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radnice i přes prázdninové zrušení některých hygienických 
opatření proti CovID-19 zachovala postup návštěv úřadu 
způsobem, kdy klient, žadatel ve spolupráci s recepční přivolá 
příslušného úředníka a věc spolu vyřídí u venkovního stolku 
opatřeného zábranou proti kapénkám. postup se nám osvědčil 
a můžeme potvrdit, že žádný z úřadníků a zaměstnanců radnice 
neonemocněl, a to ani v rámci svých rodin. tento systém 
budeme aplikovat i z důvodu zpřísněných opatření 
a vyhlašování nouzového stavu i nadále, jen jej 
přizpůsobíme počasí.
Jsme také ve styku s kbelskými seniory a 
reagujeme na jejich potřeby. Stejně tak probíhá 
úzká spolupráce se základní školou a mateřskými 
školami včetně pravidelného informování. 
Desinfekce je poskytována kromě veřejnosti i dle 
potřeby kbelským spolkům. v případě nutnosti 
budeme iniciovat šití roušek. Situaci ohledně 
CovID-19 aktivně sledujeme a reagujeme. to 
bohužel znamenalo a znamená zrušení všech 
akcí, které byly v plánu, ale zdraví je přednější.
v červenci byly zahájeny práce na parku aerovka 
při Hůlkově ulici. Probíhají zde terénní úpravy 
včetně přípravy na vznik sdružené stezky pro pěší 
a cyklisty, která bude tímto parkem procházet.
Další dlouho očekávanou investicí je zahájení 
nástavby zdravotního střediska. Z výběrového řízení byl určen 
vítěz firma aCG – Real s.r.o. za 45,7 mil Kč, která by měla zahájit 
práce v listopadu s termínem dokončení polovina příštího roku. 
Doufejme, že se na stavbě neobjeví nějaká neočekávaná vada, 
jako v případě zborcené kanalizace, která vše zpozdila více jak 
o rok.
rada předložila na zářijové Zastupitelstvo již avizovanou 
akcionářskou smlouvu na přechod vytápění v našich bytových 
domech prostřednictvím plynových kotelen.  Jedná se o společný 
podnik s firmou prometheus, která je dceřinou firmou pražské 
plynárenské, a ve smlouvě jsou zejména ošetřena ustanovení 
o zajištění nižší ceny za vytápění a teplou vodu. Jednání nebyla 
jednoduchá, neboť především pan starosta trval na co nejvyšší 
slevě, což vlastně jde proti principu podniku, ale nakonec bylo 
konsensu dosaženo. Smlouvu Zastupitelstvo schválilo, a jakmile 
doběhne výpovědní lhůta pražské teplárenské k 28. 2. 2021, 
zahájí společný podnik s názvem „teplo pro Kbely“ rekonstrukce 
rozvodů a prvních kotelen s následným přepojováním způsobu 
vytápění. K tomuto nutno poznamenat, že jsme v této věci první 
a již se ozývají tzv. velké městské části, potažmo i hl. m. praha a 
chtějí od nás „opisovat“.
pražský magistrát nám teprve ke konci května schválil naši 
žádost o nové pojmenování ulice Plzákova v nové výstavbě 
při ulici polaneckého. Ulice byla okamžitě zadána do pražského 
elektronického evidenčního systému, tak aby se noví obyvatelé 
již mohli přihlašovat k trvalému bydlišti na nové adrese.
Zastupitelstvo též na návrh rady schválilo Dohodu o spolupráci 
s MČ Praha 9 o protipožárním zabezpečení, která spočívá 

v zajišťování výjezdů hasičů na jejich území. to znamená větší 
zásahový rádius a tím možnost postoupit do vyšší kategorie 
v rámci Integrovaného zásahového systému, předurčenost být 
povoláváni k zásahům po celém území prahy v první linii a ne 
pouze jako podpůrná jednotka pro profesionály. Znamená to 
sice sloužit pohotovosti, ale tím, že naši hasiči již dnes disponují 
technikou na profesionální úrovni, tak to členové naší jednotky 

berou jako svou prestižní záležitost.
rada rozhodla o rekonstrukci balkonů bytových domů. v první 
etapě budou opraveny balkony domu toužimská 661 – 663. 
Dále souhlasila s opravou, sanací vlhkého zdiva u domu čp. 
680–682.
Během prázdnin byla realizována oprava výtahu na potraviny 
v MŠ letců. V MŠ albrechtická pak probíhala oprava dlažby 
terasy v prvním patře a řešení zatékání. také v souvislosti 
s rekonstrukcí výměníku resp. osazení kotelny na plynové 
vytápění byla řešena sanace zdiva. 
na plynové vytápění během léta přešla i naše základní škola. 
Znamená to konec havárií dodávek tepla, ale i výkopů v okolí 
školy.
Během prázdnin byl též realizován projekt tzv. evvo zahrady na 
základní škole dle návrhu Mga. anny Kozové včetně vodního 
prvku, kde zbývá ještě zasadit cibuloviny, které se sází až na 
podzim.
rada rozhodla o zpracování nové podoby webových stránek 
úřadu a městské části. Proces by měl trvat zhruba do začátku 
příštího roku.
rada rozhodla o použití nevyčerpaných prostředcích v odvětví 
kultura s ohledem na zrušení akcí o přesunu na řešení naléhavé 
potřeby nových kolumbárních okének na hřbitově. přesun 
prostředků byl schválen na zářijovém Zastupitelstvu.

Ivana Šestáková
místostarostka



park aerovka
od jara jsme se zájmem sledovali přestavbu prostoru 
před vstupem na Kbelský hřbitov. Byl doplněn vstupní 
chodník, v Semilské ulici vznikly bezbariérové zastávky 
a nový přístřešek. Městská část kladla zvýšené nároky 
na přístupnost hřbitova seniorům, proto je přístup 
plně bezbariérový včetně zvláštních obrubníků, které 

umožňují autobusu, aby si dojel až k nástupní hraně a mezi 
autobusem a nástupištěm nezůstala nepříjemná mezera.
v původních plánech hřbitova zde byl dům hrobníka, před 
několika lety se městská část rozhodla pozemek využít pro 
autobusové obratiště. Byl to jediný pozemek městské části 
v okolí, kde bylo možné obratiště umístit. MČ se snažila 
zabrat obratištěm co nejmenší plochu, aby byl zachován 
klidný charakter okolí hřbitova. Stavbu na základě projektu 
městské části vybudovalo hlavní město praha.

OŽPD
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obRatiŠtě KbelSKý hřbitov
park aerovka roste do krásy. Byla odstraněna skládka 
a na jejím místě byla rozprostřena zemina pro první 
etapu nového parku. v současnosti probíhá pokládka 
konstrukčních vrstev cyklostezky mezi ulicemi hůlkova a 
Mladoboleslavská, do konce října má být položen asfalt. 
následovat budou sadové úpravy.

OŽPD



ReKonStRuKCe tRati Č. 070 
v úseku praha Čakovice – praha Satalice proběhly ve 
dnech 28. 7. – 11. 8. 2020 nepřetržité výluky. při těchto 
výlukách byly provedeny opravné práce na železničním 
svršku trati v úseku odbočka Skály – Čakovice a také byly 
provedeny potřebné práce, při kterých byla využita výluka 
pro následnou opravu přejezdů p2653 (hornopočernická), 
p2654 (Mladoboleslavská), p2655 (Jilemnická) a p2656 
(Semilská) a traťového zabezpečovacího zařízení, které se 
nacházejí v uvedeném úseku. v předstihu došlo ke kácení 
zeleně těsně vedle trati.
v rámci oprav trati došlo tedy k výměně dřevěných pražců 
za betonové v počtu cca 200 ks. Dále také došlo k výměně 
opotřebovaných kolejnic, vyčištění kolejového lože, 
zřízení bezstykové koleje pro kultivovanější jízdu, podbití 

vybraných úseků a celková úprava drážních příkopů a 
banketů. 
v kolejové výluce proběhla náhrada kolejových obvodů 
za počítače náprav u p2653 (hornopočernická) a p2654 
(Mladoboleslavská) spojená s výměnou kabelizace. Dále 
se výluka využila na postavení oddílových návěstidel pro 
budoucí rozdělení traťového úseku na dva (což zajistí vyšší 
propustnost trati) a přípravné práce u přejezdů p2655 
(Jilemnická) a p2656 (Semilská).
U přejezdových zabezpečovacích zařízení p2655 
(Jilemnická) a p2656 (Semilská) dojde k výměně 
technologie, technologických domků a ovládacích úseků. 
vzhledem k nutnosti projednat změny zabezpečení 
v souladu s platnou legislativou dojde k modernizaci 
zabezpečovacího přejezdového zařízení těchto dvou 
přejezdů, včetně aktivace oddílových návěstidel, na 
přelomu listopadu a prosince 2020.

OŽPD 
dle podkladů Správy železnic 
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23. září bylo zahájeno restaurování sochy svatého vojtěcha 
ve vrchlabské ulici v praze-Kbelích. probíhá základní 
očištění sochy ve spojení s doplňujícím restaurátorským 
průzkumem. restaurování provádí akademický sochař 
Josef Faltus a akademický sochař Jiří Kašpar.
pískovcová socha sv. vojtěcha datovaná lety 1750-1755 
se připisuje sochařovi Janu antonínovi Quitainerovi. 
Kompozice je ovlivněná plastikou sv. vojtěcha od 
Ferdinanda Maxmiliána Brokofa.

