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Zprávy z Rady MČ Praha 19

Naše žádosti ohledně dotací z rezervy rozpočtu hlavního
města Prahy určené pro městské části, ve které jsme
si požádali na dofinancování stavby haly tělocvičny a
rekonstrukci hřbitova včetně tolik potřebných nových
kolumbárií, bohužel nedopadly příliš optimisticky.
Z požadavku na 38 mil. na tělocvičnu na nás zbylo 8 mil
a na kolumbárium ve výši 6 mil jsme nedostali nic. Praha
rozdělila mezi všech 57 městských částí 500 mil a náš podíl
tak činí aritmetický průměr. S ohledem na naši prioritu a
daný příslib ze strany radních, jsme v obou
případech zahájili samostatná jednání a
žádosti, avšak v půlce března do situace
vstoupil COVID-19, a tak hl. m. Praha řešila
jiné problémy. Situaci však nevzdáváme,
podali jsme žádost i na programy ze státního
rozpočtu, ty ale budou vypsány až příští
rok. Nicméně nám to umožní konsolidovat
i možné zdroje z naší strany, takže i když je
teď finanční závazek velký, časem jistě vše
dořešíme.
Rada společně s bezpečnostní komisí se
opakovaně zabývala objektem bývalé
ubytovny v areálu LOM, kde přespávali
cizí návštěvníci a okolí je ve značně
zdevastovaném stavu. MČ v únoru provedla
deratizaci a se správcem konkurzní podstaty
firmy Genel Invest, která nyní tzv. tesko baráky vlastní,
dohodla zabezpečení, tak aby nešlo do budovy vniknout.
Otázka hygieny, bezpečnosti a pořádku v této části Kbel je
velmi podstatná, neboť bezprostředně sousedí s budoucí
halou tělocvičny a následně budovou školy. Na baráky při
svých obchůzkách dohlíží kbelští členové Městské policie
a pravidelnou kontrolou našeho pracovníka Ondřeje
Šťastného se podařilo zamezit opakovaným atakům
různých bezdomovců do těchto objektů.
Podobnou problematikou se zabývala komise a členové
Rady na jednání o problematice černých ubytoven, na
kterém byla přítomna i radní hl. m. Prahy pro legislativu
paní JUDr. Hana Marvanová. Přítomni byli též zástupci
Policie ČR a byly probrány oblasti systému ubytovávání,
živnostenského podnikání, stavební náležitosti, legislativa
a byly sepsány body, které bychom chtěli, aby paní
Marvanová podpořila do legislativního procesu, který
by hl. m. Praha zastřešila, tak aby proti nepoctivým, či
spekulativním ubytovatelům byla možná jednoduchá a
neprůstřelná obrana.
Začátkem března vedení MČ neprodleně reagovalo na
vznikající pandemii a operativně jsme též realizovali vládní
opatření. Velmi rychle byl spuštěn program šití roušek a
jejich distribuce, rozdávání desinfekce, nákup ochranných
a hygienických potřeb, byli kontaktováni senioři s nabídkou
pomoci a upraven režim v domovech seniorů. Také jsme
okamžitě po nařízení o uzavření některých provozoven
spustili podporu pro podnikatele a odpustili na toto

období nájem. Byl stanoven i program pro nájemce našich
bytů, kteří by se ocitli ve finanční nouzi, ale také jsme
museli náležitě zorganizovat provoz úřadu, tak abychom
ochránili, jak zaměstnance, tak příchozí. Úřad tedy běžel
dál, avšak za potřebných hygienických podmínek. Obdobně
jsme reagovali se základní školou a mateřskými školami.
Rada se též nezalekla, a jelikož jsme hodlali v řádném
termínu schválit rozpočet, uskutečnilo se řádné plánované
jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 ve středu 25. 3. 2020

Matematicky vyjádřeno budou mateřské školy na své plné
kapacitě cca 320 předškoláků a naše základní škola se
přiřadí ke třem největším školám v Praze se cca 1030 žáky.
Ve školkách je počet 6 tříd daných, ve škole dojde možná
opět k využití družiny, tak aby mohly být třídy děleny pro
odborné či jazykové předměty. Vše se bude dolaďovat
během července.
Rada v souladu se schváleným záměrem přechodu
vytápění a ohřevu teplé vody v našich bytových domech
a ostatních objektech z páry na plyn projednala návrh
akcionářské smlouvy s dceřinou společností Pražské
plynárenské, firmou Prometheus a hodláme ji předložit
k projednání na nejbližší jednání Zastupitelstva MČ Praha
19 a se souhlasem hl. m. Prahy tak, abychom naplnili hlavní

záměr této změny, a to je vytápění za rozumnou a hlavně
podstatně levnější cenu. Bonusem společného podniku
pak bude rekonstrukce podzemních rozvodů, které nyní
tak často praskají a také totální renovace kotelen.
Na začátku května obdrželi zástupci radnice výslednou
zprávu auditorské skupiny magistrátu hl. m. Prahy o
přezkoumání hospodaření za rok 2019 a její výrok je
bez závad. Zpráva se stane součástí komplexní zprávy
o výsledku hospodaření MČ za loňský rok spolu se
závěrečným účtem, který bude projednáván na červnovém
jednání zastupitelstva. Je to již druhým rokem, kdy naše
MČ se může pochlubit takto pozitivním auditem.
Ivana Šestáková
místostarostka

Kbely TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

www.kbely.tv

Kbely a Čakovice propojí nové cesty
Krajinný park Havraňák počítá s rozšířením přístupné zeleně v oblasti mezi
Kbely a Čakovicemi.
Na čakovické straně už existuje síť cest, které časem povedou i do Kbel.
https://kbely.tv/video/1953-kbely-a-akovice-propoji-nove-cesty
na zahradě Lidového domu pod širým nebem. Dnes již
po uvolnění některých opatření jsou v provozu mateřské
školy a škola základní v intencích pravidel dle ministerstva
zdravotnictví a školství. Nebylo to jednoduché skloubit
a zajistit, ale z obou stran, jak vedení školek tak městské
části bylo k tomu přistupováno velmi zodpovědně. Kbely
si chceme ochránit i do budoucna, takže jsme přistoupili
k předzásobení na možnou podzimní vlnu a doufejme, že
historická památka na morovou ránu ve Kbelích v podobě
sochy svatého Vojtěcha ve Vrchlabské ulici zůstane
v pravdě historickým mementem.
Rada opakovaně kontaktovala ředitele Technických služeb
hl. m. Prahy ohledně situace nefunkčních semaforů na
křižovatce Mladoboleslavská Vrchlabská a Polaneckého,
jelikož tam nejde o technickou závadu, ale o administrativní
zádrhel ze strany realizátora TSK a dohody s PRE. Pan
ředitel přislíbil nápravu, ale to už jsme bohužel slyšeli
před časem od tiskové mluvčí a situace se nepohnula.
Pan starosta bombarduje TSK každý den telefonáty a byla
jim předána i stížnost obyvatel v okolí bydlících. Zároveň
domluvil dohled Policie ČR nad křižovatkou a přechodem.
Poslední informace o termínu nápravy zní 8. 6. 2020.
Zápisy k povinné výuce do základní školy a předškolnímu
vzdělání do obou mateřských škol, tentokráte proběhlo
bez dětí a takříkajíc bezkontaktně. Na zájmu to ovšem
nic nezměnilo, takže v příštím roce budeme mít opět
plně obsazeny obě mateřské školy a škola bude mít
pět prvních tříd a jednu třídu přípravného ročníku.

Byla tu zeleň, teď jen holá pláň
Správa železnic na jaře vykácela široký pruh zeleně u trati. Proč? A dá se s
tím něco dělat? Dozvíte se v reportáži.
https://kbely.tv/video/1952-byla-tu-zele-ted-jen-hola-pla-

Semafory na Mladoboleslavské nejdou. Proč?
Na křižovatce Mladoboleslavské a Vrchlabské ulice už dlouhé měsíce
nejdou semafory kvůli probíhajícím stavebním pracem. V čem je problém?
Snad odpoví naše reportáž.
https://kbely.tv/video/1948-na-krizovatce-uz-radu-mesic-nejdousemafory-procHarmonogram spouštění optické sítě
Chcete znát, kdy se bude kopat optická síť právě u Vás? Snad odpoví
přehledná mapa, kterou jsme připravili spolu se společností T-Mobile.
https://kbely.tv/video/1946-harmonogram-spousteni-opticke-site

Starosta ke konci nouzového stavu
Během koronaviru k Vám prostřednictvím Kbely TV promlouval starosta
MČ Praha 19. V posledním videu mimojiné děkuje Kbelákům za to, jak
situaci zvládli.
https://kbely.tv/video/1945-starosta-ke-koronaviru-5-konec-nouzovehostavu
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Létající drak s abecedou

Před vchodem na detašované pracoviště ÚMČ Praha 19
a průchodem k družině ZŠ byl nainstalován první ze série
obrázků - létající drak s abecedou. Použita byla odolná
termoplastická značkovací směs určená pro silnou zátěž
na silnicích, v městských zónách i na dětských hřištích.
Tato technologie umožňuje designovat grafiku s přesnými
konturami. Tento materiál je netoxický, bezolovnatý a
plně pigmentovaný. Nehrozí riziko uklouznutí nebo smyku
za jakýchkoliv povětrnostních podmínek díky použití
skleněných částic na povrchu šablony pro zdrsnění. Díky
tomuto termoplastickému značení budou Kbely zase o
něco veselejší.
Micha Marel
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Rekonstrukce sportoviště
za „Erkem“
Byla
dokončena
kompletní
rekonstrukce sportoviště za „Erkem“.
Jako povrch byl použit jednovrstvý
tartan EPDM (TPV). Jedná se o vysoce
kvalitní pryžový povrch pro víceúčelová
hřiště. Polyuretanový povrch s rovnou,
porézní vrstvou tvořenou pryžovým
granulátem je vhodný pro veškeré
míčové hry. Tloušťka 13mm zajišťuje
vyšší dopadový útlum díky pryžové
struktuře v celém profilu skladby. Povrch
je mrazuvzdorný a snadný na údržbu.
Lajnování bylo provedeno stříkanou
strojní technologií UV stabilní PUR
barvou v šířce 50mm. Barevnost lajn
je rozlišena dle jednotlivých sportovišť:
volejbal (nohejbal), basketbal, malá
kopaná. Sportovní hřiště je také možné
vybavit 2 kůly na volejbal i nohejbal.
Michal Marel
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Obratiště Kbelský hřbitov
Stavba obratiště Kbelský hřbitov zdárně pokračuje. Po
dokončení by měly spoje autobusové linky 185, které v
současné době končí na zastávce Bakovská, pokračovat
až na konečnou zastávku Kbelský hřbitov přes zastávky
Sovenická a Zamašská.
Michal Marel

Nová zastávka Důstojnické domy
Obyvatelé Kbeliček se dočkali další nové čekárny na
zastávce Důstojnické domy. Místo starého rezavého
přístřešku z drátoskla polepeného plakáty jim městská
část zakoupila prosklenou čekárnu, která je nejen hezčí,
ale také bezpečnější. Je vidět na všechny strany a čekárna
zároveň propouští pouliční osvětlení. Rovněž byly upraveny
a probrány okolní přerostlé keře.
Vzhledem k dlouhodobým dohadům magistrátu s firmou

Doporučení pro napouštění
zahradních bazénů
S rostoucími venkovními teplotami začíná období
napouštění bazénů. V této souvislosti Pražské vodovody
a kanalizace (PVK) také v letošním roce nabízí možnost
napuštění zahradních bazénů vodou z cisteren, které
zamíří přímo na určené místo. Společnost PVK opakovaně
upozorňuje, že veřejná vodovodní síť není primárně určena
k napouštění bazénů. Napouštění bazénů
může přinést řadu potíží – např. kvůli vysoké
rychlosti proudění vody v potrubí může
dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení
vody, dále například hrozí pokles tlaku ve
vodovodní síti, který se může projevit i
u jiných odběratelů. Napouštění bazénů
zajišťuje pro PVK dceřiná společnost Česká
voda – Czech Water. Kontaktní osobou je
pan Miroslav Červenka: miroslav.cervenka@
cvcw.cz, telefon: 272 172 537, 272 172 166
nebo 602 213 154. Ceník služeb naleznete
na www.pvk.cz v sekci služby – ceníky –
dodávky vody cisternou. Poplatek je za
autocisternu o objemu 9 m3.
Pokud však budete napouštět bazén
z vodovodního řadu, PVK doporučuje
držet se následujících zásad: zvolit správný
čas (nejlépe mimo špičku nebo v nočních
hodinách pracovních dnů), napouštět před
příchodem teplého počasí (v první teplý den bude mít
stejný nápad většina majitelů bazénů), vodu napouštět
pomalu, aby se omezilo riziko poklesu tlaku v síti a
nedocházelo k uvolnění sedimentů a k zakalení vody.
S ohledem na vývoj klimatické situace v posledních letech
je nutné být stále obezřetnější také při napouštění bazénů
vodou ze studny. Zjednodušeně řečeno – podzemní
vody již několik let v řade stále ubývá. Využití možnosti
napouštění bazénů vodou ze studny by dle OŽPD ÚMČ
Praha 19 mělo být až na posledním místě. Podle ust. § 29
vodního zákona jsou zdroje podzemní vody přednostně
vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Pokud vlastník studny má povolen odběr vody např.
pouze pro pitné účely nebo zálivku zahrady a má zájem
ji využívat také pro napouštění bazénu, měla by být tato
skutečnost projednána s vodoprávním úřadem (v našem
případě OŽPD ÚMČ Praha 19). Pokud vlastník studny
využívá podzemní vodu k účelu, pro který nebylo vydáno

povolení, dopouští se přestupku dle vodního zákona.
S ohledem na nepříznivou hydrologickou situaci může být
odběr podzemní, příp. povrchové vody omezen. Rizikem
napouštění bazénu vodou ze studny, příp. z vodního
toku může být také kvalita odebírané vody. S ohledem
na snižující se zásoby vody v krajině může docházet také
k jakostním změnám odebírané vody. Skutečnost je
bohužel taková, že i v místech, kde byli lidé zvyklí odebírat
desetiletí kvalitní vodu, se mnohde kvalita změnila.
V tomto případě si doporučujeme nechat provést alespoň
základní laboratorní rozbor odebírané vody.
T. MAREK, OŽPD

korzo lesoparkem za tratí
zajišťující městský mobiliář Kbely stejně jako i Vinoř,
Čakovice a další, přistoupili k výměně některých přístřešků
ve špatném stavu za moderní typy. Cestující na metro
Letňany tráví často delší dobu v čekárně než v autobuse,
proto je důležité, aby prostředí kolem něj bylo příjemné a
kulturní.
OŽPD

