerce
1 strana A4 3.920,- Kč s DPH
1/2 strany A4 2.210,- Kč s DPH
1/4 strany A4
1190,- Kč s DPH
1/8 strany A4
790,- Kč s DPH
Ceny jsou uvedeny s DPH.

Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel,
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení
na 3 čísla je sleva 5%.
Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16 ze strany A4 za 390,- Kč včetně DPH.

PLYN - VODA - TOPENÍ
Montáž a oprava rozvodů a spotřebičů. Veškeré
instalatérské, plynařské a topenářské práce, čistění odpadů,
revize plynu.
Vladimír Tymeš, tel. 603 937 032, www.voda-plyn-tymes.cz

přijmeme pracovnice
hledáme paní na hlídání dětí
Rodina se třemi dětmi hledá paní na hlídání dětí,
vyzvedávání ze školy, rozvoz na kroužky a výpomoc v
domácnosti (především žehlení). Pondělí - čtvrtek, v
odpoledních hodinách, jedná se o 6 hodin denně. Bližší
informace na telefonu 606 769 038.

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

· SERVIS
LYŽE ·· PRODEJ
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

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
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