Michal Marel

ReStauRování SoChy Svatého 
vojtěCha ve vRChlabSKé uliCi

Jak vás v každém vydání Kbeláku informujeme, již několik 
let kbelská radnice, z iniciativy a za podpory p. tajemníka 
ÚMČ praha 19 JUDr. nyklese, nabízí svým občanům 
možnost bezplatného zapůjčení invalidních vozíků či 
chodítek. protože je o tuto službu stále velký zájem, 
přikoupili jsme opět 10 ks čtyřkolečkových chodítek.
Dne 7. 9. 2020 nám byla chodítka dovezena před úřad. po 
vizuální a technické kontrole stavu jsme pro vás vybrali ty 

nejlepší repasované kusy, které byly následně vyčištěny a 
vydezinfikovány. nyní jsou připraveny sloužit svému účelu.
v současné době je tedy mezi vámi, kbelskými občany, 
v oběhu 15 invalidních vozíků a 20 chodítek – pomůcek, 
které vám pomáhají v nelehké životní situaci. 
S přáním krásného babího léta 

Kamila Leiblová
odbor kanceláře starosty

invaliDní voZiKy a ChoDítKa



jen v hnědé biopopelnici dostane rostlinný odpad 
z domácností šanci být ještě užitečný. například 
kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také 
posekaná tráva z vašich zahrad se v kompostárnách 
promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady 
a zahrady. a čím více se budou zelenit, o to zdravější 
vzduch budeme všichni dýchat.
 
hnědá biopopelnice? tu nemám… 
vy možná ještě ne, ale přes 13 000 
pražských domácností už ano. Chcete 
ji? pokud jste vlastník nemovitosti, 
sdružení vlastníků, bytové družstvo 
apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, 
který najdete na https://bio.praha.
eu/formular/. Jako běžný nájemník 
požádejte o objednání BIopopelnice 
povolanou osobu. Svoz bioodpadu 
je pro vlastníky nemovitostí volitelný 
a poplatek za svoz je nastaven v 
podobném režimu jako starý známý 
poplatek za směsný komunální 
odpad. plátcem poplatku je vlastník 
nemovitosti. Celé to má také finanční 
výhodu. BIopopelnice vám navíc totiž 
sníží poplatky za odvoz odpadu. po 
převzetí služby pod Magistrát hl. m. 
prahy je pro vlastníky nemovitostí, kteří 
již nyní využívají BIopopelnici, cena 
snížena o 50 % oproti cenám z loňského 
roku. Zároveň je umožněno vlastníkům 
nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní 
i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. 

poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
Četnost obsluhy/objem nádoby 
                1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden
120 litrů            
                     56        112        224
240 litrů            
                     90        179        359

nenechte živiny odlétat komínem
nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu 
běžných popelnic. pětina odpadků, které by ještě mohly 
posloužit ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… topivo 
je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku 
komínem. Čistý separovaný bioodpad je svážen do 
kompostáren v praze a Středočeském kraji a dál slouží 
jako hnojivo. pražská zeleň proto bude jen vzkvétat. a 

zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí, znamená 
zkvalitnění života nás všech. 

Do kompostu s ním!
Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad 
materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je organický 
materiál potravou. Celý proces spočívá v tom, že mikrobům 
a drobným půdním živočichům, jako jsou například 

žížaly, jsou v kompostárnách 
dopřány ideální podmínky pro to, 
aby přeměnily organické látky na 
kompost. výsledný produkt obsahuje 
především humus, nedocenitelnou 
surovinu. humus v půdě zadržuje 
vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky 
a vyrovnává kyselost. humus i ostatní 
půdní organická hmota zvyšuje 
kyprost, soudržnost a udržuje ideální 
skladbu mikrobů v půdě. pokud 
proces kompostování správně 
probíhá, kompost nezapáchá.
neutopme se v odpadcích
Je tu i další důvod, proč třídit: 
neustále rostoucí množství 
směsného odpadu. odkládání 
BIoodpadu do BIopopelnic skutečně 
dokáže zmenšit objem pražských 
odpadků o už zmíněnou pětinu. 
Což je dost, aby to za pořízení 
BIopopelnice a pár kroků navíc stálo.  
 

je to snadné!
abyste věděli, co do BIopopelnice na rostlinný odpad 
patří a co ne, nabízíme vám přehledný seznam. Je 
to snadné, ale je třeba dávat dobrý pozor. některý 
odpad, který se na první pohled jeví jako žádoucí, do 
BIopopelnice nepatří. Jedná se například o zbytky odpadu, 
který obsahuje suroviny živočišného původu. Dále do 
BIopopelnice nepatří, možná pro někoho překvapivě, 
také podestýlky domácích zvířat včetně exkrementů. 

ano 
·  zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetn citrusových 
plodů)
·  
čajové sáky, kávové sedliny včetně papírových filtrů
·  kvtěiny (BeZ celofánu, šňůrky a květináče)
·  tráva, plevel, drny se zeminou
·  košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
·  listí

Dejte biooDPaDu 2. ŠanCi! 
Pořiďte Mu hněDou bioPoPelniCi

·  větve keřů i stromů
·  piliny, hobliny, kůra, štěpka
·  seno, sláma
·  vychladlý popel ze spalování dřeva

Ne
· maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
· mléčné výrobky
· vajíčka (včetně skořápek)
· zbytky obsahující suroviny živočišného původu 
· prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
· skořápky z ořechů, pecky z ovoce
· jedlý olej a tuk
· zvířecí exkrementy
· peří, chlupy, vlasy
· uhynulá zvířata
· znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
· nebezpečné odpady
· obalové materiály
· vlhčené ubrousky

webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/
e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz 
registrační formulář: https://bio.praha.eu/
formular/
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BIooDpaD 2020
kontejnery budou přistaveny 

 odpoledne ve 13 hodin 
a odvezeny nejpozději v 16 hodin
 říJen
17. 10. hůlkova 
17. 10. vágnerova x vrchlabská
24. 10. nouzovské náměstí
24. 10. Xaverovská x Borovnická
31. 10. Benecká x hanušova
31. 10. Sojovická 
31. 10. Železnobrodská x libichovská

lIStopaD
  7. 11. Sovenická
14. 11. Semčická x nymburská
14. 11. Svijanská x olešnická
21. 11. hůlkova
21. 11. pelnářova x Svijanská
28. 11. nymburská x Mladějovská 

Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které 
bydlí na území naší městské části Praha 19 - Kbely. 

Podnikatelé mají povinnost ze zákona č. 185/2001 Sb. 
zajistit si odvoz svého odpadu na vlastní náklady. 

velkooBJeMovÉ konteJnery
2020

 kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin 
a odvezeny nejpozději v 18 hodin

  
 říJen
12.10. Sychrovská x Svijanská
19.10. nymburská x rovenská
26.10. Krnská x Slovačíkova

 lIStopaD
 2.11. Žacléřská x veselá
 9.11. huntířovská x Mladoboleslavská
 9.11. hůlkova
16.11. Katusická x letců
23.11. Martinická x Žacléřská
30.11. Semilská x Zamašská
  
 proSIneC
 7.12. Sojovická u parku 
   

Kontejnery jsou určeny pouze fyzickým osobám, které 
bydlí na území naší městské části Praha 19 - Kbely. 

Podnikatelé mají povinnost ze zákona č. 185/2001 Sb. 
zajistit si odvoz svého odpadu na vlastní náklady.

https://bio.praha.eu/formular/
https://bio.praha.eu/formular/
https://bioodpad.praha.eu/
mailto:bioodpad@praha.eu
mailto:bio@psas.cz
https://bio.praha.eu/formular/
https://bio.praha.eu/formular/


palIatIvní 
hoSPiCová PéČe 
– ChaRita neRatoviCe 
– StřeDiSKo Kbely
Charita neratovice poskytuje pro klienty vedle sociální 
péče, domácí zdravotní péči i paliativní hospicovou 
péči ve vlastním sociálním prostředí na základě 
indikace lékaře. tuto péči indikuje praktický lékař. 
Charita neratovice spolupracuje s paliativním lékařem 
z nemocnice na Bulovce, který rozepíše postup při 
zajištění péče a zmírnění bolesti těžce nemocného 
klienta.

tým vyškolených zdravotních sester a sociálních 
pracovníků Charity zajišťuje paliativní péči, edukuje 

rodinu a klientům pomáhá v jejich těžké životní situaci 
s péčí o jejich nejbližší. pokud klient a rodina požadují 
kněze, snažíme se splnit jejich přání.
v období koronavirové krize jsme zajistili velké množství 
klientů a pomáhali rodinám těžkou situaci zvládnout.
Díky dostatečnému vybavení je naše organizace v 
oblastech, kde působí, schopna paliativní péči zajistit.
v případě potřeby rodin či lékařů se neváhejte s 
důvěrou obrátit na Bc. Kateřinu Doležalovou, tel.: 731 
625 989.