Magistrát v těchto dnech dokončil korzo lesoparkem za
tratí. Nyní se dá projít mezi Jilemnickou ulicí a Vinořským
potokem. Jestli potřebujete na chvíli ven třeba vyvenčit
psa, je to dobrá příležitost. Všude je tu dost prostoru.
https://mapy.cz/s/ketulovume
OŽPD
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Vzpomínkové položení věnců
U příležitosti ukončení 2. světové války se dne 5. května 2020 ve
14.00 hodin uskutečnilo vzpomínkové položení věnců u památníku
kbelských občanů, kteří položili život za svobodu a demokracii.
Pietní akt se konal u kbelského památníku při ul. Mladoboleslavské.
Michal Marel
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Jak šel čas v době nouzového stavu
Náročné období nouzového stavu je za námi, a ačkoliv zdaleka nejsou všechny těžkosti s výskytem koronavirové
pandemie ještě zcela dořešeny, nastává chvíle pro bilancování a využití nově nabytých zkušeností pro účely nalézání
stále lepších a účelnějších postupů. Koronavir v tuto chvíli nelze porazit, ale musíme se s ním naučit žít.
Radnice má v tomto ohledu rozhodující roli v rámci úkolů tzv. krizového řízení, které zahrnuje zřízení krizového štábu
a dalších agend, které jsou úzce propojeny s vládními opatřeními, armádou, policií, hasiči či zdravotníky. Mnohé bude
uvedeno v závěrečné zprávě, kterou v nejbližší době projedná Bezpečnostní rada Městské části Praha 19, ale to hlavní
mohu říci již dnes.
Pravdou je, že v rámci Městské části Praha 19 jsme si nevedli špatně, kdy jsme v mnohém byli schopni reagovat rychleji
a účelněji než okolní správní obvody či hlavní město Praha.
Nejen že byla realizována ekonomická opatření pro nájemníky našich bytů, pomoc podnikatelům, lékařům ale jako
jedni z prvních jsme dohlédli na bezpečí našich seniorů, kulturních a společenských akcí, veřejných budov včetně škol
a školek, naši dobrovolní hasiči na hranici sebeobětování sloužili nepřetržité 24hodinové služby a v tomto ohledu nelze
zapomenout na jednu z hlavních okolností, která nám to umožnila zvládnout.
Byli jste to vy, Kbeláci, kteří jste nezištně dobrovolnicky pomáhali, kde se jen dalo. Média po prvním šoku zahájila výzvy
k šití roušek, ale ve Kbelích již bylo ušito a prostřednictvím centrálního dispečinku na radnici dobrovolníci zásobovali
naše seniory rouškami.
Sousedská výpomoc ve Kbelích zafungovala a já vám všem v tomto ohledu blahopřeji, děkuji a prosím rozhlédněte se
kolem sebe a užijte si krásné a rozkvetlé jaro, budeme pracovat na tom, aby jste mohli relaxovat v krásné a upravené
zeleni kbelských parků.
Pavel Žďárský
starosta Městské části Praha 19
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Do výroby roušek se také zapojila
zdarma i firma Applied Laser
Technology z Letňan (www.lasers.
cz), která z látek zakoupených ÚMČ
Praha 19 řeže podle dodaných šablon
polotovary, které dobrovolníkům
šijícím roušky, velice usnadňuje práci.
Jen od ÚMČ Praha 19 je k dispozici
334 m látky.
Facebook - 24 3. 2020

Další polotovary (další
vzory) pro výrobu roušek
si mohou dobrovolníci
vyzvedávat na radnici.
Vychovatelky z družiny
ZŠ Kbely si okamžitě část
odebraly a na výrobě
roušek se také podílejí.
Facebook - 26. 3. 2020

Dnes, v pátek 27. 3. začala distribuce roušek našitých
dobrovolníky našim kbelským seniorům. Dobrovolníci
roušky distribuují seniorům do schránek spolu s
návodem a důležitými informacemi.
Připravených máme 1700 kusů a stále se šijí, takže se
dostane opravdu na všechny. S výrobou se nekončí,
látky a nařezaných polotovarů je stále dost a tak se šíje
dal. Další nařezané polotovary se přivezou v pondělí v
7:30 hod.
Facebook - 27. 3. 2020
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Kbelští hasiči dnes dezinfikuji
speciální
desinfekční
plošinou a roztokem na
nano bázi - tzv. biocidem
naši základní školu, aby
byla připravena na pondělní
otevřeni pro deváté ročníky.
Stejný proces proběhne i
před účasti prvních ročníku.
I. Šestáková
Facebook - 9. 5. 2020

RADNICE ZAČALA
ROZDÁVAT DEZINFEKCI
Na dvoře za kbelskou radnicí
se dnes od 14:00 do 18:00
rozdává dezinfekce. V úterý
se bude rozdávat od 12:00
do 15:00 a ve středu od
12:00 do 18:00 hod. Na
domácnost se počítá s
jedním litrem.
Facebook - 6. 4. 2020
SDH Kbely provádí dezinfekci vnitřních prostor našich
mateřských škol
Před otevřením našich mateřských škol provádí členové
SDH Kbely dezinfekci vnitřních prostor, aby v pondělí
nastoupily děti do bezvirového prostředí. Tak jako ve
škole základní i zde vedení školek připravilo organizaci
provozu tak, aby odpovídal stanoveným hygienickým
opatřením, které budou muset dodržovat nejen deti s
učiteli, ale také rodiče.
Facebook - 23. 5. 2020
Ani nevíte, jakou radost nám udělala v téhle době tak
potřebná rouška.
Všem těm, kteří se o nás takhle starají moc děkujeme.
Jan a Iva Braunspergerovi
MČ Praha 19 zakoupila a
dodala jednotce Hasiči Praha
Kbely dezinfekci a postřikovače
Hecht. Díky tomu jednotka
tento víkend provádí dezinfekci
kbelských
autobusových
zastávek, hřišť a vstupů do
veřejných budov jako je
radnice, škola a školky, pošta,
zdravotní středisko, domovy
seniorů a také všech laviček.
Facebook - 18. 4. 2020
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Nový přístupový chodník
k nástupišti železniční zastávky

Na četné žádosti městské části Správa železnic,
státní organizace opravila přístupový chodník
k nástupišti kbelské železniční zastávky.
Děkujeme! Naše MČ usiluje o kultivaci celého
prostoru v návaznosti na obnovu poutní cesty
Via Sancta do Staré Boleslavi. Prioritou je také
obnova kapličky.
OŽPD

2.Velká venkovní hra
sobota 13. 6. 2020
od 9:00 hodin

Praha - Kbely
Naučná dobrodružná hra pod širým nebem
pro jednotlivce i celou rodinu nebo skupinu.

Informace naleznete:

www.rssport.cz

I třetí kompenzační bonus
dopadne na obce a kraje.
Vezměte si příklad
v Rakousku,
vzkazují starostové
Praha 27. května – Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, který
připraví krajské a obecní kasy o dalších více než 15 mld. korun. Svaz měst a obcí ČR vyzývá vládu, aby
kompenzovala tuto ztrátu jednorázovou dotací pro obce v minimální výši 1000 Kč na každého obyvatele.
Příkladem pro vládu může být Rakousko, které připravilo balíček pomoci obcím a městům ve výši 1 mld.
eur, což odpovídá přímé dotaci 3000 Kč na obyvatele.
„Stát sice kompenzuje podnikatelům dopady pandemie, ale připraví je zároveň o práci! V situaci, kdy
prakticky každý den vláda ukrajuje z příjmů obcí, a kdy naprosto netušíme, s čím budeme hospodařit,
by se do velkých investic pustil jen úplný blázen. Rovnice je přitom jednoduchá: když obce nemohou
investovat, nemohou dát práci firmám a živnostníkům. Výsledkem bude skomírající ekonomika a tratit
budeme všichni,“ říká předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl.
Dalším citelným zásahem do obecních kas bude protikrizový daňový balíček, jehož součástí je snížení
DPH z 15 % na 10 % u ubytovacích služeb a vstupného na kulturní a sportovní akce, včetně vstupného
na sportoviště. Pokud jej poslanci schválí, přijdou obce odhadem o další miliardu v roce 2020 a 2021.
Obce proto navrhují, aby jim stát rychle doplnil chybějící zdroje a garantoval, že zastaví legislativní chaos.
Řešením může být jednorázová nároková dotace ve výši minimálně 1000 Kč/obyvatele.
Příkladem pro vládu může být sousední Rakousko, které 25. května představilo balíček pomoci obcím
a městům ve výši 1 mld. euro (27 mld. Kč). Má být k dispozici do 31.12.2021 a podporuje nejrůznější
investice, například do škol, školek, domovů důchodců, kulturních institucí nebo dokonce veřejné
dopravy. Klíčem pro rozdělení mezi jednotlivé obce je právě počet obyvatel.
„Naši rakouští sousedé si uvědomují, že obce jsou největšími investory v zemi, a proto musí být jejich
investiční síla zachována. Zatímco našim obcím stát bere, v Rakousku naopak dává. V dubnu nám premiér
Babiš i ministryně Schillerová slíbili, že nebudou nijak zasahovat do daňových příjmů obcí, a zároveň
vypíšou dotační tituly a zjednoduší administrativu žádostí i čerpání. Zatím jsme svědky bezprecedentního
ukrajování obecních peněz a nenaplněných slibů,“ dodává Radka Vladyková, ředitelka SMOCR.
Zdroj: Elektronický zpravodaj SMO ČR

Znáte nějakou zajímavou osobnost Kbel?
Povězte nám o ní…
Komise kroniky a historie vyzývá Kbeláky, aby se nám ozvali se zajímavými
životními příběhy svých příbuzných či známých, ideálně žijících alespoň po
nějakou dobu svého života ve Kbelích, kteří se proslavili významnými životními
úspěchy i za hranicemi „Kbel“. Shromažďujeme informace o zajímavých osobnostech Kbel.
Své náměty nám můžete posílat na e-mail Kbely.Kronika@kbely.mepnet.cz.
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Šakal Kbely

Prima den
Čert ani divadlo nikdy nespí
Divadelní spolek Prima den zahájil rokem 2020 desátou
sezónu ve Kbelích. Odstartovali jsme doslova hvězdně
vyprodaným představením v Činoherním klubu. Diváci nás

naplnili entuziasmem a elánem do další práce. Strange
love dokončena, pojďme se tedy vrhnout do čistých vod.
Scénáře nové hry byly vytištěny a už první (tehdy jsme
ještě netušili, že na dlouhou dobu poslední) čtená zkouška
nás nenechala na pochybách, že tohle bude trhák. Pak
se ten malý virus rozhodl vyskočit na svět a zaskočit ho.
Zastavit stát, raz, dva! Plány následujících měsíců se musí
přepočítat. Co dělá divadelník, pokud nehraje? Připravuje
se, až bude hrát. V průběhu karantény jsme požádali

Ondřeje Ládka alias Xindla
X o povolení k použití jeho
písniček v nově připravovaném
divadelním kusu. Hodí se tam totiž tolik, že to vypadá
jako by to ušilo trio Rudiš, Pýcha, Ládek společně. Tedy

ještě jednou v průběhu karantény jsme požádali Ondřeje
Ládka alias Xindla X o povolení k použití jeho písniček
v nové hře. Ten malý virus vyskočil, zaskočil a zastavil i jeho
svět. Co dělá zpěvák, pokud nezpívá? Čte si náš scénář.
A diváci i herci, divme se, nadšený Ondřej Ládek alias
Xindl X nám spolu s povolením dal i slib, že bude divákem
premiéry v Lidovém domě. Dokonce prý z ničeho tak
nadšený dlouho nebyl. Děkujeme, Ondřej Ládek opravdu
není žádný Xindl, ale člověk s prima vytříbeným vkusem
fandící amatérskému divadelnímu
snažení ve Kbelích. Mějte se dobře,
poslouchejte Xindla a brzy po
třetím zvonění Na viděnou, vězte,
že čert ani divadlo nikdy nespí
S poklonou Bára Marysková
P. S.: Jó a máme novou herečku
Dominiku Linkeovou. Je moc
prima.
A kdyby se Vám zastesklo, vydejte
se za námi:
20. 6. 2020 - Olešná u Hořovic
Fištón park Zvířátkov - Strange
love - charitativní představení pro
naplnění koryt
28. 6. 2020 - Hoffmanův dvůr
Vinoř Strange love
22. 8. 2020 - obec Bezděz Pod
hradem Bezděz - Strange love

PERPETUUM ŠAKALE

V polovině března spadla klec.
Soukolí se zpomalilo, ale nezastavilo.
Zapínáme náhradní motory.
Pohyb musí být, je důležitý nejen pro tělo, ale v této situaci
především pro vnitřní zklidnění, vzpamatování se z úleku a
posílení imunity.
Hned první dny návštěvy toho nevítaného hosta
nasazujeme do startovních bloků Coronacvičky, ty se

potvoru vypustíme…Je to tu. Pohledem
na celé běžící rodiny s hracími plány
v rukou nám plesají srdce. Po dvou
týdnech je hra zpřístupněna veřejnosti.
A to už se zas drápy na vlásku přidržujeme
kluzké paluby, ten, kdo však zmizel

hrnou kanály nejen k šakalům, ale jsou dostupné pro
všechny. Důraz na jógové a posilovací cviky zvládnutelné
doma i venku samostatně orouškované.
Vplouváme do mlhy, ze které na nás problikávají světla
majáků – vaše příznivé zprávy.
Spojení navázáno!
Každý den alespoň deset minut hýbání, šakalí výzva
pokračuje!
Hlavy se nafukují novými nápady…jak je dostat ven, aniž
by se nepotkávali?...Orientačně-turistická bezkontaktní
hra po Kbelích připravena…, ale raději dlouho vyčkáváme,
rozšířené zorničky a pěnu nedočkavosti u huby, až tu
v ledových vodách, je dubnový 5.ročník závodu
Vypusťte šakala! Mrštně se zaseknout a přehodit
lano na podzim.
S čerstvým květnovým závanem nohy brnkají a oči
stále častěji utíkají směrem za trať k Pralesu. Klec
se rozpadá a na zemi se objevují růžové šipky.
Svátek má Emil.
Malí 800 metrů a dospělí 3000.
Než zasáhne Medard, můžeme takto každý den
bojovat sami se sebou, hledat sami v sobě, jestli
se něco změnilo, něco v nás…
Tak zaber a makéééééééééééééééj!
Perpétúúúúúm šakáááále!
Šakalice
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Letňansko-kbelský pahorek 2020
V neděli 21. června 2020 se v lesoparku uskuteční již
9. ročník závodu horských kol. MTB Pahorek je opět
součástí Pražského poháru v olympijském crosscountry.
Letos je tato akce zároveň přeborem Prahy a po závodní
pauze způsobené koronavirem se očekává nabité startovní

pole.
Závod je určen pro všechny věkové a výkonnostní kategorie
cyklistů, včetně handicapovaných.
Přijďte si zazávodit nebo fandit.