obyvatelé nové zástavby pod nouzovem se dočkali vyššího 
počtu spojů ve svazku linek 185 a 182. linka 302 obsloužila 
novou zástavbu v ulici polaneckého. Je to prozatímní 
řešení, než bude zavedena midibusová linka a později 
elektrobus. přestože ve městě je snaha šetřit na MhD a 
škrtat spoje, Kbely získaly lepší obsluhu pro 
novou výstavbu.
od 31. srpna jsou všechny spoje linky 185 
prodlouženy do zastávky Kbelský hřbitov. 
Dosud byla část spojů ukončena v zastávce 
Bakovská.
linka 302 nově jezdí ze Ctěnic přímo 
Jilemnickou ulicí přes zastávky „pod 
nouzovem“ a „Jilemnická“ do zastávky 
Bakovská a dále toužimskou ulicí do ulice polaneckého 
přes novou zastávku „valcha“ a poté po Mladoboleslavské 
na metro letňany. obyvatelé z obytného souboru Bleriot 
(dostavěn 2020) a albatros (I. etapa má být postavena 
v roce 2022) se tak dočkali spojení na metro letňany. v 
Jilemnické ulici má být brzy zřízena i autobusová zastávka 
pro obsluhu areálu „Ctěnice“. Město prověřovalo různé 
možnosti obsluhy nové výstavby, ale jiná varianta než cesta 
Jilemnickou ulicí nebyla provozuschopná. Díky vedení 
Jilemnickou ulicí se linka 302 tolik nezpožďuje a ušetří 
kilometry na zajíždění do nové zástavby. vedení linky 302 
Jilemnickou ulicí je dočasné řešení, zřejmě do konce roku, 
než budou projednány větší změny. Do budoucna to má 
být midilinka, příprava na elektrobusovou linku přes novou 
zástavbu na metro letňany.
linka 202 ke kbelskému nádraží byla dlouhodobě 

nevytížená mj. kvůli tomu, že lidé chodí raději na vlak pěšky 
a autobus na vlak nenavazuje, proto došlo k dohodě, aby 
linka vedla ke kbelskému pivovaru, kde si cestující budou 
moci přestoupit na další linky, které přijíždějí od vinoře a 
Satalic. Díky tomu autobusy nebudou v koncovém úseku 

jezdit zcela prázdné.
v terminálu letňany vznikla nová 
nástupní zastávka, kde bude společný 
nástup pro kbelské linky (185 a další) 
a linku 201. Díky tomu cestující 
zejména dopoledne, večer a o 
víkendu nebudou muset zjišťovat ze 
které zastávky jim jede autobus.
 

„Uvedené dopravní opatření je pouze první fází celkové 
změny dopravní obsluhy celé oblasti, kdy v rámci druhé 
etapy, jejíž realizace bohužel nebyla možná z dalších 
provozních a legislativních důvodů v takto brzkém 
termínu, se předpokládají změny na linkách 186, 302, 396 
a zavedení samostatné městské linky v relaci letňany - 
Bakovská - Ctěnice - vinoř. realizaci této druhé etapy změn 
předpokládáme počátkem roku 2021.“
Ze zprávy organizace ropID.
 
Během podzimu 2020 bude tato změna vyhodnocena 
a připomínky zaslány organizaci ropID. prosíme, pište 
připomínky na ozpd@kbely.mepnet.cz. Děkujeme za vaše 
dosavadní reakce.

OŽPD
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Úprava přinesla více autobusových spojů

www.kbely.tv
kBely tv
výběr nejzajímavějších reportáží

Co říkají o Sportovní hale Kbely slavní sportovci
Dominik hašek, Jan Koller nebo petr Mikolanda. všechny spojuje láska ke 
sportu a všichni se potkali na otevření nové Sportovní haly Kbely. Co o ní 
říkají?
https://kbely.tv/video/1991-co-rikaji-o-sportovni-hale-kbely-slavni-
sportovci

Kanál není odpadkový koš
o tom, co se smí a nesmí házet od kanálu, a o tom, co to může způsobit. S 
mluvčím pražských vodovodů a kanalizací tomášem Mrázkem.  
https://kbely.tv/video/1987-kanal-neni-odpadkovy-kos

 Senátní volby 2020
2. a 3. října se ve Kbelích uskutečnilo 1. kolo senátních voleb. Do druhého 
kola voliči poslali současného senátora Davida Smoljaka, a ředitele 
památníku lidice, eduarda Stehlíka. 
https://kbely.tv/video/1993-senatni-volby-2020



SlavnoStní otevření SPoRtovní haly
v PáteK 4. Září 2020 Se SPoRtovní hala 
Kbely otevřela veřejnoSti.
ve Kbelích jsme slavnostně otevřeli novou sportovní halu. 
projekt, na kterém radnice pracovala šest let, je tak u 
konce a nabídne místním sportovním klubům i veřejnosti 
mnoho sportovních aktivit. halu  z podstatné části 
financoval pražský magistrát a stála 171 milionů korun. 
Budovu budou v dopoledních hodinách využívat žáci 
Základní školy praha Kbely, kterou je spojena uzavřenou 
chodbou, v odpoledních hodinách pak bude sloužit 
klubům a veřejnosti. Městská část s jejím využitím počítá i 
při různých sportovních a společenských událostech.

v rámci slavnostního dopoledne došlo za účasti 
pozvaných hostů z magistrátu a okolních městských 
částí k slavnostnímu přestřižení pásky a následně poté k 
požehnání sportovní haly od kbelského faráře. 
od 13 hodin probíhala akce za účasti významných 
osobností sportu: nejlepší hokejový brankář – nejlepší 
evropský hokejista v historii nhl - Dominik hašek, bývalý 
fotbalový útočník a reprezentant Jan Koller, fotbalový 
trenér a bývalý fotbalový hráč petr Mikolanda, své umění 
na nové lezecké stěně poté předvedl horolezec Jan Kareš 
– nadšenec v lezení po skalách, stěnách, osobní trenér 
fitness a několikanásobný držitel titulů ocelový muž. 
Moderace slavnostního odpoledne se ujal režisér-herec-

komik-moderátor-spisovatel-sportovec - Jakub Kohák. po 
slavnostním úvodu bylo možné si celou halu důkladně 
prohlédnout včetně možnosti vyzkoušet si některý ze 
sportů u prezentovaných sportovních kbelských klubů.

Ivana Šestáková

místostarostka
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Idea nové tělocvičny, která by 
uspokojila rostoucí potřeby 
základní školy s bobtnající 
kapacitou, ale také dávala možnost 
sportovat v odpoledních hodinách, 
vznikla již při stavbě nové budovy 
základní školy v roce 2015. Bylo 
jasné, že jedna tělocvična na 
postupný nárůst tříd nebude stačit 
a zároveň vznikal tlak i na obsazení 
tělocvičny kbelskými sportovními 
kluby. proto bezprostředně po 
rozběhu nové budovy ZŠ vedení 
radnice požádalo hl. m. prahu 
o finanční pomoc při realizaci 
nové tělocvičny. Žádné závratné 
finanční podpory se nám nedostalo, přesto jsme začali 
projektovat a koncem roku byly na stole první nákresy. 
radnice chtěla mít více variant a zároveň cosi, co by bylo 
„kbelské“. rok 2017 byl věnován vybíráním vnější podoby 
stavby, a to dokonce ze 17 variant. Mezitím jsme se museli 
poprat s posunutím plynovodu a celé budovy z důvodu 

doposud neschválené změny územního 
plánu, kterou jsme podali v roce 2016 při 
zpracování záměru stavby. velkou podporu 
získala varianta tělocvičny v podobě tzv. 
vlny a pokračovalo se v projednávání 
podoby vnitřních prostor. Blížil se konec 
roku 2017 a vedení radnice, zejména pan starosta, neustále 
atakovalo hl. m. prahu ohledně financí, neboť náš rozpočet 
nemá zdroje na takové investice. nakonec se podařilo 
získat podstatnou část prostředků a počátkem roku 2018 
byla veřejným projednáním ukončena debata o podobě 
tělocvičny a jejího vnitřního uspořádání. Bylo přistoupeno 
k zásadní změně, když do přízemí, kde původně mělo být 
parkoviště, byl přesunut prostor pro šatny, sprchy, drobné 
občerstvení, ale také sálky pro posilování či aerobní 
cvičení. vznikla i malá prodejna a prostor pro wellness 
a relaxaci. tímto krokem se uvolnil prostor tělocvičny k 
využití i pro sporty, které potřebují velké rozměry hřiště 
a ve Kbelích mají tradici. Během roku 2018 proběhlo 
dokončení potřebné dokumentace pro stavbu a výběrové 
řízení, které bylo završeno koncem roku, když před tím již 
městská část nechala proběhnout archeologický průzkum. 
v lednu 2019 byla stavba zahájena poklepáním na základní 
kámen a spolu s vedením hl. m. prahy, které vyjádřilo 
podporu, byla nazvána sportovní halou. Během roku 2019 
hrubá stavba utěšeně rostla a přibylo i několik vylepšení, 
např. fotovoltaická elektrárna, nádrže na dešťovou vodu 
spolu se systémem závlahy, horolezecká stěna či zhotovení 
spojovací chodby do základní školy. rok 2020 byl spjat s 
vnitřními úpravami stavby včetně zmíněných vylepšení a 
v červnu bylo dílo formálně dokončeno. hodnota stavby 
dosáhla 171 mil. vč. Dph. Stavba byla dokončena v roce 
2020 při 890. výročí vzniku obce.