LETNÍ SWAP

výměna dámského oblečení & doplňků
v sobotu 20. června 2020
od 10:00 do 14:00 hodin

venku před KRC CoByDup – Toužimská 244

Jak to funguje?

Přineste dámské oblečení a doplňky (max. 15 kusů), které už nenosíte a vyměňte je
za jiné, které budete nosit. Podmínkou jsou věci v pěkném stavu a vyprané.
Věci můžete přinést buď v pátek 19.6. od 17:00 do 19:00 hodin nebo během soboty.
Přijďte, i pokud nemáte co přinést, třeba si něco odnesete a dáte tak věcem druhou
šanci.

Vstupné 50 Kč
Těšíme se na Vás!

Jana Böhmová, Ivana Hulešová, Lucie Levitová a
spolupořadatel KRC CoByDup
Akce je nezisková.
Oblečení, které si nikdo neodnese, věnujeme
charitativní organizaci pro matky v nouzi.

Kulturní a rodinné centrum

Toužimská 244/42, 190 00 Praha 9 – Kbely
e-mail: info@krc-cobydup.cz
tel. 775 904 976
www.krc-cobydup.cz

Svaz tělesně postižených MO Kbely
Zasáhla nás pandemie

Dne 26. 2. 2020 jsme na naší schůzce Svazu tělesně
postižených MO Kbely přivítali paní Bc. Ingrid
Bujňákovou, pracovnici odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MČ Praha 19. Tématem
byla přednáška a seznámení s novinkami
v sociální oblasti, s možností čerpání různých
dávek. Paní Bujňáková nám rovněž nabídla
pomoc v případě, že by si někdo se žádostí a
vyplněním formuláře nevěděl rady. Informace
byly zajímavé a srozumitelně podané. Paní
Bujňáková je naprosto pozitivní člověk.
Přednáška a následná diskuse se nám velice
líbila. Pak již následovaly organizační záležitosti
našeho spolku. Padly informace o dvou
plánovaných rekondičních pobytech v letních
měsících. První měl být uskutečněn do hotelu
Antonie ve Frýdlantu v termínu 7. 6. – 12. 6.
2020, druhý do Parkhotelu Sokolov v termínu
9. 8. – 15. 8. 2020. Dále jsme našim členům
nabídli návštěvu divadelního představení
Čarodějka 15. 3. 2020. No a pak jsme se sešli již
jen jednou. Rozdali jsme si květiny k MDŽ, které
nám každoročně zajišťuje úřad MČ Praha 19 a
v klidu jsme se rozešli. Všechny akce byly až do
odvolání zrušeny v důsledku pandemie covid –
19. Objednané a zaplacené lístky na Čarodějku
jsme již nerozdali. Až to bude možné, bude
nám nabídnut náhradní termín. Stejný osud
nás potkal s rekondičním pobytem v Antonii.
Ten byl přesunut na 30. 8. – 4. 9. 2020. Termín
druhého pobytu v Parkhotelu Sokolov, o který
byl enormní zájem a přiobjednávala jsem
ještě čtyři místa do stoprocentní naplněnosti
autobusu, se neměnil. V důsledku zavedených

vládních opatření došlo u některých členů k panice a přišlo
hromadné odhlašování. Vždycky jsem chtěla, aby bylo

vyhověno maximálnímu počtu zájemců,
aby mohli jet všichni, kteří o pobyt projevili
zájem. V současné době mám na Sokolov
41 lidí. Do odjezdu zbývá dva a půl měsíce.
Snad si to někteří rozmyslí. Situace s covid –
19 je něco nového. Nikdo z naší populace se
s tím nesetkal. V souvislosti s rekondičními
pobyty bych účastníky pozvala na
informační schůzku dne 17. 6. 2020 ve
14.00 hodin v zahradě DS,
kde budou další upřesnění týkající se
pobytů.
Závěrem bych ráda vzkázala všem, že
pozitivní myšlení nic nestojí, ale velice
pomáhá.
Anna Zborníková,
STP MO Kbely
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Spartak Kbely
Nové tréninkové hřiště pro mládež

Po loňském hrubém úklidu plochy a navezení ornice
nastoupila firma TESKAHOR k finální úpravě budoucího
malého tréninkového hřiště umístěného v zadní části
sportovního aeálu. V současnosti se zakládá trávník a
připravuje se systém zavlažování.

Fotografie z průběhu prací dávají představu,
že i když plocha má interní název malé zadní

hřiště, určitě bude dobře sloužit pro tréninky nejmladších
kategorií. Věříme, že vše půjde hladce a budeme moci začít
hřiště využívat již od září. Našim velkým přáním je následně
zrealizovat i malou zimní UMT s osvětlením.
Jiří Němec
sekretář klubu

Práce na stadionu v době nucené
přestávky

Bohužel koronavirus zastavil veškeré sportovní aktivity
a tím pádem se v areálu rozhostilo neblahé ticho a klid.
Ale jak se říká všechno zlé je i pro něco dobré a v tomto
případě se nám dostalo více času na přípravu areálu do
jarní sezony. Nejvíce práce se odvedlo zejména na trávníku,
kterému se každý den věnoval předseda a trávníkář v
jedné osobě Martin Haniak. Vzhledem k pozvolnému
rozvolňování podmínek se nám podařilo zorganizovat dvě
brigády za účasti hráčů, trenérů, vedoucích družstev, rodičů
a rodinných příslušníků, při kterých jsme vyčistily tribuny
od plevelu, opravili sítě, odplevelili prostor pro nové
tréninkové hřiště mládeže ( o tomto se zmiňujeme v jiném

článku) a připevnili reklamní bannery našich sponzorů.
Z fotografií je zřejmé, že se udělalo spousta skvělé práce.
Všichni z toho máme radost a jsme rádi, že se už podmínky
uvolnili natolik, abychom mohli trénovat a odehrát první
přátelská utkání. Bohužel pandemie přispěla k tomu, že
se zrušili kompletně soutěže všech kategorií mládeže i
dospělých. My však neleníme a již máme naplánovány
účasti na turnajích, z nichž některé proběhnou i na našem
„novém“ stadionu.
Přijďte se sami přesvědčit, že takovou trávu, jakou teď
máme, nám můžou závidět kdejaké ligové týmy.
Vít Mrkvička
vedoucí mládeže
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Dorostenci už
trénují naplno

Mladší dorostenci Spartaku Kbely v
přípravném zimní turnaji sedmi mužstev
v Satalicích zvítětili a měli na jarní soutěž
dobře „našlápnuto“. Bohužel Covid - 19
mínil jinak a k opatrnému pravidelnému
tréninku se hráči mohli vrátit až na
začátku května. Příprava na novou
sezónu, ve které toto mužstvo přejde
již do vyšší kategorie a bude startovat
v Přeboru Prahy, se tak prodloužila.
Jejím
završením bude soustředění
ve Sportovním středisku Nymburk od
23.srpna.
Jiří Němec
sekretář klubu

Konečná tabulka turnaje po 7. kole zimního turnaje mladšího dorostu
v Satalicích.

100 let kbelské kopané, jehož
výročí oslavíme příští rok. Se
samotnými tréninky jsme začali
koncem dubna společným
cyklovýletem a v květnu již
pokračovali
standardními
tréninky na trávě.
Balzámem na duši pro děti i
pro nás trenéry, byl úžasný
turnaj 25. května, na který
jsme pozvali spřátelené kluby.
Výsledky a umístění tentokrát
nikdo neřešil. Ale nadšení
dětí a jejich energie, která
rozzářila náš areál, byla tím
nejdůležitějším. Těšíme se na
další setkání s Vámi.
Trenéři Dráčat
Míša a Míra

Děti probudily
Spartak!

Každý z nás, kdo miluje sport,
se jistě nenechal vzniklou
situací, která nám nedovolila
kolektivně sportovat, odradit
od pohybu a sportoval
tak, co možnosti nabízely.
Výjimkou nebyla ani naše
fotbalová Dráčata, která
nám trenérům posílala
krásná videa z výletů na kole,
bruslí, lezení po skalách,
nebo z domova, kde si z
obýváku udělali tělocvičnu.
Vrcholem bylo fotbalové
video Danečka Křiváka,
které dokonce odvysílala TV
Nova jako Borce na konec.
Odměnou všem Dráčatům
byla trička s emblémem

Licenční systém neprofesionálních
klubů - jak si v něm stojí Spartak
Kbely?

Pro kluby z neprofesionálních soutěží FAČR je od srpna
2018 funkční licenční systém, který na základě objektivních
kritérií ohodnotí fungování klubu příslušným stupněm
kvality od nejnižší grassroots úrovně, přes bronzovou,
stříbrnou, až po nejvyšší zlatou úroveň.
Nově spuštěný systém pro neprofesionální kluby je
rozdělen do sedmi částí, z nich šest je bodově hodnoceno.
Sekce SOUTĚŽE hodnotí počet týmů klubu zapojených do
soutěží FAČR, kritérium POČET HRÁČŮ počítá každého
jednotlivého hráče klubu, sekce TRENÉŘI hodnotí počet
aktivních trenérů, ale i jejich dosažené trenérské vzdělání,

v části INFRASTRUKTURA budou kluby zadávat údaje o
sportovištích a zázemí, které mají k dispozici, AKCE A
AKTIVITY bodují doplňkovou činnost klubů, jako jsou
kempy pro děti, turnaje, náborové akce nebo vzdělávání
trenérů, poslední kritérium SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
pak hodnotí, jak aktivní je klub ve spolupráci například s
místní samosprávou, školami a dalšími subjekty.
Spartak Kbely zpracoval licenční dotazník poprvé
v roce 2019 a získal 907 bodů a stříbrnou medaili
v celkovém hodnocení. Ve všech kriteriích (mimo
hodnocení infrastruktury) získal zlatou nebo stříbrnou.
Příští hodnocení se může o něco zlepšit po dokončení
pomocného tréninkového hřiště - viz též informace o
budování malého tréninkového hřiště v tomto čísle.
J. Němec
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Během samostudia se žákům dařilo plnit domácí úkoly. Zajímalo mě, jak se doma připravují, zda mezi sebou spolupracují,
co je ze zadaných cvičení zaujalo, co je naopak nebavilo. Samozřejmě jsem chtěla také vědět, jak tráví volný čas. Vybídla
jsem je k napsání dopisu a s jejich souhlasem se s některými jejich pracemi můžete seznámit.
V dalších příspěvcích se děti díky hodině občanské výchovy paní učitelky Stanislavy Hoškové zamyslely nad
tím, jakou roli v životě člověka hrají peníze.
Přivítali jsme jaro, které vybídlo k procházkám, ale i ke krátkým zamyšlením v několika dalších příspěvcích, kde se
připojila i žákyně 9.A Adéla Pilátová.
Projděte se nyní prostřednictvím těchto prací jarní přírodou.
Mgr. Marie Nováková, třídní učitelka 7.C

Jaro kvete a my s ním

Je mezi námi už dobrých pár týdnů. Donutilo mě odložit zimní kabát, čepici, rukavice, šálu i pletené ponožky. Všechny
tyto věci jsou zavřené v šuplíku na zimní oblečení a má skříň teď hraje všemi barvami. Modrá, zelená, žlutá, fialová všechny barvy, co jsou kolem, září i na našich šatech. S jarem se neprobouzí jen příroda, ale i my - lidé. Melancholie
se vytrácí a úsměvy i slunce nám rozjasňují dny. Rozkvetlé stromy vypadají jako nevěsty. Probouzejí v lidech nádherný
romantický pocit, když poslouchají ptáky zpívat písně o zážitcích z jejich cest. Ptáčci – zpěváčci se vrátili domů. Tam,
kde je matka příroda připravená přivítat je s otevřenou náručí.
Adéla Pilátová, 9.A

Dobrý den, paní učitelko,
učení mi jde zatím dobře a vše zvládám. Informace v textu mi jdou vyhledat snadno. Sloh mě moc psát nebavil,
ale referát na dějepis jsem s chutí udělala. Myslím si, že naše třída se naučila hodně spolupracovat a navzájem si
pomáhat. Když zrovna nedělám úkoly, tak jdeme na delší procházku, nebo si jdu zaběhat. Jedním z mých oblíbených
zážitků bylo, když jsem se sestřenicemi vyšla zmrzlou sjezdovku a pak jsme po ní sjely dolů. Knížku jsem zatím žádnou
nepřečetla, ale brzy splním i tento úkol.
Přeji Vám pevné zdraví a hezký den. Kristýna Smítková
Dobrý den, paní učitelko,
každý všední den si dělám zadané úkoly do školy a učím se. Vyhledávat požadované informace v textu mi jde celkem
lehce. Osobně mě bavilo psát čtenářský deník. Co se týká referátů a prezentací, tak ty dělám velmi ráda. Se spolužáky
si pomáháme na třídní skupině. Když někdo něčemu nerozumí, každý mu poradí, někdy dokonce pošle vypracovaný
určitý úkol.
Každý den chodím s mámou a sestrou na procházku. Buď na Zlatý kopec, nebo okružní cestou přes pole, někdy
dojdeme do nedalekých Ctěnic. Pustila jsem se do háčkování šály a čtu knihu Šípkový les.
S pozdravem Lucie Svobodová.
Dobrý den, paní učitelko,
postupně se zlepšuji ve vyhledávání informací
a už se mi povedlo stihnout domácí úkoly
včas, některé dělám i dopředu. Omlouvám
se, ale psaní slohu nebavilo. Nerad píšu. Ale
rád jsem dělal prezentace.
Se spolužáky moc nespolupracuji, jen si občas
vysvětlíme, co máme za úkol. Když se neučím,
tak hraji hry na počítači s kamarády, ale volný
čas trávím i s rodiči a se sestrou. Hrajeme
Osadníky z Katanu, Munchkin, Dobble a Krycí
jména. Naučil jsem se jezdit s traktorem a
řezat ruční pilou. Pomáhám totiž tátovi se
dřevem, ale i mamince s úklidem.
Přečetl jsem knihu Poklad na ostrově. Nejdřív
se mi to líbilo, ale pak už to bylo dlouhé.
Z učení mě zaujal Jan Hus, protože se mi
líbilo, že se nevzdal svých názorů, i když ho
za to čekala hrozná smrt. Bavily mě i všechny
úkoly o něm. I doplňovačka o Karlovi IV. byla
zábavná.
Přeji Vám hezký víkend a hodně zdraví.
Daniel Eim, 7.C

 Procházka jarní přírodou

Vycházím z domova na procházku po okolí. Na obloze
svítí sluníčko a občas se schová za mráčky, které vypadají
jako chundelatí beránci.
Kráčím parkem a zdá se mi, jako když příroda vstává ze
zimního spánku. Krajina kolem mě se začíná zelenat.
Trávník je ozdobený žlutými květy pampelišek, které
vypadají jako malá sluníčka. Vedle nich vykukují
sedmikrásky. Stromy si barví květy na bílou a růžovou
a nabídly je pilným včelkám i bručounům čmelákům k
mlsání. Cítím nádhernou vůni rozkvetlé třešně. Ptáčci se
rozkoukávají a začínají si zpívat své písničky.
Bláto vyschlo a já mohu dojít až k rybníku. Pozoruji
hnědou kachnu a kolem ní se batolí třináct malých
kachňátek. Jsou to maličké načepýřené kuličky.
Jaro považuji za nejkrásnější roční období.
Nikola Rakušanová, 7.C

Procházka po Kbelích

Jdu po Kbelích a všímám si, že všude kolem mě jsou samé krásné věci. Mohutné stromy, rozkvetlé keře a zelené
trávníky. Míjím zpustlé pískoviště a spatřím, že začínají růst pampelišky. Razí si cestu v písku a snaží se dostat na
povrch. Kousek dál vidím velký kopec, který vypadá, jako kdyby chránil zahradu, která je za ním. Vyběhnu na něj a
pozoruji krásný západ slunce. Vypadá to, jako kdyby obrovská rozžhavená koule padala z oblohy dolů, přímo mezi
domy v dáli.Po chvíli mi začne být zima a celý se rozklepu. Prokřehlé prsty se k sobě choulí a snažím se je aspoň trochu
zahřát svým dechem. Ještě chvíli obdivuji zapadající slunce a poslouchám stále slabší ptačí zpěv. Najednou večerní
klid protrhne burácení projíždějícího vlaku. Odcházím z kopce. Jdu kolem hřiště, pak přes náměstí, uprostřed kterého
stojí malý smrček. Ale teď už se těším domů.
Tomáš Koutník, 7.C
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ČLOVĚK A PENÍZE

Proč vlastně chceme peníze? Peníze potřebujeme, abychom
si mohli pořídit to, po čem toužíme, abychom mohli cestovat,
abychom si mohli pořídit hezké bydlení, abychom dělali radost
ostatním.
Když už máme peníze a můžeme si tedy pořídit to, po čem toužíme,
znamená to ale i spoustu starostí. Přemýšlíme, jestli jsme tu věc
někde nenechali? Není to rozbité?
Než si novou a drahou věc pořídíme, měli bychom si promyslet,
jestli ji opravdu nutně potřebujeme a jestli hodně ovlivní náš den.
Pokud ano, tak bychom si ji měli pořídit. Když zjistíme, že tu věc
zase tak nutně nepotřebujeme, ale chtěli bychom ji, můžeme si
na ni šetřit a za nějakou dobu si ji třeba pořídit.
Hodnotu a to, jestli jsou peníze důležité, má ale každý v hlavě
nastaveno jinak. Někdo má hodně peněz, kupuje svým dětem
všechno, co chtějí a děti pak neumí šetřit a myslí si, že vždy budou
mít všechno. Někdo jiný je chudší, dětem kupuje něco jen občas
nebo to, po čem opravdu dlouho touží a ty děti si pak věcí více
váží. Umí tedy pak šetřit a hospodařit s penězi.
Nejdůležitější je mít přátele a dobré lidi kolem sebe. Když k tomu
má člověk i peníze, tak je to bonus.
Jáchym Ježek, 7.C

Člověk a peníze

Úvahou na téma člověk a peníze se snažím odpovědět na otázku,
jak peníze ovlivňují náš život. Zamýšlím se nad tím, co pro každého z
nás peníze znamenají, jak dokáží člověka změnit. V úvodu popisuji
svůj vztah k penězům, poté se již zamýšlím nad jejich významem
ve společenském a rodinném životě.
Pocházím z rodiny, kde otec i matka jsou vysokoškolsky vzdělaní
a mám jednoho mladšího bratra. Otec je manažerem v soukromé
firmě, kde tráví spoustu času. Matka pracuje ve školství. Nikdy
jsme ale neměli všichni úplně všechno, po čem jsme toužili, ba
naopak. A snad právě proto jsme si dokázali vážit každé věci, která
naplňovala alespoň z části naše přání. V posledních dnech se čím
dál víc zamýšlím nad naším bydlením, neboť všichni společně
obýváme byt o velikosti 69m2 a prostor pro naše potřeby začíná
být čím dál těsnější. V tuto chvíli bych si přála, kdybych mohla
chodit alespoň na nějakou brigádu a získala tak finance, abych
přispěla svým výdělkem na hypotéku rodičům. Já bych peníze ale
nechtěla k tomu, abych byla bohatá a mohla si nechat postavit
zámek ze zlata. Chtěla bych tak uspokojit své malé sny o lepším
a větším bytě s velkou terasou, kde bude mít každý svůj prostor.
Bohužel, vidím kolem sebe také lidi, kde touha po bohatství,
neznamená touhu po uspokojení snů, ale jedná se o honičku,
kdo vydělá nejvíc a bude bohatý. Chci tím říct, že někteří žijí pro
peníze, ale ne proto, aby mohli plnit přání svých dětí, oni touží po
penězích z úplně jiného důvodu.
Chtějí, aby jim ostatní to množství peněz záviděli, aby o nich
ostatní mluvili, pozorovali je. Zároveň aby si přišli i důležití a aby
ten, kdo má peněz míň, k nim zhlížel a nechal se jimi urážet třeba
jen proto, že čím více bude v jejich přítomnosti, tím lépe se mu po
bude kráčet výš k vlastnímu úspěchu. Z takové skutečnosti je mi
hodně smutno.
Michaela Setnická, 7.B

Co pro mě znamená něco
vlastnit?

Když přemýšlím nad videem, přijde mi, že právě
jeho obsah je pro nás velmi důležitý. Ať už ze
strany toho, jak chceme v dospělosti žít a jak
chceme využít svůj čas, zda chceme mít stálý
příjem, či pracovat na „volné noze“. Od toho se
odvíjí také to, jaký budeme mít majetek a co
budeme vlastnit. Já sama bych sice chtěla stálý
příjem, ale nechtěla bych jím být omezována,
abych neskončila např. jako Honza ve videu
(skončil v nemocnici z přepracovanosti). Nechtěla
bych chodit do práce jen kvůli tomu, abych byla
v důchodu zabezpečená. Chtěla bych si užívat
přítomnost a těšit se na budoucnost.
Zdá se, že něco vlastnit není žádná věda, ale při
větším zamyšlení nastanou pochyby. Například
při koupi drahého auta. Auto sice udělá radost z
toho, jak má silný motor a jak ho ostatní obdivují.
Ale ne všichni ho musí obdivovat a jejich výrazy
mohou znamenat něco zcela jiného. Třeba
závist, a ta dokáže zlé věci. To jsou ty pochyby.
Najednou přijde zjištění, že auto nepřináší
radost, ale jen starosti. Odřený lak, rozbité sklo
poškrábané dveře... noční můra. Ale co udělat,
aby se tomu předešlo?
Teď taková myšlenka. Když člověk vydělává cca 20
tisíc měsíčně a k tomu má rodinu, tak mu finance
na pomoc ostatním asi moc nezbývají. Pomáhat
může úsměvem, radou, podanou rukou... Ale
když je to naopak, mnoho lidí vůbec nenapadne,
aby peníze, které jim zbyly, darovali těm, kteří je
potřebují více než oni. Něco si za ty peníze koupí.
Ale co, když už všechno mají? Začnou si kupovat
věci, které ani nepotřebují a myslí si, že jim
udělají radost. Možná na chvíli, když objednají
balíček a pak jim přijde. Konec štěstí. Mají plný
byt věcí k ničemu, na co stále myslí? Jsou vězněni
ve vlastním bytě. Ale co práce, díky které jsou
tam, kde vždy chtěli být? Dlouho přece studovali
a na vyvolené místo velkého šéfa velké firmy
dlouho čekali. Možná ani nad něčím takovým
vůbec myslet nebudou. Zcela jasně si řeknou,
že peníze volají. Nemůžou ale ani kdykoliv
vycestovat, či jít jen na malou procházku. Není
lepší mít menší plat, méně peněz, menší byt,
ale minimum starostí? Mít málo věcí, které jsou
ale opravdu užitečné a přinášejí radost každým
dnem i s prázdnou hlavou? A kdyby to šlo, jít
kdykoliv kamkoli a dělat cokoliv. Např. cestovat,
a to i bez velkých peněz, či jíst kvalitně, aniž by se
po přiložení karty musel ještě přidat pin. Úplně
bez peněz to nikdy nepůjde, ale i s málem jde
přijít na to, že si žijete lépe než nejbohatší člověk.
Anna Lukšů, 7.C

krásné a nápadité obrázky

Zdálo by se, že v době koronavirem vynuceného přerušení školní docházky se
žáci nebudou chtít zabývat výtvarnou výchovou. Opak je ale pravdou, byla jsem
opravdu překvapená, co za krásné a nápadité obrázky mi elektronicky dorazily. Je
pravda, že na ně měli podstatně více času než ve škole. Ne všichni jsou nadšeni
myšlenkou na to vyrazit ven fotit jarní přírodu, nebo se zabývat antistresovou
kresbou, nicméně výsledky práce sedmáků i osmáků jsou skvělé. V prvním úkolu
se podle zadaných pravidel – podle zaslaného odkazu – měla 8.B naučit vytvořit
vlastní mandalu, antistresový pravidelný obrázek kruhového tvaru. Ve druhém
úkolu bylo zadání jednoduché – vyfotit nebo nakreslit kus jarní přírody. Práci
posílala 7. C.
Mgr. Petra Hazlbauerová, třídní učitelka 8.B

DINOSAUŘI V 1. C
V rámci distanční výuky se 1. C vypravila
již na několik „expedicí“ – podívali jsme se
do Rákosova pavilónu v pražské zoologické
zahradě, absolvovali cestu za pokladem a
naposledy jsme se vydali za prehistorickými
zvířaty.
Děti se v průběhu těchto malých projektů
mohou účastnit různých her a soutěží, čekají
na ně úkoly s výtvarnou či literární tématikou,
on-line kvízy či šifry.
Při posledním projektu Dinosauři byla
vyhlášena
výtvarná
a
literární
soutěž.
Děti
vyplňovaly on-line test
zaměřený
na
práci
s informacemi a zapojily
se do několikadenní hry
s hledáním dinosauřích
kostí v nalezišti a kompletováním dinosauřích koster.
Myslím, že jsme si to užili.
Kateřina Soběslavská, třídní učitelka
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Sdružení rodičů a přátel školy

Utlumení činnosti
neznamená zastavení

Co se dělo ve školní družině během omezení
provozu školy.
Uzavření školy nás také zaskočilo. Přemýšlely jsme, jak
nejlépe pomoci. Začaly jsme šitím dětských roušek.
Protože měly úspěch, pokračovaly jsme v šití i pro
kbelské seniory. Při pohledu na osiřelou zahradu školní
družiny jsme se rozhodly, že ji upravíme. Pustily jsme
do natírání, hrabání, zametání, prořezávávání stromů.
Zahrada opravdu prokoukla. Můžete posoudit sami.
Těšíme se, až se děti vrátí a budou si na ní užívat her a
zábavy.
Vychovatelky školní družiny