Ivana Šestáková
místostarostka

PRůběh výStavby SPoRtovní haly 
v ČaSe
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v září a říjnu bude Škola taekwon-do Dan-Gun opět 
přijímat nové členy. Škola již 29. rokem vyučuje korejské 
bojové umění sebeobrany taekwon-do ItF. Škola taekwon-
do Dan-Gun patří mezi největší školy v České republice. 
ve svých řadách má členy České reprezentace, mistry a 
vicemistry světa, mistry České republiky. všichni cvičenci 
se mohou zúčastňovat všech republikových závodů, 
seminářů, dlouhodobých soustředění, mohou být vybráni 
do výběrových skupin (např. Středisko talentované mládeže 
praha, Česká národní reprezentace) atd.  trénink dětí ve 
věkové kategorii 6-12 let, který probíhá v ZŠ albrechtická 
723/1, Kbely, je veden s ohledem na vývojové zákonitosti 

této dětské kategorie. hlavní důraz je 
kladen na rozvoj všeobecné motoriky 
pohybu se zaměřením na taekwon-do 
formou zábavných cvičení a her. takže 
zde neuvidíte zdlouhavé jednostranně 
zaměřené tréninky. tak se děti velice nenásilnou formou 
seznámí s taekwondem a vylepší své pohybové dovednosti. 
oddíl nabízí pro začátečníky první hodinu na zkoušku 
zdarma. bližší informace o náboru a Škole taekwon-do 
Dan-Gun naleznete na http://dangun.taekwondo.cz 
případně na tel.: 603246433.  

PřiZPůSobujeMe Se 
novýM oKolnoSteM 
Se začátkem školního roku věnuje Spolek velkou část 
svého času administraci smluv pro párovou výuku, která 
je součástí programu Začít spolu. S dalšími projekty, se 
kterými jsme plánovali pokračovat hned od září, zatím, 
bohužel, vyčkáváme. Souvisí totiž se shromažďováním, 
setkáváním se s odborníky, zvaním hostů, a to jak do školy, 
tak mezi rodiče, ale za současných epidemiologických 
podmínek není pro tyto formáty zcela příznivá doba. Jednak 
z objektivních důvodů nelze pro tyto účely v nadcházejícím 
období využívat prostory školy a rovněž proto, že ochota 
lidí se potkávat ve větším počtu je pochopitelně velmi 
malá. 
vzhledem k uvedeným skutečnostem se fond SrpŠ čerpá 
pouze částečně. a proto, i s přihlédnutím k nelehké finanční 
situaci mnoha rodin, nebude SrpŠ vybírat od rodičů dary 
pro školní rok 2020/21. aktivity pro aktuální rok musí 
a budou vycházet z nových okolností a jejich formáty 
přizpůsobíme situaci tak, abychom je mohli realizovat. 
tento rok je pro SrpŠ rokem volebním. Stávajícímu 
výkonnému výboru na podzim končí mandát, a proto 
dojde k volbě nového vedení. pokud máte zájem podílet 
se na řízení aktivit Spolku, stačí být členem a poslat 

kandidátku. oslovte nás přes e-mail 
srps.kbely@seznam.cz a dostanete 
veškeré podrobnosti jak k členství, 
tak k možnosti kandidovat. na 
stejném e-mailu i nadále vítáme 
vaše podněty a připomínky a 

děkujeme těm, kteří s námi takto komunikují. 
přeji všem hezký podzim a držme si palce ať nás úskalí 
nových okolností příliš neomezuje v našich činnostech.

Vladimíra Kolaříková, předsedkyně Výkonného výboru 
SRPŠ

SDRužení RoDiČů a Přátel ŠKoly

ŠKola taeKwon-Do Dan-Gun

25. 2. 2019

23. 1. 2019

8. 1. 2019

20. 12. 2018

mailto:srps.kbely@seznam.cz
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DRáČata Kbely – vítěZ tuRnaje 
MInIstar 2020
Splněný sen - tak by se dal nazvat úspěch kbelských 
Dráčat, která před prázdninami triumfovala na finálovém 
turnaji prestižní soutěže MiniStar v Běchovicích. takovýto 
úspěch se nepodařil Dráčatům za celých 11 let trvání této 
soutěže. I přesto, že sezóna byla ovlivněna delší pauzou, 
děti vše dohnaly a turnaj odehrály ve skvělé formě. Zápas 

o titul nás paradoxně čekal hned na úvod turnaje, kdy v 
dramatickém utkání proti našim přátelům z vinoře padlo 
9 krásných branek a byla to právě Dráčata, která byla o gól 
šťastnější. Další soupeři nás už neohrozili a mohli jsme si 
tak při vítězné písni We are the Champions a bouřlivého 
potlesku dojít pro vysněný putovní pohár. tato zlatá parta 
se tímto úspěchem zapsala  nesmazatelně do klubové 

historie a jakoby tím odstartovala nadšení, s 
kterým jsme vstoupily do jubilejní sté sezóny 
kbelské kopané.

Míša a Míra – trenéři Dráčat

nové Malé hřiŠtě PRo PřeDPříPRavKy 
-  aRena PRažSKé tePláRenSKé - 
otevřeno
Startem  do nové sezóny  s číslem 100 od založení klubu,  
bylo slavnostní otevření  nového malého travnatého 
hřiště pro nejmenší fotbalisty klubu. otevření se zúčastnili 
významní hosté a podporovatelé sportu ve Kbelích, kteří 
přestřihli  startovní pásku tohoto  malého,  ale pro praktický 
život klubu  významného díla (viz fotografie níže).  hřiště 
bylo budováno vlastními silami klubu přibližně dva roky 
na pozemku, který sice přináleží k fotbalovému hřišti, ale 
sloužil celou řadu let mnoha jiným, nefotbalovým účelům 

a v posledních letech  tam bylo spíše rumiště.   prvním 
krokem zvelebení tohoto území byl  v loňském roce  hrubý 
úklid  a odvoz velkého množství různé suti a podobných 
materiálů. následovaly zemní práce - urovnání terénu  a 
vytvoření podmínek založení trávníku. K tomu nutné 

opravy zavlažovacího zařízení celého stadionu a úpravy 
oplocení velkého i malého  hřiště, posléze vypěstování 
trávníku a  další desítky až stovky hodin práce obětavých 
členů klubu.  Finančně akci v obou letech zásadně podpořil 
největší sponzor firma  pražská teplárenská  a další 
náklady již pocházely většinou z příspěvků členů klubu.  

hnacím motorem zvelebení pozemku byl tomáš haniak. 
a zvelebení bude pokračovat. po dohodě s vedením firmy 
park Kbely bude  stávající,  již  upravená plocha, rozšířena 
zapůjčením potřebných m2  z vedlejšího areálu na 
vybudování potřebného zázemí pro malé fotbalisty a jejich 
rodiče. tempo  dalšího  zvelebování je  sice  limitováno 
finančními možnostmi klubu, přesto doufáme, že se tento  
krok  podaří realizovat už v roce 2021  - ve výročním roce 
jeho 100 leté historie. na třech úvodních fotografiích 
jsou uvedeni hlavní podporovatelé a dodavatelé prací na 
novém hřišti a také velká očekávání těch, pro které bylo 
vybudováno.

Ing. Jiří Němec - Místopředseda  klubu a sekretář

PříMěStSKý táboR DRáČat
pro naše nejmenší kluky a holky jsme v druhém srpnovém 
týdnu uspořádali příměstský fotbalpvý kemp. velký zájem 
rodičů a dětí nás mile překvapil. o všech 25 dětí bylo skvěle 
postaráno díky našim kvalitním trenérům. Děti si kromě 
dopoledních fotbalových tréninků užily i jiné sportovní 
aktivity. olympiáda, orientační a braný běh v pralese, 
hledání pokladu, či plážový fotbal v Satalicích, skvěle 
vyplnily odpolední program. několikatýdenní přípravy byly 

náročné, ale rozzářené oči dětí byla pro nás tou největší 
odměnou. velké poděkování  patří nejen všem trenérům, 
oddílové vedoucí, klukům pomocníkům ale i restauraci 
Zastávka u Srubu, která po celý týden připravovala 
vynikající obědy. věříme, že kemp bude takto pokračovat 
i v dalších letech a skvěle tak vyplní prázdninový program 
dětí.