Koronavirová
krize a uzavření škol sice utlumilo
většinu aktivit Spolku, nicméně v omezeném režimu
jsme pokračovali ve třech klíčových projektech Rodičovské kavárny, Párová výuka a Školní zahrada.
Postupné uvolňování restrikcí nám nyní dovoluje navázat
na práci tam, kde jsme v březnu skončili a opět pokračovat.
V mezičase jsme se snažili nezahálet, být v kontaktu s rodiči
i se školou a případně pomoci, kde bylo potřeba.
Poslední Rodičovská kavárna proběhla v lednu, a to na
téma Co dělají naše děti, když jsou on-line. Host Mgr.
Vladimír Vácha, lektor mezinárodní organizace ACET
a Národního centra bezpečnějšího internetu, touto
problematikou opravdu zaujal a přilákal hojný počet rodičů
i členů učitelského sboru. „Další Rodičovská kavárna se
měla zaobírat širokým tématem
puberty a probrat toto složité
období z pohledu dítěte, rodiče i
učitele s přihlédnutím k faktu, že
u některých dětí může puberta
začínat již od 10 let. Kavárna na
toto téma byla v plánu v březnu,
ale vzhledem k uzavření škol jej
přesuneme na nejbližší možný
termín, který se školou domluvíme.
Předpokládám, že půjde hned
o září“, upřesňuje Pavla Křížová,
koordinátorka projektu. „Zároveň
chceme prohloubit spolupráci se
školou a učiteli na připravovaných
kavárnách, aby témata oslovila co
nejvíce rodičů i učitelů. Osvědčuje se
totiž, že diskuze zúčastněným velmi
pomáhá řešit konkrétní případy.
A právě v tomto rozměru vidíme
další směřování tohoto projektu,“
doplňuje Jiří Kříž, druhý koordinátor
projektu.
Rozsáhlá omezení zasáhla i párovou výuku, která
neoddělitelně patří k programu Začít spolu. Z pohledu
administrace vybraných prostředků jsme systém
přizpůsobili novým podmínkám, a nabídli tak možnost
párovým učitelkám zapojit se do příprav distanční výuky.
To v první řadě záleželo na jejich možnostech a jsme rádi,
že některé tuto příležitost využily. Máme zpětnou vazbu
od třídních učitelek, že jejich pomoc, například ze začátku
při zavádění on-line výuky, byla velmi přínosná. Nyní se již
párové učitelky zapojují nejen do příprav, ale i do samotné
on-line výuky. V páté třídě například vznikla krásná výuková
videa, prvňáčci zase díky tomu pravidelně procvičují čtení
s porozuměním.

A
k
jakému
přizpůsobení
v administraci došlo? «Původní
nastavení podle fixních úvazků
párových učitelek samozřejmě
nebylo vhodné, potřebovali jsme
flexibilnější systém. Nyní jedeme
podle průběžného sledování a
schvalování skutečně vynaloženého
času. V úzké spolupráci se školou pak procesujeme
odpovídající čerpání finančních rozpočtů jednotlivých tříd.
Je jasné, že v některých třídách, zvláště tam, kde párová
výuka byla přerušena, zůstanou nedočerpané finanční
prostředky. Ty budeme převádět do dalšího školního roku.
To je zároveň základ pro výpočet doporučeného daru pro
příští školní rok tak, aby byly částky adekvátně nastaveny“,
vysvětluje Josef Kafoněk, koordinátor projektu a dodává:
„Průběžně jsme pracovali na smluvním zastřešení příštího

roku, které nyní pro jednotlivé třídy finalizujeme a aktuálně
zajišťujeme potřebné náležitosti pro budoucí prvňáčky
programu Začít spolu.“
Další projekt, na kterém se v rámci karantény mohlo
dílčím způsobem pokračovat byla Školní zahrada, kde
připravujeme certifikaci jednotlivých prvků.
Uplynulé složité období maximálně přispělo k digitalizaci
našich životů a naučilo nás zkoušet nové cesty pro
zefektivnění spolupráce na dálku. Jsou to zkušenosti, které
můžeme v budoucnu využít. Držíme palce škole, dětem
i rodičům, abychom zdárně zakončili tento školní rok a
připravili se na běžné fungování od září.
Vladimíra Kolaříková,
předsedkyně Výkonného výboru SRPŠ
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KRC CoByDup
Čas korony v KRC CoByDup  
Březen nám přinesl kromě jara také něco, co nikdo nečekal, situace s mnoha omezeními a vyhlášením nouzového
stavu zaskočila spousty z nás. Nikdo nebyl připraven na
to, co následovalo další týdny. I když nebylo nutné centrum zavřít, po uzavření školek a škol ve Kbelích jsme se
rozhodli pro totéž, aby nebyl ohrožen zdravotní stav dětí
a lektorů. Po celou dobu „odstávky“ jsme ale nelenili a
využili čas ke generálnímu úklidu. Centrum jsme nechali
vymalovat, vydezinfikovali jsme hračky a vyčistili každičký
kout. Další výzva pro nás bylo zajištění programu pro naše
malé návštěvníky – nejen, že se stýskalo nám po nich, i od
jejich rodičů jsme měli ohlasy, že by nás děti rádi navštívily.
Lektorky Lenka, Alice a Zuzka se toho ujaly s grácií a pravidelně nahrávaly krátká videa s atletickou či stepařskou
rozcvičkou, která jsme dávali na facebookové stránky. Do
on-line světa se přesunuly i přednášky projektu „Co dělat,

když…?“, které zajišťovala garantka rodinné poradny Luc-

ka. S napětím jsme sledovali vládní nařízení a

poradnu, kdy (codelatkdyz@krc-cobydup.cz), odkud je anonymně předáme spolupracující právničce a zpracované
odpovědi Vám pošleme zpět.
Další semináře plánujeme zorganizovat I po letních prázdninách, sledujte nás na webu a fb Kulturního a rodinného
centra Cobydup, případně požádejte o zařazení do newsletteru na výše uvedené emailové adrese codelatkdyz@krccobydup.cz.
Přeji Vám čistý vzduch, pevné zdraví a těším se na setkání na našich seminářích pro Vás.
Marie Bromová
Vedoucí a koordinátorka projetku “Co dělat, když...?”
codelatkdyz@krc-dobydup.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KRC COBYDUP
LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH – ANEB, CO NÁS LETOS ČEKÁ
Po zimně-jarním období, plném nejasností a změn, se nám ulevilo, když vyšlo vládní rozhodnutí ohledně
letních příměstských táborů – TÁBORY BUDOU!
po necelých dvou měsících jsme od 4. května s velkou radostí, i když za přísných hygienických opatření, dveře centra opět otevřeli, nejdříve pro naše malé klubíčkové ježečky
a o týden později pro všechny návštěvníky.
V době uzavření centra jsme si kladli spousty otázek a
prožívali nejistotu, zda ho budeme schopni opět otevřít
a popřípadě fungovat v takovém rozsahu, jako tomu bylo
doposud. To, co nás ale drželo a stále drží nad vodou, je
obrovská podpora, kterou jste nám vyjádřili a i nadále vyjadřujete vy, rodiče, a také Městská část Praha 19. Této
podpory si nesmírně vážíme, protože nás utvrzuje v tom,
že naše práce má smysl. Jsme rádi, že jsme opět mezi Vámi
a doufáme, že již nikdy nenastane taková situace, která by
ohrožovala nejen zdraví nás všech, ale také existenci centra.
Děkujeme, že jste tu s námi 
Za tým KRC CoByDup Lenka Baťková

Projekt “Co dělat, když…?”
Vážení Kbeláci I přespolní, příznivci Kulturního a rodinného centra Cobydup I Vy, kteří o něm právě slyšíte poprvé,
představuji Vám projekt “Co dělat, když…?” 2020.
Znamená to, že I v letošním roce jsme získali podporu v rámci dotačního programu Rodina 2020, nadále můžeme
pokračovat I díky podpoře MČ Prahy 19. V projektu se I nadále zaměříme na podporu rodiny, výchovy a prevence.
Ke každoroční rutině napjatého očekávání výsledků dotačního řízení se letos přidala další výzva v podobě nouzového stavu. Přestože se v polovině března KCR Cobydup uzavřelo, houževnatost garantky projektu Mgr. Lucie Levitové nemohla dospat a tak vznikly hned dva online semináře: Příprava na 1. třídu a Zlobím a neposlouchám. Nyní s
hlubokým nádechem otevíráme dveře centra a zveme Vás na semináře nadcházející: Výživa dětí – podpora imunity,
Vztahování pozornosti a ještě před prázdninami uspořádáme seminář na téma Mateřský koučing, rýsuje se i seminář s
právní tematikou.
Projekt “Co dělat, když…?” kromě seminářů nabízí i možnosti využití individuálních poraden. V roce 2020 máte k dispozici individuální poradny v oblasti výchovy a prevence (rodinna.poradna@krc-cobydup.cz) a elektronickou právní

Na červenec a srpen 2020 jsme pro děti opět připravili prázdninový program na různá témata. Samozřejmě
stále sledujeme vyvíjející se situaci a respektujeme vládou nařízená zvýšená hygienická opatření a nařízení –
program táborů tedy bude operativně uzpůsobován aktuálnímu stavu a možnostem.
První týden maximálně rozpohybujeme naše těla v turnuse s názvem „Sportovní hry“. V tomto týdnu,
pro starší děti, si účastníci vyzkouší a ochutnají od téměř každého míčového sportu kousek a mají v plánu pokořit
lezeckou stěnu. Vytvořit zajímavý a zároveň tak trochu adrenalinový týden nám opět pomohou i 4 mužští praktikanti
– což se nám v loňském roce velmi osvědčilo a byla to, v našem ryze ženském kolektivu, příjemná a vítaná změna.
V týdnu s názvem „Barvy léta – tanečně výtvarné řádění pro holky a kluky“ si zatančíme, zasportujeme a
budeme se kreativně realizovat. Pokud to bude možné, máme v plánu navštívit opět vzdělávací program v Národní
galerii – v Klášteře sv. Anežky České.
Třetí týden bude věnován dopravě a dopravním prostředkům. Turnus s názvem „Cestománie“ dětem
přinese návštěvu Dopravního hřiště, Leteckého muzea Kbely aj.
Mužský element a sportovní vyžití uplatníme i ve čtvrtém týdnu s názvem „Ježkova olympiáda“.
Tanečně – sportovní turnus s názvem „Hry bez hranic“ oživíme exkurzí do, běžně nepřístupných prostor, kbelského
letiště – podíváme se na 24. základnu dopravního letectva.
Tábory zakončíme týdnem pro nejmenší účastníky –
a to tématem „Pohádkový svět“.
Doufáme, že vše proběhne v naprosté pohodě a podaří se
nám opět pomoci dětem aktivně a v přátelském prostředí
strávit chvíle bez rodičů a rodičům tak pomoci zpestřit
program pro jejich ratolesti.
Kapacita táborů je již naplněna – v případě zájmu
můžeme nabídnout pouze místa náhradníků.
Všichni se těšíme, až se opět společně v CoByDupu setkáme
při našich dalších letních „dobrodružstvích“.
Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková
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SKAUT - S.S.V.
Skauti bojují s Koronavirem

I náš oddíl zasáhla tato nevídaná událost. 2 měsíce jsme
se nemohli scházet. Ale se situací jsme si poradili. Zůstali
jsme v kontaktu přes e-mail a provozovali jsme „domácí
skauting“. Co to znamená?
Každý týden byly vyhlášeny speciální úkoly - vymýšleli
jsme šifry, pomáhali doma rodičům, vařili pro celou rodinu

a četli knihy o Rychlých šípech. Nezapomněli jsme ani na
tábornickou činnost – balili jsme batoh, rozdělávali oheň
(na kterém jsme uvařili čaj), učili jsme se maskovat stopy
po táboření, na zahradě jsme stavěli nouzové přístřešky.

V pátek 15. května odpoledne
vyrážíme vlakem do Libošovic,
odkud se pěšky přesouváme k
hradu Kost. Asi 3 km od hradu rozbíjíme naše první ležení.
Počasí je výjimečně dobré, a tak budujeme jen provizorní
přístřešek.
Po sobotní snídani, ranní hygieně a zamaskování stop po
táboření pokračujeme směrem na hrad Valečov. V pravé
poledne je čas na oběd. V terénu na plynovém vařiči
připravujeme výborný buřtguláš.
Před čtvrtou hodinou jsme na hradě. Po krátkém osvěžení
v podobě malinové limonády a prohlídce hradu a okolí
se opět vydáváme na cestu. Blíží se tma, a tak je na
čase najít vhodné místo na přenocování. Jedno takové
objevíme jen pár metrů od čistého potůčku, ve kterém se

rádi vykoupeme. Krátce po deváté hodině už zalézáme do
spacáků.
Je neděle ráno, jdeme na vlakovou zastávku do pár
kilometrů vzdáleného Mnichova Hradiště. Ve vlaku
hodnotíme výpravu a již plánujeme další. Domů se vracíme
plni dojmů.

Stínadla

Tento skautský rok jsou naším vzorem Rychlé šípy. V rámci
celoroční hry děti sbírají tematické kartičky, které si lepí do
svých alb. Čteme příběhy od Jaroslava Foglara. Dokonce

jsme svedli bitvu s obávanými Vonty.

Sluneční zátoka

Koncem června vyrazíme do legendární Sluneční zátoky.
V těchto místech pořádal Jaroslav Foglar (skautskou
přezdívkou Jestřáb) několik svých táborů. Náš oddíl zde

Když nám počasí tolik nepřálo, procvičovali jsme uzle, s
pomocí maminek šili roušky a jeden den jsme poslouchali
jen vážnou hudbu. Nejmladší členové, Bobříci, plnili Modrý
život a kreslili postavičky z Rychlých šípů. Celé toto období
je shrnuto ve speciálním vydání našeho zpravodaje.