Míša a Míra – trenéři Dráčat

SouStřeDění DoRoSteneCKýCh týMů 
– SPoRtovní CentRuM nyMbuRK 2020
pro nadcházející soutěžní sezónu 2020/2021, spojené 
věkové kategorie týmů mladšího a staršího dorostu 
Spartaku Kbely, absolvovali v období od 18. 8. do 23. 8. 
2020 přípravné letní soustředění v překrásném areálu 
Sportovního centra nymburk. 
Ideální podmínky a zázemí tohoto sportovního areálu, 
které pro svou sportovní přípravu využívají také týmy 
reprezentace České republiky, umožnily vytvoření 
sportovně náročného a velmi intenzivního tréninkového 
plánu. Z celkového počtu 28 hráčů této věkové kategorie 
jich 23 absolvovalo třífázový tréninkový program, který 
obsahoval fyzické a výkonnostní testy, kondiční a herní 
přípravu na využívaných UMt a travnatých plochách 
přilehlých fotbalových hřišť, každodenní včleněný kruhový 
trénink v posilovnách centra a nutnou regenerační fázi díky 
možnostem využívání vnitřního bazénu, sauny a wellness  
centra. v rámci tréninkového plánu náš kombinovaný 

tým sehrál také dvě úspěšná přípravná utkání s podobně 
sestavenými týmy SK Dolní Chabry (5:0) a týmem tJ 
Březiněves (6:0). 
hráči přistoupili k celému tréninkovému programu 
soustředění odpovědně a až na drobné výjimky a limitace 
spojené s únavou nebo vleklými zdravotními komplikacemi 
všichni absolvovali a absorbovali kompletní tréninkové 
dávky. věříme, že díky těmto položeným základům, zejména 
kondiční připravenosti hráčů a týmu, vstoupíme úspěšně 
do podzimní části soutěžní sezóny a v nastaveném trendu 
přípravy této věkové kategorie budeme dále pokračovat! 
pozitivní zpětná vazba, které se nám od všech zúčastněných 
dostává, by toho měla být jasným předpokladem. 
Díky patří vedení klubu SpartaK KBely, z. s. za 
možnost uspořádání přípravného soustředění v tomto 
nadstandardním prostředí a doufáme, že budeme mít 
příležitost se na toto místo v budoucnu vracet nejen my, ale 
také týmy dalších věkových kategorií našeho fotbalového 
klubu!  

Martin Kazda a David Lukavec – trenéři dorostu

SouStřeDění StaRŠíCh žáKů
Soustředění starších žáků sdruženého mužstva SK 
Satalice+Spartak Kbely  proběhlo ve dnech 22.8.-29.8.2020 
v areálu rS tesla v horním Bradle.
Soustředění se i vlivem karantén po letních táborech 
zúčastnilo jen 12 hráčů  z 19 na soupiskách obou klubů + 2 
trenéři.  přesto soustředění dalo účastníkům dobrý základ 
pro  soustavný trénink celého mužstva od začátku září a je 
možné ho hodnotit jako úspěšné.

Zdenek Novotný – trenér starších žáků
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která rozproudí naši krev a nažhaví svaly. tři, dva, jedna, 
Start, bežíme pralesem, skáčeme po jedné i druhé noze, 
trénujeme běžeckou abeCeDu, ještě kousek a jsme v cíli.  

protáhneme se s baletkami a už se nám představují trenéři 
všech 9 smeček. 
a ted honem domů, pořádně se vyspat, vždyť zítra už 
začínáme naostro. 

Pavel Karbulka
ŠAKAL Kbely

Šakal kBely
ŠaKalí SouStřeDení 2020
bílý Potok
hurááááááá! vyšlo to, jedeme na soustředění!!!! 
a co nás čeká? 6 dní plných sportování, soutěží a 
překvapení.
první večer se nám zjevil vládce Jizerských hor, Muhu, 
který nás zasvětil do našeho úkolu a to osvobodit zakletou 
vílu Izerínu, paní místních vod. Jsou před námi těžké úkoly, 

ale my se nebojíme a pečlivě se na ně připravíme!
rozcvičky v rytmu samby, hip-hopu, country, diska i baletní 
kreace ladí naše těla na maximální výkony. potřebné 
minerály čerpáme z místního pramene lahodné kyselky, 
energii pak opravdu dobrými a velkými porcemi vyvážené 
stravy. Běháme, skáčeme, házíme, posilujeme, trénujeme 

koordinaci, naše těla sílí. Úspěšně 
plníme zadané úkoly a víla Izerína se 
proměňuje a krásní. Dobýváme nevyšší 
vrchol české části Jizerských hor, Smrk. 
vyrážíme nocí na stezku odvahy. 
překonáváme sami sebe při náročném 
terénním závodě přes kořeny, kameny i vodou. Čas letí 
jako voda v říčce Smědé a najednou je tu poslední večer. 

vše jsme splnili, zjevila se nám tedy krásná víla Izerína a 
oslavila své vysvobození pořádným deštěm. naší odměnou 
pak je spousta nezapomenutelných zážitků. tak sbohem 
nebo raději nashledanou, Jizerské hory, určitě se sem ještě 
vrátíme!
velký dík všem, co se na připravě i chodu soustředění 

podíleli.

vbíháMe Do 6.ŠaKalího RoKu
v nedělní podvečer 13. září se scházíme v prostorách 
pralesa, abychom pohybem zahájili nový šakalí tréninkový 
rok. Začínáme rozcvičkou v podání training Disco academy, 

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.



po několika letech, kdy ve Kbelích nefungoval kroužek pro 
děti, jsme se rozhodli obnovit kolektiv mladých hasičů, a to 
se nám povedlo na podzim roku 2018.
od té doby se pravidelně scházíme každé úterý od 17:00 
do 18:30 tady na hasičské zbrojnici a samozřejmě pokud to 
počasí dovolí, jsme především venku. Máme 23 mladších 
dětí v rozmezí 6 až 10 let a 8 dětí starších 11 let, takže 
v současné době máme 31 úžasných malých hasičů.
na kroužku se děti učí základy požární prevence a první 
pomoci, ochraně přírody, uzlování - kde jsme se již 
zúčastnili i závodů a dopadli jsme velmi dobře a vlastně 
děláme vše, co je spojené se sportovní a pohybovou 
aktivitou se zaměřením na požární sport
Díky obrovské podpoře MČ Kbely, a především díky panu 
starostovi Žďárskému a paní místostarostce Šestákové, a 
tím nemyslím, jen finanční podporu, ale i velmi pozitivní 
přístup k nám, jako dobrovolným hasičům, máme možnost 

se věnovat dětem, které si třeba jednou 
zvolí, jako své povolání, být hasičem. a i 
když se tak nestane, tak nevadí, my jsme 
rádi, že tyto děti jsou součástí naší „velké hasičské rodiny“.

Monika Bradáčová
Vedoucí mládeže

Jednatel SDH Kbely
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kBelŠtí poDnIkatelÉ
výDejna oběDů, 
kterou Máte za roheM
Dokonalá chuť jídel i zákusků. poctivá kuchyně založená 
na kvalitních a čerstvých surovinách. takový je kbelský 
Foodway Catering, který v polovině září otevřel v park 
areálu KBely vÝDeJnU (hala č. 3), kam si můžete 
zajít pro vynikající oběd za skvělé ceny. nejen o ní 
jsme si povídali s manažerem Markem Masslem.
V polovině září jste otevřeli VÝDEJNU. O co 
vlastně jde?
vÝDeJna je místo, které umožňuje pracovníkům 
sousedních firem, ale i místním obyvatelům 
Kbel dojít si pro oběd, který je nestojí víc než v 
kterékoliv jiné restauraci a je ve skvělé kvalitě. 
vÝDeJnU jsme otevřeli kvůli situaci, která v 
posledních měsících zastihla nejen naši firmu, a 
chceme tak nabízet kbelským občanům a firmám 
službu, kterou z našich dalších provozoven velice 
dobře známe a umíme ji, a to jsou kvalitní a 
chutné obědy.
Jaký je o VÝDEJNU zájem?
prvními hosty byli naši nejbližší sousedé v rámci 
areálu. postupně přijel někdo na kole, že se o 
nás dozvěděl a chtěl by obědy ochutnat. v průběhu října 
se informace o vÝDeJně pomalu rozkřikla, a tak se nám 
obědy začínají hezky kumulovat, což nás těší a děkujeme 
tímto našim klientům.
Kdy si člověk může přijít pro 
oběd?
obědy vydáváme denně od 
pondělí do pátku od 11.00 
do 13.30 hod. a vzhledem 
k omezením týkajícím se 
pandemie koronaviru si pro 
něj můžete přijít k okýnku. 
Díky tomu tak při jeho 
vyzvednutí strávíte jen pár 
chvil. 
navíc vám oběd rádi 
nachystáme klidně i do 
vlastní krabičky a v takovém 
případě od nás dostanete k menu nápoj zdarma. Stejně 
jako v jiných restauracích funguje i ve vÝDeJně věrnostní 

program. Každý 11. oběd jde totiž na náš účet. Díky 
zvyšujícímu se zájmu jsme navázali také spolupráci se 
spol. Dáme jídlo, přes kterou si můžete naše obědy také 
objednat s dovozem až domů.
Kdo u vás pokrmy vymýšlí?
náš kuchařský tým vede kreativní šéfkuchař tomáš 

Kuchyňka, který se snaží 
vždy o nápadité menu. rád 
experimentuje s prezentací jídel, 
kombinuje netradiční suroviny, 
ale klasikou nikdy nepohrdne. 
říká, že „stará dobrá klasika je 
parádní jistota“.
Jakou kuchyni od vás mohou 
klienti čekat?
Jsme součástí gastronomické 
skupiny together restaurants, 
stejně jako moderní česká 
hospoda vinohradský parlament. 
a tedy základ obědů tvoří vždy 
poctivá česká kuchyně. Do skupiny 
též patří i další projekty, jako je 
belgická brasserie Bruxx, asijská 
restaurace Sia nebo vyhlášený 

Cukrář Skála a v plánu je postupně i některé tyto speciality 
čas od času zařadit a rozšiřít nabídku. pokud bude zájem ze 

strany strávníků, zařadíme i další naše nápady a inspirace….

nabídku obědů je možné najít na webových 
stránkách Fooodwaycatering.cz, případně na 
portálu restu.cz a Dámejidlo.cz. Samozřejmě 
je možné si ji odnést z vÝDeJny i v papírové 
podobě. Jídlo do krabičky je možné objednávat 
telefonicky nebo e-mailem, na nějž si můžete 
každodenní polední menu nechat také zasílat.

Michal Marel

Foodway Catering

Mladoboleslavská 1121
areál Kbely, hala č. 3
197 00 praha 9

+420 601 577 027
info@foodwaycatering.cz

www.FooDwayCateRinG.CZ

nová Služba PRo KbeláKy 
Jmenuji se Dana linkeová a mám to štěstí, že již 20 let 
bydlím ve Kbelích. Se svým manželem podnikáme s 
bytovým textilem, a tak jsme byli moc rádi, že jsme mohli 
pomoci při řešení nástupu pandemie a poskytnout úřadu 
látky na šití roušek i zdarma. naše firma je na trhu již 31 let, 
nabízí bohatý výběr českých bavlněných látek a kanafasů 
a celý sortiment výrobků je přehledně prezentován na 

našem e-shopu www.linke.cz. pro vás, tedy výhradně pro 
Kbeláky, nyní nabízíme následující službu. na požádání 
za vámi zajedeme se vzorníky látek a vyměříme třeba 
závěsy, či záclony, povlaky na vaše polštářky, ubrusy dle 
rozměrů vašich stolů a stolků, obkreslíme tvar židlí, pokud 
byste chtěli sedáky na míru, také lavice atd. tuto službu 
na e-shopu nenajdete, tato nabídka je jen pro vás a zcela 
zdarma, včetně dovozu zakázky k vám domů. Samozřejmě 
šijeme i doplňky, jako zástěry klasické i krajkové, chňapky 
a podložky, pytle na pečivo, prostírání. v nabídce jsou i 
hodiny, gobelínové povlaky atd. Šijeme jen z našich látek. 

Dovoluji si vás také pozvat na hodiny cvičení pro posílení 
páteře, které vedu pro ženy zde, ve Kbelích. Cviky nejsou 

náročné, ale při správném provedení jsou znát pozitivní 
výsledky u všech klientek.
 na setkání s vámi se těšíme.

 Dana a Vilém Linkeovi
info@falinke.cz

605 254 977

www.linKe.CZ

kBelŠtí poDnIkatelÉ
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léto v KRC CobyDup

v KrC CoByDup se během léta rozhodně nezahálelo..... 
prázdninové dny strávilo aktivně v naší společnosti 190 
dětí, které si užily program na 6ti týdnech příměstských 
táborů. a že bylo o zábavu postaráno a  program byl 
opravdu rozmanitý mohou potvrdit jak děti, tak i 
naši praktikanti a vedoucí. všechny turnusy proběhly 
bez větších problémů a děti byly skvělé, i přes to, že 
atmosféra letošního léta byla lehce napjatá :-). 
obědy jsme opět měli zajištěny v restauraci Zastávka u 
Srubu. personálu i panu haniakovi děkujeme za vstřícné 
jednání a do kuchyně vzkazujeme jednohlasné „DíKy“.
podle všeho se všem táborové týdny velmi líbily, a proto se všichni těšíme, že se opět společně v CoByDupu setkáme 
příští léto při dalších „dobrodružstvích“.

za všechny vedoucí, Lenka Maršálková

KRC CobyDuP                  Kulturní a rodinné centrum CoByDup 
 

                                                        Toužimská 244/42, (najdete nás vlevo od obřadní síně), 197 00 Praha 9 - Kbely 
                                                        Tel.: 775 904 976, E-mail: centrum@krc-cobydup.cz, web: www.krc-cobydup.cz 
                                                                                           

Kroužky a kurzy otevírané od září 2020 
  

V případě volné kapacity však můžete všechny kurzy začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku, cena Vám 
bude přepočítána.  

Podrobné informace a ceny kurzů naleznete na našich webových stránkách www.krc-cobydup.cz 
 Registrace na kurzy@krc-cobydup.cz 

 
Přípravka do školky: 
Po – Pá                       JEŽKŮV KLUBÍK – přípravný kurz před nástupem do MŠ 
8:00 – 16:00               8:00 – 13:00 dopolední JK 
                13:00  - 16:00 odpolední JK 
                                 (pro děti ve věku 2,5 – 5let, bez doprovodu rodičů) 
 

Rodiče s dětmi: 
 

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

 
 Děti (bez doprovodu rodičů):  

 
Po 15:30 -  16:30           Dětský atletický klub CoByDup (3 – 4 r.), Sokol Kbely  - OBSAZENO 
Po 16:15 – 17:15           KERAMIKA / Výtvarka pro předškolní děti (3-6let)  
Po  16:40 – 17:30          Taneční kurz MINIDANCE I. – TAP academy (3 – 6 let), tělocvič. 
Po  17:40 – 18:40          Taneční kurz DANCE MIX I. – TAP academy (6 – 9 let), tělocvič. 
Út   14:30 – 15:30          Muzikálové herectví (školní děti) – DHS Čmelda, tělocvič. 
Út   15:30 – 16:20          Krav-Maga (6 – 9 let), tělocvič. 
Út   16:30 – 17:25          Krav-Maga (10 – 14 let), tělocvič. 
Út  16:15 – 17:00           Pohádková angličtina - začátečníci (3-5 let), PhDr. Lucie Illová 
Út  17:15 – 18:00           Pohádková angličtina - pokročilí (4-6 let), PhDr. Lucie Illová 
St  16:40 – 17:30           Taneční kurz MINIDANCE – základy stepu. – TAP academy (3 – 6 let), 

tělocvič. 
St  17:40 – 18:40           Taneční kurz DANCE MIX – základy stepu. – TAP academy (6 – 9 let), 

tělocvič. 
Čt  15:00-   16:00           Dětský atletický klub CoByDup  (5 – 7 l.), Sokol   
Pá 15:00- 16:00             Dětský atletický klub CoByDup MIX (3 – 7 l.), Sokol - OBSAZENO 
 

 
   Dospělí (bez dětí): 

 
Po 19:00 – 20:00           Power jóga s Markétou Kučerovou, tělocvična  
Út 17:45 – 19:15           Jóga pro ženy- ženský kruh s Radhou Třešňákovou, tělocvična - OBSAZENO 
Út 19:30 – 20:30            Pilates se Zuzanou Dušánkovou, tělocvična  
Čt 17:00 – 18:00            Cvičení 50+, Dana Linkeová, tělocvična 
Pá 8:30 – 9:30               Pilates se Zuzanou Dušánkovou, tělocvična – možnost hlídání dětí 
Ne 17:30 – 18:30           Pilates se Zuzanou Dušánkovou, tělocvična 
 



   halloween, aneb rozsviťme Kbely!

• na stránkách KrC CoByDup  bude ke stažení formulář 
(kartička s tajenkou) - který si každý zájemce sám vytiskne 
a použije pro vyluštění tajenky

• v sobotu 24. 10. budou v lesoparku  rozmístěná 
stanoviště s úkoly, po jejichž rozluštění vyjde písmeno 
v tajence. Stanoviště budou označena figurkami duchů 
a strašidýlek. Každý účastník si neorganizovaně a sám 
za sebe projde úkoly.

• po splnění úkolu si účastník zapíše písmeno do tajenky. 
po získání tajenky si vyzvedne před CoByDupem drobnou 
odměnu + dýni ZDarMa

• Darovanou dýni si doma účastníci mohou vyřezat 
a fotografii dýně zaslat do on-line fotosoutěže 
„o nejhezčí a nejoriginálnější dýni“. tři výherci budou 
odměněni hodnotnou cenou. výstava bude uveřejněna 
na stránkách KRC CobyDup. 

v sobotu 31: října si v 19:00 hodin rozsvítíme vyřezanou 
dýni za oknem / balkoně a prozáříme 
si Kbely

Srdečně Vás zveme  
na venkovní, bezkontaktní „lehce strašidelnou“ hru pro malé a velké 

Hra s tajenkou a fotosoutěží o nejkrásnější vyzdobenou dýni  

Za každou vyluštěnou tajenku drobná odměna a dýně zdarma! 
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Co Dělat, KDyž je PoDZiM
Milé Kbelačky a milí Kbeláci, tři čtvrtiny roku jsou za námi, 
stejně tak projektu “Co dělat když…” projekt realizuje 
KrC CoByDup pod záštitou MČ praha 19, a MpSv v rámci 
dotačního programu rodina. 
projekt “Co dělat, když…?” se zaměřuje na podporu 
rodiny, výchovy a prevence formou, která je přístupná 
všem, kteří se zajímají o možnosti, jak zvládat situace, 
které výchova a rodinný život přináší.
v průběhu druhého pololetí loňského školního roku jsme 
byli nuceni se vypořádat se změněnými podmínkami, 
z důvodu nouzového stavu jsme museli naplánované 
semináře zrušit. využili jsme tedy možnosti uspořádat 
některé z nich online. Další jsme přesunuli do druhé 
poloviny roku. v září se uskutečnily semináře na téma: 
logopedie pod vedením klinické logopedky Mgr. lenky 
Kaprálové a Dětská emocionalita s Kbelačkou speciální 
pedagožkou Mgr. lucií levitovou. na říjen pro rodiče 
chystáme téma Děti v digitálním světě, na listopad 
výchovu kluků. oba poslední zajistíme ve spolupráci s 
rodinným centrem praha. Do konce kalendářního roku 
plánujeme také uspořádat další seminář v oblasti práva a 

minimálně jeden v oblasti výchovy a rodiny.  
v rámci projektu současně nadále probíhají individuální 
poradny, v oblasti rodinného a psychologického 
poradenství (rodinna.poradna@krc-cobydup.cz) a právní 
poradna (codelatkdyz@krc-cobydup.cz). v rodinné 
poradně o vás pečuje již zmiňovaná garantka projektu, 
speciální pedagožka Mgr. lucie levitová a v právní 
poradně vás cestou z pracovních, dědických, bytových a 
dalších právnických bludišt vede advokátka Mgr. adriana 
Kvítková. 
Děkujeme, že se zajímáte o aktivity projektu, stejně jako 
o KrC CoByDup, sledujte nás na webu a fb Kulturního 
a rodinného centra CoByDup, případně požádejte o 
zařazení do newsletteru na výše uvedené emailové 
adrese codelatkdyz@krc-cobydup.cz, kde stejně tak rádi 
uvítáme případné podněty, jaká témata byste v rámci 
seminářů projektu ocenili.  
přeji vám čistý vzduch, pevné zdraví a těším se na setkání 
na našich seminářích.