Výprava

Po dlouhé přestávce se opět můžeme těšit na výpravu.
Tentokrát mají organizaci na starost naši skauti (zjistit
spoje, naplánovat trasu, dát dohromady jídelníček).

ve spolupráci s SPJF (Sdružení přátel Jaroslava Foglara)
vybuduje stylový skautský tábor z roku 1945 (připomenutí
75. výročí Tábora svobody). Podsadové stany, táborový
oznamovatel, brána – to vše již nyní připravujeme.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali našemu
sponzorovi, p. Radku Šturzovi, který nám pomáhá ve všech
ohledech. Pan Šturz nás v nelehkých dobách současné
krize podpořil štědrým finančním darem, čehož si moc
vážíme.
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Společnost podporovatelů
pozemního hokeje ve Kbelích

PODPORUJEME HOKEJ VE KBELÍCH

Před několika měsíci vznikl ve Kbelích nový spolek pod
dlouhým názvem Společnost podporovatelů pozemního
hokeje ve Kbelích, z.s. Zjišťovali jsme pro vás, kdo za ním
stojí a proč byl vlastně založen. Zeptali jsme se nejen na to
devíti zakládajících členů.
Kbelák: To je vlastně ideální první otázka; proč jste vlastně
Společnost založili?
David: Všichni jsme rodiče malých kbelských hokejistů.
Naše děti tady ve Kbelích hrají už několik let. Kromě toho,
že jsme si díky nim oblíbili pozemní hokej, jsme si, vlastně
zase jejich prostřednictvím, našli mezi ostatními rodiči
kamarády. Postupem času jsme trávili společně čím dál
více času a zároveň jsme se blíže seznamovali s potřebami
našeho klubu. No a slovo dalo slovo…
Martin: David z vrozené skromnosti nezmiňuje, že založení
Společnosti byl jeho nápad. A nejen nápad, všechno co
bylo na začátku potřeba, zajistil, a potom nás přizval,
abychom do toho šli s ním. Hlavním důvodem ale asi bylo
umožnit rodičům, aby se mohli ve prospěch klubu a dětí
na dobrovolnické bázi, každý podle svých možností, nějak
zapojit.
Robin: Když jsme sledovali trenéry, jak se věnují našim
dětem a zároveň přemýšlejí, jak se dostanou s dětmi
na turnaj, to celé víceméně zadarmo, měli jsme prostě
potřebu nějak pomoct. Po sportovní stránce to asi už
nepůjde, chceme tedy převzít například organizační a
administrativní povinnosti tak, abychom trenérům našeho
oddílu vytvořili co nejvíce prostoru pro sportovní rozvoj
dětí. Zvláštní kategorií naší činnosti je samozřejmě pomoc
se sháněním peněz, kterých není nikdy dost. Dosud vlastně
všechny tyto provozní potíže ležely na bedrech žijící
legendy našeho klubu: Jirky Kačmaříka, který už skoro 50
let všechno zvládá skoro sám. Snad mu dokážeme pomoct.
Určitě mu ale můžeme vaším prostřednictvím už teď moc
poděkovat.

Kbelák: V dnešní urychlené a na ekonomický
úspěch zacílené době není zas tak úplně
obvyklé slyšet vyprávět o dobrovolnících a
jejich práci pro dětský sportovní klub.
Michal: To je právě to specifikum, které tady
ve Kbelích podle mého názoru máme. Pozemní hokej, jako
menší sport, není u malých dětí tak silně orientovaný na
výsledky. Rodiče, kteří ve svých dětech potřebují vidět
Jágry a Nedvědy, je dávno přihlásili jinam. Vznikla tak
skupina vzájemně relativně kompatibilních lidí, kteří mají
celkově vzato podobný pohled na svět.
Vojta: Jen bych doplnil obecně k hokeji, že z české
perspektivy vypadá jako menší sport, nicméně ze
světového pohledu se jedná o třetí nejmasovější sport
vůbec. První zmínky o něm jsou více než 3000 let staré.
Kbelák: Jak se v této souvislosti vůbec daří získávat nové
hráče? V konkurenci mnoha jiných lákadel, které na dnešní
děti čekají doslova na každém kroku…
Dáša: Vždycky to může být určitě lepší, přesto si myslím,
že můžeme být víceméně spokojeni. Tradiční, olympijský a
kolektivní sport pro kluky i holky, který navíc má ve Kbelích
silnou tradici od 60. let minulého století – to je naše
výchozí pozice. Máme hodně dětí, jejichž rodiče už za Kbely
v minulosti hráli. Hokej je celkem finančně nenáročný,
malým dětem můžeme vše půjčit. Takže asi tak.
Magda: Určitě taky těžíme z babyboomu posledních
let a také ze stěhování mladších rodin do naší oblasti. Je
tedy obecně hodně dětí, které se potřebují, a naštěstí i
čím dál více chtějí,se nějak pohybově realizovat. Dalším
podstatným vlivem je rychlý rozvoj Kbel, stejně jako
okolních vesnic, ať už směrem na Vinoř nebo Čakovice.

David: Nábory, často ve spolupráci s MČ Praha 19, jsou
také podstatnou částí náplně práce naší Společnosti.
Kbelák: Máte pravdu, pojďme zpátky k vaší Společnosti.
Mluvil jste o potřebách vašeho klubu, co tedy konkrétně
můžete zmínit jako prioritu, které byste se chtěli věnovat.
Petr: Už jsme zmiňovali tu provozní část. Klub se za
posledních deset let několikanásobně zvětšil, nejen
z pohledů hrajících členů. To s sebou nese desítky malých
každodenních povinností, které asi není tak moc zajímavé
vyjmenovávat. Jako součást provozu musíme zajistit,
například letní soustředění, plánujeme přidat zimní
variantu stejně jako příměstský tábor. Patří sem také různé
mimosportovní aktivity, které tradičně pořádáme, jako
letní a zimní Hockeyparty, pálení čarodějnic v areálu hřiště
a podobně.

David: Z těch rozvojových aktivit bychom se rádi věnovali
zejména náborům, které by měly zajistit další rozšíření
našich řad. V oblasti investic jsme vypracovali střednědobý
plán rozvoje tak, abychom si ujasnili, kam vlastně
směřujeme. Areál Spartaku v Železnobrodské se snažíme
každoročně udržovat formou brigády, nicméně čas pracuje
proti nám. Potřebujeme opravit ve spolupráci se sousedy
zdi a oplocení kolem hřiště, chtěli bychom vyměnit také
naše více než 40 let staré, na koleně vyráběné branky.
Osvětleno je jenom jedno ze dvou hřišť v areálu, fotbalisti
po setmění prostě trénovat nemohou a ani na umělé trávě
to vzhledem ke stáří stávajícího osvětlení moc nejde. Až
někde na konci duhy leží sny o novém umělém povrchu
hřiště, nebo rekonstrukci klubovny. To už jsou investice
v řádu milionů korun.

dělat nebo na kreativitě jak to dělat. S tím nemáme
problém. V oblasti, která souvisí s investičním rozvojem,
je to samozřejmě komplikovanější. Nejsme odborníci,
nikdo z nás nepostavil už dva funkční sportovní kluby.
Chceme spíše integrovat co nejvíce rodičů a dalších přátel
s důvěrou, že všichni už máme v pracovních životech něco
za sebou. Všichni jsme něco dokázali ve svých oborech.
Máme mezi sebou ajtíky, zvukaře, kuchaře, podnikatele,
účetní i ředitele firem. Věříme tomu, že se nám do nějaké
míry podaří zaktivovat i širší veřejnost a postupně něčeho
dosáhneme.
David: Všichni jste vítáni. Napište nám na david.bohac@
hokej-kbely.cz

Ivana: Je potřeba si uvědomit, že areál slouží i fotbalistům,
ale také široké veřejnosti, včetně například škole a školní
družině. Areál je v těsném sousedství školy a našim snem
by bylo společnými silami vše posunout na novou úroveň.
Halové sporty, včetně zimní verze hokeje, už má ve Kbelích
skvělé zázemí v podobě nové sportovní haly. Bylo by
prostě úžasné, pokud bychom dokázali zapracovat i na
areálu Spartaku, jako na obecním venkovním sportovišti
s co nejširším využitím.
Kbelák: To je vysoko nasazená laťka. Máte představu, jak
by se to dalo realizovat?
Vojta: V provozní oblasti samozřejmě ano, ta nevyžaduje
žádné speciální know how, spíše závisí na chuti něco

David Boháč, Petr Bárta, Dáša Boháčová, Magda Večeřová,
Martin Večeřa, Robin Weintritt, Ivana Weintrittová, Michal
Lupač, Vojta Felt.
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Společnost podporovatelů
pozemního hokeje ve Kbelích

DŮLEŽITÉ ZMĚNY VE KBELSKÉM HOKEJI
Vážení příznivci a podporovatelé
pozemního hokeje ve Kbelích,

rádi bychom Vás informovali o významných - a dovolíme si
říci - i revolučních změnách souvisejících s oddílem pozemního hokeje Sokol Kbely (PH Sokol Kbely).
Jak jste byli informováni v předchozím článku, před několika
měsíci vznikl spolek s tuze dlouhým názvem - Společnost
podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích, z.s. (SPPHK).
Ve stejném článku jste se mohli dozvědět o důvodech vzniku, cílech a snech zakladatelů. Nyní přinášíme další zajímavé zprávy pro příznivce a podporovatele hokeje ve Kbelích.
V první řadě je potřeba zmínit, že aktivita zakládajících
členů SPPHK nezůstala bez odezvy u členů a vedení PH Sokol Kbely.
Slovo dalo slovo a po vzájemné dohodě se připravila a
v únoru 2020 uskutečnilo přípravné „oficiální“ setkání,
chcete-li přípravná valná hromada, obou společenství.
Po předchozí věcné, místy i vášnivé debatě bylo hlavním
závěrem této valné hromady odsouhlasení záměru vytvořit
sjednocenou a spolupracující organizaci na základě obou
společenství, která bude otevřená všem příznivcům hokeje
ve Kbelích a bude mít i stanovenou organizační strukturu.
Naplněním toto záměru a přípravou následné ustavující
valné hromady byl pověřen přípravný výkonný výbor (VV).
V nelehké době koronavirové krize ustanovil přípravný
VV principy fungování této nové organizace, organizační
schéma, a když se v minulých týdnech začala uvolňovat
opatření a restrikce, svolal přípravný VV ustavující valnou
hromadu, na které presentoval své vize.
Po rozpravě byl záměr a vize přípravného VV odsouhlaseny
a přípravný VV schválen (v mírně obměněném složení) na
své první tříleté funkční období.

Nejdůležitějším závěrem valné hromady je zcela jistě
společný cíl vytvořit okolo hokeje ve Kbelích otevřenou a
přátelskou komunitu lidí (hráči, trenéři, rodiče, fanoušci,
podporovatelé a mnozí další), kteří se budou rádi setkávat, navazovat kontakty a pomáhat rozvoji nejen hokeje.
Důsledkem této činnosti pak budou jistě další sportovní
úspěchy.
Členům nově zvoleného VV jsem položil stejné otázky a
zde jsou jejich odpovědi.
1. Jaký bude Váš první krok?
2. Jaký je Váš sen v PH Kbely?
3. Který tým (týmy) PH Kbely dosáhnou největšího úspěchu
v sezoně 2020-2021?
Robin Weintritt (předseda VV)
Zkusím přispět ke zvýšení kvality komunikace našeho klubu. Jak směrem ke členům, tak i směrem k veřejnosti anebo
třeba k ostatním hokejovým subjektům v ČR i v zahraničí.
Hokej je neuvěřitelně tradiční sport, který se organizovaně
hraje ve více než 30 zemích Evropy. V některých z nich
přitom přerostl svůj sportovní rozměr a stal se sociálním
fenoménem s dosahem do široké veřejnosti. Při naší skvělé
a dlouhé tradici ve Kbelích, proč bychom nemohli něčeho
podobného dosáhnout i u nás?
Všechny týmy Kbel jsou super, někomu z nich určitě nějaká
medaile cinkne.
Dušan Hrazdíra (místopředseda pro sport)
Určitě je to sestavení realizačních týmů pro následující sezónu, včetně skladby tréninků a vytvoření tréninkového
plánu. Na to by měla navazovat setkání s trenéry a nastavení tréninkových a výkonnostních cílů.
Snů je mnoho, ale některé se mnohdy rozplynou ještě dřív,
než se stačí začít s realizací. Jeden se ale pomalu daří plnit,
a to je postupné rozšiřování nejen členské, ale i trenérské
základny, a trpělivé budování dvousložkového klubu, jako
je to běžné v jiných oddílech
Je potřeba definovat u každé kategorie, co znamená

úspěch. Pro někoho to může být vítězství v turnaji, pro jiného zvládnutí a realizace natrénovaného taktického prvku při zápase. Je potřeba si stanovit konkrétní a dosažitelný cíl, a brát ho jako úspěch. Ale myslím, že budeme mít
hodně silný A tým mladších žáků, a pokud se ukočíruje nedisciplinovanost některých individualit, mohou hrát o titul.
David Boháč (místopředseda pro provoz)
Zřejmě pravou nohou. Je jich trochu víc, ale nejdůležitější
je nastavení správné a jednoznačné komunikace
s rodiči hráčů. V minulosti se osvědčila komunikace
prostřednictvím tzv. vedoucí týmů, a v tom budu určitě
pokračovat. Prvním úkolem je tak domluvit se s rodiči
na doplnění těchto pozic na příští sezonu. A pak určitě
realizace letního soustředění, které je již naplánované,
ale situace okolo restrikcí byla nejistá. Teď už víme, že
bude a moc se těšíme.
Dlouhodobě, v podstatě od začátku, co moji synové
hrají hokej a já se pohybuji na hřišti, je snem nový
moderní areál hřiště pro hokej i fotbal s moderním
zázemím a pochopitelně nezbytným klubem či restaurací. Nedávno rekonstruované areály našich kolegů,
např. v Liticích nebo Hr.Králové mi umožňují věřit, že to
nemusí být jen sen.
Jednoznačně naši Benjamínci. Ti vítězí vždy a všude
tím, že se pro pozemní hokej rozhodli.