Marie Bromová
Vedoucí a koordinátorka projetku “Co dělat, když...?”

codelatkdyz@krc-dobydup.cz

od září mají obyvatelé Kbel, letňan a Čakovic možnost zkusit až do 
konce roku 2020 sdílená kola
v době, kdy se lidé bojí jezdit hromadnou dopravou, je menším 
rizikem využití takzvaných sdílených kol. ta podle zájmu občanů 
rozmisťuje po Kbelích společnost nextbike.
na území městských částí je navrženo zatím 40 strategických 
stanic, ze kterých si zájemci mohou kola půjčit a po jízdě je kdekoliv 
jinde vrátit. ve Kbelích, letňanech a Čakovicích je k dispozici 60 
kol s třírychlostní přehazovačkou. tyto lokality budou rozšířením 
stávajícího systému sdílených kol nextbike v praze což znamená, že 
registrace v aplikaci nextbike platí i pro prahu a dalších 13 měst v Čr, 
kde nextbike sdílená kola provozuje.
prvních 30 minut bude stejně jako v praze za 24 korun, tedy stejně 
jako lístek na MhD. Další informace o pravidlech a ceníku najdete na 
webových stránkách společnosti https://www.nextbikeczech.com/.
Jak na to? Je to velice jednoduché. Stáhnete si do mobilu aplikaci 
nextbike, vytvořte si účet a přidejte svou platební kartu. Kolo si poté 
půjčíte z naskenováním Qr kódu na kole a potvrzením “půjčit kolo”. 
Kolo můžete poté vrátit do jakékoli další oficiální stanice v systému 
daného města manuálním zamknutím zámku nad zadním kolem.

OŽPD

SDílená Kola ve KbelíCh
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znalostí, které jsme nasbírali v průběhu roku – stavba 
přístřešků, vaření v přírodě, orientace s mapou a buzolou, 
rozpoznávání rostlin a živočichů a spolupráce v týmu. Byla 
to zkrátka taková pěkná tečka za uplynulým skautským 
rokem.
p.S. Možná se ptáte, proč jsme tábor pojmenovali Borůvka 
– je to tím, že borůvky byly (s trochou nadsázky) nejčastější 
položkou na našem jídelníčku.

Kamil Podlaha

SKaut - S.S.v.
Putovní táboR boRůvKa
v pátek 3. 7. vyrazili nejodvážnější členové našeho oddílu 
vlakem na letní tábor. Kvůli současné situaci jsme se rozhodli 
uspořádat tábor putovní. Dostali jsme se do vesnice 
Severní, odkud jsme došli až na hranice s německem. tam 
se nachází nejsevernější bod naší republiky. Druhý den 
jsme se přesunuli do nedalekých Mikulášovic, kde jsme 

navštívili Muzeum nožířské tradice.  po zajímavé prohlídce 
jsme se zchladili na koupališti. 
pokračovali jsme dál směrem na jih. nemohli jsme si nechat 
ujít krásnou přírodu Českosaského Švýcarska – podívali 
jsme se do jeskyně Klenotnice, vyšplhali na Kinského 
vyhlídku, prošli Kyjovským údolím a vykoupali se v říčce 
Křinice. prohlédli jsme si památník obětí nacismu, nabrali 
vodu ve studánce a vydali se na krátký výlet do sousedního 
německa.  Další den jsme si dali oběd v chatě na tokáni, 
kde v květnu tohoto roku shořelo několik historických 
budov.  odpočinuli jsme si u Dubu Jiřího Marka a po modré 

došli až do rynartic. 
ten den se začalo zhoršovat 
počasí. Stany jsme s sebou 
neměli, spali jsme jen pod širákem.  v městečku Chřibská 

jsme proto počkali na autobus a svezli se do rybniště, kde 
nás uvítali členové trampské osady Woodman. Strávili 

jsme s nimi dva dny a poznávali okolní 
přírodu - prošli jsme se okolo Školního 
a velkého rybníka a prohlédli si kostel 
sv. Josefa.  
Ke konci tábora jsme vlakem dojeli do 
nového Boru, navštívili děkanský kostel 
nanebevzetí panny Marie a po červené 
značce došli do obce Sloup v Čechách, 
kde jsme si prohlédli skalní hrad a 
vystoupali na nedalekou rozhlednu. 
přes Modlivý důl jsme došli do vísky 
Svojkov, kde jsme zůstali až do konce 
tábora. 
podnikli jsme tam dobrodružnou 
celodenní výpravu po okolí. prozkoumali 
jsme tajemný hřbitov, prošli temnou 
chodbou a našli jeskyni, kde se natáčela 
pohádka „S čerty nejsou žerty“. v neděli 
12. 7. jsme se plni dojmů vrátili do Kbel. 
letošní tábor se opravdu vydařil. počasí 
bylo povětšinou dobré, všichni se domů 
vrátili zdraví a uplatnili jsme spoustu 

táboR ve SluneČní ZátoCe.
ve spolupráci se Sružením přátel Jaroslava Foglara jsme 
měli tu čest  postavit stylový tábor na louce v legendární 
Sluneční zátoce (ledeč nad Sázavou), kde kdysi tábořil 
Jestřáb (Jaroslav Foglar) s oddílem - hoši od Bobří řeky 
(pražská dvojka).
na tábořišti nás navštívil Jiří Zachariáš - pedro, který zde 
zároveň křtil svoji novou knihu - Stoletý hoch od Bobří řeky. 
na návštěvu přišel i ilustrátor rychlých šípů Milan teslevič. 
v tento významný den, přišla i návštěva nejdůležitější - Dr. 
Jan pavlásek, přezdívkou Song, účastník tábora Svobody v 
roce 1945.
navázali jsme přátelské vztahy s muzeem Jaroslava Foglara 
v ledči nad Sázavou i rekreačním zařízením Sluneční 
zátoka (www.slunecnizatoka.cz). Za dobře odvedenou 
práci (stavba historického skautského tábora a vynikající 
prezentace skautingu), jsme v září opět pozváni do Sluneční 
zátoky, kde pro nás bude zdarma zajištěn veškerý servis       
(ubytování, strava, zapůjčení kánoí, atd.).
v září si na tomto památném místě, složí naši nováčci 
Skautský slib.

Kamil Podlaha
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ZaČáteK ŠKolního RoKu =  tRaDiČní 
náboRy a PReZentaCe
Začátek letošního školního roku byl pro náš „DeMotÝM“ 
opravdu velice náročný. přestože bylo zrušeno tradiční 
Kbelské posvícení, absolvovali jsme během 2 týdnů celkem 
4 prezentační akce.

1. 9 .2020 tradiční „PoháDKový PaRK“ (Centrální park 
Kbely)
tradiční kbelská akce, bez které by snad ani nemohl být 
zahájen školní rok. Zde jsme poprvé využili naši novou 
„náborářskou zbraň“  - klubový stan, který jsme ještě na 
poslední chvíli vylepšili o umělý trávník, podobný tomu, 

na němž se běžně hraje. při zkoušení se tak děti přiblížily 
pozemnímu hokeji mnohem více než na hrbolatém  
parkovém trávníku. Zájem dětí o hokej byl skutečně 
neuvěřitelný, určitě největší, co jsme kdy v parku 
zažili. výsledný počet mini borců, kteří dorazili 
na první trénink po této akci, byl pro nás všechny 
odměnou.

4. 9. 2020 otevření nové kbelské haly 
na tuto akci jsme se obzvlášť těšili! ani ne tak na 
akci jako takovou, ale na to, že budeme mít doma, 
ve Kbelích, krásnou velkou halu, kterou nám budou 
ostatní týmy „závidět“. Konečně budou mít naše týmy 
v halové sezóně příležitost  trénovat plnohodnotně. 
a co víc: mistrovské zápasy - tedy alespoň některé 
- budeme poprvé v historii hrát DoMa!!! všichni 
věříme, že se ve spolupráci s Městskou částí praha 
19 vše podaří. akce se opravdu zdařila, prezentovali 
jsme halovou formu našeho sportu. Mnoho 
příchozích si halový hokej vyzkoušelo a třeba někteří 

z nich rozšíří naše řady.  naši hráči si naopak 
vyzkoušeli ostatní tradiční kbelské sporty 
(fotbal, basket) a kbelskou novinku -  velkou 
horolezeckou stěnu. 