Nedílnou součástí realizace vizí bude z pozice sekretáře
klubu dlouholetý předseda a duše celého hokeje ve
Kbelích, pan Jiří Kačmařík. Zeptali jsme se ho, co by popřál
nově zvolenému VV.
„Přicházím do věku, kdy musím myslet na výchovu nové
generace, která káru hokeje ve Kbelích bude tlačit v dalších
desetiletích. Pokud pánové budou pokračovat dál tak, jak
začali, budu moc rád. Myslím, že potřebujeme určitě co
nejvíc takových aktivních lidí, kteří se do života klubu zapojí, a to nejenom na té nejvyšší úrovni. Davide, Dušane,
Robine: hodně štěstí.“
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Pro nábor nás kontaktujte na
info@hokej-kbely.cz,
www.hokej-kbely.cz
Nebo v období
JARO–PODZIM (mimo prázdniny),
klidně přijďte osobně.
KDY: Úterý, Čtvrtek 17.00–18.30
KAM: Železnobrodská,
sportovní areál, Kbely

ČÍME

PŮJ
VŠE TI

LE

Ě V HA

ÉTĚ
ně: V L

ezávaz

roč
et celo
š
u
o
k
z
ně vy

Přijď

árkrát n
si vše p

, V ZIM
VENKU

31
41

40

MATEŘSKÁ ŠKOLA Albrechtická

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Znovuotevření
Albrechtické

Mateřská škola v době koronaviru

mateřské

školy

25. května jsme po více jak dvou měsících znovuotevřeli
naši mateřskou školu. Přesto, že její otevření proběhlo za
určitých nutných omezujících bezpečnostně-hygienických
opatření, je vidět, že na otevření školky se všichni
netrpělivě těšili.
Ještě před otevřením byl všem rodičům zaslán přesný
popis organizace bezpečnostně- hygienických opatření
(omezení). Ti tak měli možnost zvážit docházku svého

dítěte - v současné mimořádné situaci odpadá povinnost
předškolního vzdělávání.
Na znovuotevření školky se těšili všichni. Děti na své
kamarády, se kterými si mohou hrát ve třídě plné hraček a
na zahradě. Paní učitelky pak na děti, se kterými rády tvoří,
hrají různé pohybové hry, zpívají, plní úkoly. Učitelky se ale
těšily i na své kolegyně.
V ranním kroužku učitelky děti v jednotlivých třídách
hned první den jejich nástupu seznámily se základními
hygienickými opatřeními (mytí rukou, používání
dezinfekce, pohybu v prostorách budovy a na zahradě).
Všichni jsme byli mile překvapeni, že děti jsou s danou
situací již obeznámeny rodiči. Potěšilo nás také, že děti i
po delší nepřítomnosti ve školce fungují tak, jako by žádné
volno nebylo. V současné době se v maximální možné
míře snažíme využívat školkovou zahradu.

Začátkem měsíce června každá třída,
tentokrát samostatně, oslaví na školkové
zahradě Mezinárodní den dětí. Oslava se
plánuje na dopoledne, všechny děti opět
dostanou odměny ve formě diplomů a zmrzliny.

Do konce školního roku již nebudou probíhat žádné další
školkové akce. I tak však všechny třídy žijí svým aktivním
programem, vzdělávání dětí není v žádném směru
potlačeno.
Lada Leiblová
ředitelka MŠ Albrechtická

Na začátku března si děti užily poslední dny v Mateřské
škole Letců a od 16. 3. 2020 byla mateřská škola uzavřena
z důvodu „koronavirové“ situace v České republice.
Na děti a jejich rodiče jsme samozřejmě nezapomněli.

Pravidelně jsme jim posílali, prostřednictvím e-mailu,
informace a zejména náměty na činnosti s dětmi. Paní
učitelky se tohoto úkolu zhostily velmi dobře a vyjma
rozmanitých pracovních listů dětem natáčely naučná videa,
tělovýchovné chvilky, zpívaly písničky, recitovaly básničky
atd. Další aktivitou bylo čtení pohádek na pokračování.
Paní učitelky si vybraly knížku, kapitolu po kapitole ji
nahrávaly a posílaly rodičům, kteří následně pohádky svým

dětem pouštěli. Cílem bylo, aby děti mohly
každý den poslouchat hlasy svých učitelek
a zůstaly s nimi tak „v kontaktu“. Pohádky
měly u dětí jednoznačně největší úspěch a mnoho rodičů
je dětem pouštělo večer „na dobrou noc“.
V době uzavření MŠ paní učitelky nezahálely a ušily pro
kbelské seniory více než 1000 roušek. Velkou novinkou
je interaktivní panel, který byl do naší mateřské školy
nainstalován v průběhu dubna. U dětí tak bude možné
úspěšně rozvíjet i digitální pregramotnost. Chceme dětem
zprostředkovat, jak prospěšné mohou digitální technologie
být, k čemu je vlastně lze smysluplně využít, a že se díky
nim můžeme dozvědět mnoho užitečných informací. Na
tomto místě je nutno zdůraznit, že interaktivní panel bylo
možné zakoupit díky štědrosti rodičů našich dětí - velkou
měrou nám na něj přispěli. Moc děkujeme!
Od 25. 5. 2020 je mateřská škola opětovně v provozu.
Samozřejmě s mnoha bezpečnostními opatřeními. Děti
se mohly vrátit za svými kamarády a hned je pro ně svět
veselejší. Veškeré dopolední i odpolední vzdělávání je
přesunuto (v případě příznivého počasí) na zahradu
mateřské školy, aby děti co nejvíce času strávily venku.
Velké díky patří našemu zřizovateli, který nám dodal
ochranné prostředky pro všechny zaměstnance a zajistil
dezinfekci budovy mateřské školy.
Všem čtenářům Kbeláku přejeme pevné zdraví!
Za MŠ Letců,
Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., ředitel
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Začátky basketbalu ve Kbelích

Basketbal ve Kbelích v dalších desetiletích
Jak jsme slibovali, pokračujeme v článku o historii kbelského basketbalu, tentokráte od 90. let do současnosti. Dělit
období podle desetiletí však už není ideální. Vysledovat se dají spíše jiné etapy.
První polovina 90. let
a generační obměna
Tehdejší ekonomické reformy zasáhly
tvrdě i do činnosti basketbalového
oddílu. Dotace prakticky skončily a
funkcionářům nezbývalo nic jiného,
než většinu své aktivity věnovat
ekonomickému zabezpečení činnosti na
úkor sportovní kvality. Přesto družstvo
A mužů v sezóně 1991–92 zvítězilo v
přeboru Prahy. Postupu do II. národní
ligy se ale právě z ekonomických důvodů
vzdalo. Dorostenecká družstva se naopak
neudržela ve svých soutěžích. Mistrovské
soutěže hrálo v nejhorších dobách pouze
osm kbelských družstev všech kategorií.
Na konci sezóny 1993–94 ještě skončili
velezkušení M. Šedivý, Macháč a Kyral.
Takovou ztrátu nešlo obratem adekvátně
nahradit a „Áčko“ v další sezóně dokonce
z přeboru A sestoupilo a nastal další odliv
hráčů – odešli nebo skončili Novotný,
Viktorin, Fukal, Procházka a T. Král.

Áčko zahájilo generační obměnu (rok 1994)
Horní řada: Jirutka, Čekal, Fukal, Boček, Macháč, Šedivý M., Kyral, Šedivý
Zdeněk st. (trenér)
Dolní řada: Král, Viktorin L., Novotný, Čermák, Votípka

Formuje se nové áčko
Nová etapa „áčka“ odstartovala rychlým
a jednoznačným návratem do přeboru A.
Družstvo další generace hráčů s věkovým
průměrem 21,5 roku pod taktovkou
nového trenéra Zdeňka Šedivého ml.
prohrálo jen třikrát. V soutěži se také
potkalo s družstvem B a na tyto dvě
kbelské generační bitvy se dlouho
vzpomínalo. Kbelský tým vyhrál i soutěž
do 21 let – tzv. juniorskou ligu.
V následujících létech Áčko končilo ve
středu tabulky Přeboru A. Kostru týmu
pro řadu let tvořili hráči Čermák, Boček,
Votípka, Volek, Čekal, Valenta, Hruška,
Brych, Šedivý J., Rameš J., Štros a
Nechanický. Do ostatních mužských týmů
se postupně zapojovali dorostenci, kteří
Céčko po posledním zápase ročníku 1998/99 společně s fanoušky
do té doby pravidelně vyhrávali pražské
Horní řada: Fukal, Plzák, Kašpárek, Hruška, Procházka, Spanilý,
dorostenecké soutěže. Tito kbelští
Malý, Krbec
odchovanci zároveň vytvořili už čtvrté
Dolní řada: Horák, Koudela, Roubík, Viktorin L., Novotný, Vaškových,
družstvo mužů – Kbely D, neoficiálně
Lhota
zvané Deam, ve kterém se postupně
ohráli a do áčka propracovali dnešní podkošové opory Šťástka a Hanzlík.
V sezóně 2001–02 Áčko nakouklo do III. ligy mužů, kterou kvůli absenci tělocvičny odpovídající regulím odehrálo v

Horních Počernicích, ale mladý tým z posledního 12. místa sestoupil zpět do přeboru. Liga ale znamenala pro tyto hráče,
jak se ukázalo později, cennou zkušenost. Problémy mělo v té době i Béčko, které sestoupilo do I. třídy, aby se o rok
později vrátilo zpět. V sezoně 2003–04 si dorostenci po delší době opět zahráli vytouženou dorosteneckou ligu. Sice ji
neudrželi, ale konečné 9. místo nebylo vůbec špatné. Zrodila se další generace, která v dalších letech postupně převzala
a dosud statečně hájí prapor kbelského basketbalu.
Do kbelské školy
Áčko se v dalších sezónách pohybovalo
v horní polovině nejvyšší pražské
soutěže. Někdy působilo lepším, někdy
naopak horším herním a výkonnostním
projevem. Po letních prázdninách 2006
se otevřela nová školní tělocvična, která
se zároveň stala první vyhovující halou
pro basketbal na území Kbel. To se brzy
ukázalo jako zásadní faktor vzestupu
kbelského basketu do republikových
soutěží, neboť se po mnoha desetiletích
mohlo hrát i trénovat v plně domácím
prostředí.
Pro sezónu 2006–07 si basketbalisté
zajistili postup do 3. ligy, a tím i Českého
poháru, kde nereprezentovali vůbec
špatně. Ve druhém kole přešli přes
druholigový Chomutov, když se radost
z nečekaného vítězství skloubila také
s vynikající diváckou kulisou u příležitosti
otevření nové haly. Ve třetím kole přijel do
Kbel slavný USK Praha startující v nejvyšší
tuzemské soutěži. Na profesionály už
sice naši kluci pod dohledem kbelského
starosty Pavla Ždárského nestačili, ale
ostudu rozhodně neudělali. Do týmu se
zapojili úspěšní dorostenci přechozích
ročníků: Maňák, Ertelt, Korenčík, Rameš
M. a Štrupl. V lize Áčko obsadilo až 10.
místo, ale v rámci Prahy získali právo
startu i pro další sezónu. V té se však
soutěž udržet nepodařilo a následovala
tentokráte logická generační obměna.
Do nižších kbelských týmů přešli Votípka,
Nechanický a Brych.
Od sezóny 2008-09 nastupovalo Áčko v
Přeboru Prahy a pravidelně obsazovalo
přední příčky tabulky. V letech 2012–14
vyhrálo třikrát po sobě Pohár Pražského
basketbalového svazu. Ročník 2013–14,
kdy zvítězili v dlouhodobé části a v playoff našli přemožitele až ve finále, završili
Kbeláci postupem do druhé ligy. Béčko
hraje stabilně Přebor Prahy B a Céčko 1.
třídu.

Ligové družstvo mužů v sezóně 2007-2008
Horní řada: Nechanický, Brych, Maňák. Čekal, Štrupl, Šťástka, Hanzlík,
Korenčík Milan (tech. vedoucí)
Dolní řada: Šedivý Zdeněk ml. (trenér), Šedivý Zdeněk (as. trenéra),
Hruška, Rameš M., Rameš J., Korenčík M., Ertelt

Áčko po obhajobě poháru PBS v sezóně 2012-2013
Horní řada: Maňák. Hanzlík, Štros, Šťástka, Šedivý J., Šedivý Zdeněk ml.
(trenér)
Dolní řada: Rameš M., Ertelt, Korenčík, Hruška

K současnosti
Poslední pětiletka je ještě příliš mladou dobou pro hodnocení s historickým odstupem. Takže se zaměříme pouze
na fakta. Druhou ligu (I. liga byla přejmenována na NBL, čímž se číslování posunulo) hraje kbelské Áčko od ročníku
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2014–15 nepřetržitě. Do týmu se zapojili z vyšší ligy navrátivší odchovanec Papež a rozehrávači Kyselý s Hradečným.
Dlouhodobou posilou se ukázal také Švidraň. Nejlépe se Kbeláci umístili v sezóně 2015–16 na 4. místě. Jinak se tento tým
s nejvyšším a stále rostoucím věkovým
průměrem ve spojení s velice bojovným
duchem stal postupem času specialistou
na záchranu v soutěži bez nutnosti
pokračovat nadstavbovou částí. Béčko
na sezónu nakouklo do Přeboru A, jinak
patří do špičky Přeboru B. Céčko stabilně
pokračuje v první třídě a mančaft kvalitní
manažerskou prací úspěšně doplňuje.
V roce 2015 navždy odešla největší ikona
a nestor Zdeněk Šedivý starší, který do
posledních hodin svého života pracoval
pro svou velikou basketbalovou rodinu ve
Kbelích.
Od sezóny 2011–12 se Zdeněk Šedivý ml.
po dlouholeté kariéře kbelského hráče,
mezinárodního rozhodčího a trenéra
začal intenzivně věnovat výchově nové
generace dětských kategorií, aby se
Ligové družstvo mužů v sezóně 2014-2015
kbelský basketbal dal i nadále stavět na
Horní
řada:
Šiller,
Kulíšek,
Maňák. Štros, Šťástka, Hanzlík, Šedivý J.
hráčích, kteří vyrůstají pod kbelskými
Dolní
řada:
Hruška,
Švidraň,
Fekiač, Kyselý, Ertelt, Šedivý Zdeněk ml.
koši od přípravky. Ve Kbelích vznikl nový
(trenér)
fenomén mládežnických týmů se silnou
podporou rodinných příslušníků, o
kterém svazoví funkcionáři s respektem
mluví jako o „kbelském zázraku“.
Například tým hráčů ročníku 2005
doplněný o talenty z mladších kategorií
se dokázal od roku 2016 každoročně
probojovat na finálový podnik mistrovství
republiky, kde ukázal rostoucí kvality,
když se v jednotlivých letech postupně
posouval z konečného 10. až na 4. místo.
Protože zároveň dorůstá hráčská věková
pyramida, v letošní sezóně se Kbelům
jako jedinému oddílu podařilo obsadit
všechny kategorie (celkem osm) pražských
chlapeckých dětských a mládežnických
soutěží – od nejmenších pod deset
let až po nejstarší pod devatenáct let.
To ukazuje, že se v současné době dá
v basketbalu mládeže konkurovat i bez
profesionalizace oddílu. My ve Kbelích se
Béčko v sezóně 2016-2017 vyhrálo Pražský Přebor B
snažíme, jak velí tradice, dělat basketbal
Horní řada: Šedivý P., Kulíšek, Daněk, Šiller, Holan, Votípka, Nechanický,
poctivě a srdcem.
Popel
Jiří Cebak,
Dolní řada: Janochna, Hradečný, Šustr, Fekiač, Vellendorf
tajemník oddílu kbelského basketbalu
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81. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ, 2. března 2020
Na březnovém setkání jsme si nejprve připomenuli 75 let
od nešťastné události bombardování Kbel americkými
letadly. Na Květnou neděli 25. března 1945 začaly padat
první bomby na průmyslovou část Vysočan, pak na letiště
ve Kbelích, na Kbely a okolní obce. Ve Kbelích zahynulo
117 osob, mnoho lidí bylo zraněno, z nichž někteří
později zemřeli. Na památku obětí stojí pomník obětem
bombardování na Mladoboleslavské ulici u trati pomník a
také u vchodu v areálu bývalého podniku PAL Kbely.
Poté jsme již pokračovali v našem povídání o jednotlivých
čtvrtích Kbel. Tentokráte to byla jedna strana
Železnobrodské ulice od zdravotního střediska, přes druhé
sídliště a pravá strana Semilské ulice až po ulici Sovenickou.
Putování jsme začali u zdravotního střediska v
Železnobrodské ulici, které bylo otevřeno v roce 1965. V
původní části, kde je dnes fit centrum – FIT TIME s.r.o., byly
zubní laboratoře a dole garáže pro sanitky. Stále se počítá s
nástavbou střediska pro další ordinace.
Přes ulici je dům čp. 148, kde bývala drogérie pana
Dvořáka, pak prodejna knih a znovu drogerie. Nyní je zde
obchod Výtvarné potřeby – Antonín Vrba.
Dále mineme dům čp. 45, kde bydlela rodina Nekvasilova.
Dojdeme na Semilskou ulici, kde je budova pošty, která
byla otevřena v roce 1990. Stojí na místě, kde bývala
Továrna na výrobu lepenky pana Nekvasila, kterou v roce
1898 odkoupili pánové Lukeš a Hák. Z továrny zbyl pouze
obytný patrový dům se sochami na střeše. Dům se před
stavbou pošty zboural. Vedle pošty je Okoun Optik – oční
optika, kterou vedou Potůčkovi.
Na rohu ulic Semilská a Toužimská bývala v čp. 100
„Restaurace Na růžku“ nebo také „U Karbusů“. Za
restaurací byl sál, kde se tancovalo a hrálo divadlo. Později
se zde hrál i stolní tenis a trénoval se box. Kolem roku 1960
se v objektu zřídily domácí potřeby, po roce 1990 prodejna
květin, pak Pizzerie, Bar 13 a nyní je zde Kebab - Kbely.
Na druhém rohu Semilské a Toužimské ulice bývaly v
přízemním domě čp. 104 do roku 1936 potraviny, pak do
roku 1948 kadeřnictví a po roce 1948 se dům přestavěl
na byty. Dnes je zde servis výpočetní techniky ESCAPE
IT EXPERT, s.r.o. V dalším domě na Semilské ulici za první
republiky bylo řeznictví a uzenářství a později mlékárna.
Nyní jsou v celé ulici rodinné domky.
Vrátíme se zpět na Toužimskou ulici, kde vedle domu s čp.
100 byly postaveny kolem roku 1990 dva bytové domy. V
jednom domě s čp. 918 se v přízemí nachází veterinární
ordinace MVDr. Ondřeje Čapka a Solar studio.
Vedle bývala požární zbrojnice postavená v roce 1965.
V patře budovy bývaly byty a měli zde klubovnu kbelští
důchodci. Po přechodnou dobu zde po roce 2000 měl
i úřad detašované pracoviště pro odbor životního
prostředí, než se zrekonstruovala budova radnice. Poté
byly prostory využívány jako klubovna pro Kbelské Soptíky

a divadelní spolek „Prima den“.
V přízemí byly potraviny a malá obrazová galerie. V roce
2016 byla již nevyhovující požární zbrojnice zbourána a
nahrazena novou ve Vrchlabské ulici. Na místě požární
zbrojnice bude stát nová budova knihovny.
Přes ulici je restaurace DELTA otevřená v roce 1999.
Za zdravotním střediskem v Toužimské ulici stojí Lidový
dům, otevřený v roce 1928. Prošel několika přestavbami
a rekonstrukcemi. Hned v roce 1945 se musela upravit
podlaha, protože Němci zde za války opravovali auta.
Další rekonstrukce byly v roce 1973, 1982 a poslední, do
současné podoby, v roce 2006. Sídlí zde KRC CoByDup,
mají zde klubovnu Junáci a také Rodinné centrum Klub
Hangár 19. V prvním patře je místnost pro kurzy hraní na
klavír. Vedle původního objektu byla přistavěna Svatební
síň a tělocvična. Také restaurace prošla několika úpravami
a nachází se zde bar i venkovní zahrádka. V sále se konají
různé společenské a kulturní akce.
Naproti Lidového domu je v čp. 892 prodejna potravin.
Dalším putováním Toužimskou ulici jsme se dostali k
Jilemnické ulici, kde v čp. 346 býval koloniál paní Alžběty
Fialové. V domě žil později i její vnuk Jan Doležal (nar.
1948), který jako dorostenec cvičil lehkou atletiku a v 90.
letech byl trenérem košíkové. Zemřel v roce 2019.
A dostáváme se ke druhému sídlišti. V domě, číslo uliční
71, bývalo kamenictví pana Václavíka, který měl na zahradě
postavený malý hrad. Dnes na jeho místě stojí obytný dům.
Se stavbou sídliště se započalo v roce 1958. Bylo zde volné
prostranství, pouze tu byly vybudovány dva kryty. Zeminou
ze stavby byl zasypán menší rybník v Železnobrodské ulici.
Hlavní ulicí v sídlišti je ulice Katusická. Vždy v prvním domě
po levé straně v přízemí bývaly různé obchody. Potraviny
v čp. 668, které jsou zde dosud, i když několikrát změnily
majitele. Masnu a uzenářství Keter s.r.o. v čp. 669 provozuje
pan Radek Černý. Místo obchodu Zelenina v čp. 669/7
je kadeřnický salon paní Lenky Dendani. Bývala zde také

čp. 667 Jídelna také pana Radka Černého. Na
konci ulice byl v roce 1963 otevřen hotel ERKO,
ve kterém byla restaurace, sál, hotel, ale také
v jedné části byty a kadeřnictví. Později zde byl
jen hotel. V současné době jsou v provozu v
jedné části byty. V Radvanické ulici bývala také
v domě čp. 697 Domovní správa, svobodárna
a dílna instalatérů. V současné době tam má
klubovnu Spolek Cestička a v suterénu je malá
tělocvična.
V ulici Letců byla v roce 1960 otevřena
mateřská škola. V roce 2006 prošla velkou
rekonstrukcí a na její otevření byl pozván i
bývalý prezident republiky pan Václav Klaus.
V rohovém domě ulic Toužimská a Katusická,
bývalo v suterénu papírnictví. A dostáváme se
Toužimskou ulicí k vlakovému nádraží, které
bylo otevřeno v roce 1943. První vlak po této
trati projel již roku 1872, ale Kbely neměly
nádraží ani zastávku. Teprve od roku 1932 byla
zastávka u závor směrem na Vinoř. V současné
době je budova nádraží zbourána a stojí zde
rodinný dům. U kolejí je pouze malá dřevěná
čekárna.
I v této části Kbel jsou vybudovaná
sportoviště a dětské hřiště. Jedno, nyní nově
zrekonstruované, je za bývalým hotelem a
druhé podél trati v Chotětovské ulici. Je zde
také Inline dráha Kbely.
Tím jsme ukončili naše putování po Kbelích.
Ještě nás čeká další část od Sovenické ulice
až k novým bytovým domům Pod Nouzovem
a část Kbel za železničním přejezdem směrem
na Vinoř.
Ještě musím upřesnit zápis ze 75. Letopiseckého setkání,
které vyšlo ve Kbeláku č. 78 a týkalo se nákupních tašek na
kolečkách. Informaci mi poskytl sám pan Bohuslav Rost.
Výrobu prvních skládacích nákupních tašek na kolečkách,
které dosud nikdo nevyráběl, začal v roce 1992 vyrábět pan
Bohuslav Rost ze Kbel. Tašky prodávaly obchodní domy
Kotva a Máj. Pan Rost navrhl technickému řediteli pošt
tyto tašky na kolečkách koupit také pro doručovatelky. Po
odvysílání pořadu v televizi „Pro podnikavé“ pana Přemka
Podlahy, objednaly pošty první dodávku 200 ks upravených
neskládacích tašek pro doručovatelky. Dále také pan Rost
vyráběl polohovací lehátka pro solné jeskyně.

Koronaviru. Jakmile nastanou podmínky vhodné a
bezpečné pro pořádání společných setkání seniorů,
budeme v našich společných letopiseckých setkáních opět
pokračovat. O konání Letopisů budeme včas informovat na
vývěskách úřadu.
Ing. Ivana Zámyslická, odbor tajemníka ÚMČ P19

Děkuji všem účastníkům Letopiseckých setkání i všem
příznivcům za informace, které pomáhají dokreslovat
nejen život ve Kbelích, ale také to, jak se postupně rozvíjely.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
spořitelna v čp. 668, nyní je tu Pekařství Šumava. Přibyla v

Další letopisecké setkání se zatím nekonalo vzhledem
k vyhlášenému nouzovému stavu kvůli šířící se pandemii

TENISOVÉ LEKCE S TRENÉREM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
TENISOVÝ VÍKEND S TRENÉREM
PRÁZDNINOVÉ TENISOVÉ KEMPY S POHYBOVĚ KOORDINAČNÍ PŘÍPRAVOU
MARTIN ŠMOLKA
tel. 606 072 716
vás čeká ve Svatoňovické ulici
Dolní Počernice

VÍCE NA WWW.OAZADOPO.CZ/TENIS-S-TRENEREM
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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
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Nejzajímavější knižní přírůstky:
Březen - Květen 2020

Výstava v knihovně

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

Na středu 18. března 2020 byla naplánována vernisáž výstavy fotografa Vladislava Blahníka, která se však vzhledem
k uzavření knihovny nemohla uskutečnit. V tuto chvíli je však výstava
nádherných fotografií z říše zvířat nainstalována, tudíž si ji mohou
návštěvníci knihovny prohlédnout až do konce září 2020. Setkání s
autorem proběhne v rámci derniéry výstavy ve středu 30. 9. 2020 od 18
hodin. Pro ty, jenž nemají možnost knihovnu navštívit osobně, nabízíme
ke zhlédnutí reportáž TV Kbely, kde jsou v rámci on-line vernisáže
některé z fotografií prezentovány. Určitě si nenechte
tento nevšední pohled na úchvatný zvířecí svět ujít.
https://www.youtube.com/watch?v=kjkkGlrFzoI

Pro dospělé:

Pro děti a mládež:

Jojo Moyesová – Krasojezdkyně (Ikar)
Táňa Keleová-Vasilková – Tři sestry (Noxi)
Martin Goffa – Muž z chatrče (Euromedia Group)
Petra Dvořáková – Vrány (Host)
Daniel Cole – Konec hry (Euromedia Group)
Michal Viewegh – Převážně zdvořilý Leopold (Ikar)
Danielle Steel – Jako v pohádce (Ikar)
Marcela Mlynářová – Dvakrát dole, jednou nahoře
(Brána)
Lesley Kara – Fáma (Ikar)
Eoin Dempsey – Najdi Rebeccu (Ikar)
Nora Roberts – Nový začátek (Alpress)
James Patterson – Vražedná hra (Alpress)
J.D.Barker – Čtvrtá opice (Domino)

Petra Soukupová – Klub divných dětí (Host)
Vojtěch Matocha – Prašina.Černý Merkurit
(Paseka)
Martin Sodomka – Jak si postavit auto (MS
studio)
Thomas C.Brezina – Hrozivé pařáty. Případ pro tebe a
Klub Tygrů. (Fragment)
Astrid Scholteová – Čtyři mrtvé královny (Fragment)

Místní knihovna Kbely

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

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

JE PRO NÁS CTÍ,
ŽE JSME KBELSKÝ
Děkujeme všem Kbelským i přespolním
za přízeň a podporu v těžkých časech,
kdy se v zemi zastavily pípy.

shání se zdravotní sestra
Do ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. P. Bouzka
v ulici Bakovská se shání zdravotní sestra. Zájemci, pro bližší
informace kontaktuje přímo MUDr. P. Bouzka na telefon 602
623 265 nebo e-mail dr.bouzek@centrum.cz

Vyměním obecní byt ve Kbelích 2+1

773 099 455 / www.kbelskypivovar.cz

Vyměním hezký obecní byt ve Kbelích 2+1, 55m2, 1. podlaží
za větší.
Tel. 725 761 452
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