6. 9. 2020 Kbelské kroužkobraní (eKo 
CentRuM PRaleS)
naprostá novinka mezi tradičními kbelskými akcemi, a 

proto jsme nevěděli co od ní očekávat. nakonec hodnotíme 
Kroužkobraní velmi pozitivně.  eKo centrum praleS se 
ukázalo jako zajímavé místo. I přesto, že se jednalo o 
první ročník, dorazilo velké množství zájemců o náš krásný 
sport.  všichni si s námi rádi vyzkoušeli hokej, ale i ostatní 
propagátoři různých mimoškolních aktivit měli na stáncích 
plno. navzdory několika drobnějším nedostatkům, které 
se vždy u novinek vyskytnou, se rádi zúčastníme dalších 
ročníků. nabídli jsme i spolupráci na organizaci.

12. 9. 2020 volnoFeSt  (Černý Most) 
Účastnili jsme se již podruhé. Je zde vidět, že organizátoři 

pořádají ji několikátý ročník. organizace je opravdu parádní 
a i přesto, že Černý Most je od Kbel už trošku dál, našlo se 
nemálo zájemců o hokej.
no na závěr… co dodat? Celkový počet nových členů, 
kteří přišli na trénink na základě některé z prezentačních 
akcí je opravdu mimořádný a rekordní. Je nám jasné, že 

ne všichni u sportu vydrží, některé možná zlákají další 
mimoškolní aktivity. Když však vidíme nadšení nováčků na 
prvních trénincích a spokojenost jejich rodičů, dává nám 

to opravdu velkou naději do budoucna. hokejová rodina 
ve Kbelích už existuje. teď jsme na dobré cestě k tomu 
vytvořit opravdu početný Klub s velkým K. a kdo by nechtěl 
být členem dobrého Klubu?

David Boháč
PH SOKOL KBELY

KRoužeK PoZeMního hoKeje
Český svaz pozemního hokeje (ČSph) nedávno 
představil strategický plán, jak se dostat na olympijské 
hry v los angeles v roce 2028, a jak se pak olympijských 
her pravidelně účastnit. Už jednu olympijskou medaili 
Československý olympijský tým žen má; stříbrnou z 
Moskvy 1980. proč se nepokusit získat další? není to 
nic jednoduchého, ale zároveň to není nesplnitelné. 
vyžaduje to dlouhodobou koncepci, trpělivost a čas. 
Chtěli byste se stát součástí tohoto plánu a stát se za 
pár let olympionikem/olympioničkou? Jedna možnost, 
jak se jím stát tu je…
v letošním školním roce 2020/2021 se při základní škole 
albrechtická otevírá kroužek pozemního hokeje, který je 
zaměřen nejen na rozvoj svých dovedností a schopností, 
ale umožňuje okusit tento olympijský sport jako 
volnočasovou aktivitu s tím, že v případě hlubšího zájmu 
se děti mohou přihlásit do blízkého oddílu pozemního 
hokeje tJ Sokol Kbely.
Kroužek probíhá v následujících termínech:
Středa 15.30 – 16.30 – (pod vedením Dušana hrazdíry – 
776185390; hrazdira@skola-kbely.cz)
nebo
Čtvrtek 15.00 – 16.00 – (pod vedením Kateřiny hajšlové 
- 607188668)
Sraz je vždy ve vestibulu nové budovy 10 minut před 
zahájením lekce, nebo na požádání vyzvedneme děti z 
družiny, a poté zase přivedeme.

S sebou si stačí vzít sportovní oblečení a obuv do haly, 
hokejky a míčky zapůjčíme, cena kurzu 1.000,- za 
pololetí. pokud situace dovolí, dvakrát do roka se děti 
kroužku účastní na turnaji školních kroužků pořádaných 
ČSph.
obsah:
Děti se na hodinách seznámí s pravidly pozemního 
hokeje, se základy techniky vedení míčku, nahrávky 
a příjmu balónku, naučí se orientovat a pohybovat na 
hřišti, spolupracovat mezi sebou ve hře. Zkušenější děti 
se budou navíc zdokonalovat v technice hole a herních 
dovednostech. tréninky budou doplněny turnajem 
kroužků základních škol pořádané Českým svazem 
pozemního hokeje pro 1. a 2. třídu.
Dušan hrazdíra – absolvent FtvS UK, dlouholetý hráč 
tJ 1946 praga a tJ Sokol Kbely, trenér I. třídy, bývalý 
seniorský reprezentační hráč a trenér výběrů do 16 
a 18 let, několik let působil jako předseda trenérsko-
metodické komise při ČSph, držitel zahraničních 
trenérských certifikátů, v současnosti oddílový trenér 
mládeže a učitel tělesné výchovy na ZŠ albrechtická.
Kateřina hajšlová – dlouholetá hráčka a trenérka III. třídy 
mládeže tJ Sokol Kbely, bývalá reprezentantka výběru 
do 16 let, pedagogická asistentka na ZŠ albrechtická.
 
více informací: hrazdira@skola-kbely.cz
+420 776 185 390; +420 607 188 668
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ZáKlaDní ŠKola PRaha - Kbely

Co jSeM Dělal o PRáZDniáCh
první dva týdny jsem byl u babičky. pomáhal jsem 
vymalovat dědovi chatu a nalakoval jsem zábradlí. 
Celkem mě to bavilo. také jsem se chodil koupat. 
následující dva týdny jsem trávil na soustředění, 
kde jsem opět trénoval a neustále běhal. potom 
jsem týden prožil s rodinou v Čechách. Jezdili jsme 
na výlety, navštívili jsme například Koněpruské 
jeskyně, vyšlápli jsme i na horu říp. po odpočinku 
v pohodlí domova jsem se vrátil zpět k babičce, 
kde jsem dědovi pomáhal vyndávat obrubníky ze 
záhonu. také jsem překonával svůj strach z pavouků. 
po hrůzné zkušenosti s nimi jsem se přestěhoval 
k druhé babičce, kde jsem odpočíval. posledních pár 
dní, které mě dělily od návratu do školy, jsem prožil 
ve Kbelích. nic zajímavého se už nestalo.

Zdeněk Horák, 8.C

na Kole oKolo třeboně
na začátku prázdnin jsem měla asi čtyři týdny volno, 
takže jsem byla doma. potom přišel první výjezd. rodinná 
dovolená na kolech. Bydleli jsme ve vesnici blízko třeboně. 
prožili jsme tam necelý týden. nejeli jsme sami, vyrazilo 
společně několik rodin. všechny dívky spaly na jednom 
pokoji. Dívky tam pro mě vytvořily písničku. paráda. Už 
se těším na příští rok. asi v polovině srpna jsem jela na 

týdenní tábor v pecce. Byl opravdu malý. Zúčastnilo se  jen 
patnáct dětí. patřila jsem spolu s dalšími čtyřmi dívkami 
mezi nejstarší. pak tam byli ještě dva kluci a mladší 
holčičky. Dostala jsem od nich dvě přezdívky: Ťulík a pizzař. 
Byl skvělý pocit ty malé opatrovat a chránit, protože na 
výletech jsme je měly na starost a byly za ně zodpovědné. 
Zbožňovaly mě a já je. Byly to moc prima prázdniny.

Sophie Kasanová, 8.C

PRáZDniny v ČeSKu 
Z důvodu rychlého šíření koronaviru 
byly hranice uzavřeny, a proto jsme 
nemohli odjet na Ukrajinu jako 
každý jiný rok. Museli jsme najít 
zábavu v Česku. S rodinou jsme si 
řekli, že budeme chodit na výlety a 
zamíříme hlavně na hrady, zříceniny 
a historicky památná místa. Za den 
jsme chtěli navštívit i několik míst, 
z toho důvodu jsme museli vstávat 
brzy. ráno mě to trochu vadilo, 
ale návštěva hradů a pohledy 
z nich za to stály. Z každého místa 
jsem si odnesla památný klíč. Jednou jsme se zúčastnili 

soutěže, při které jsme měli hledat runy skryté na hradě 
a pomocí nich luštit tajenky. na konci srpna jsem odjela 

na týden k sestřenici. Chodily jsme 
venčit psa, hrály míčové hry, ale 
také se spolu učily vařit. Byla by 
však škoda nevyužít toho, že mají 
bazén, takže jsme v něm každý den 
plavaly. pomalu se blížila škola, 
což znamená, že jsem dělala to, 
co každý vzorný žák. opakovala 
jsem si látku a dopisovala úkoly 
z distanční výuky. tím moje 
prázdniny skončily.

Afina Mykulcja, 8.C

letní prázDnIny 2020
blouDění ve KbelíCh
K prázdninám patří cestování a i v dnešní době navigací 
a moderních technologií se stane, že někdo tu a tam 
zabloudí. pokud se navíc ocitne v neznámém městě a 
s neprůhledným šátkem na očích, je o pořádný zážitek 
postaráno. Jako každý rok v létě k nám přijela moje 
sestřenice s rodinou. tak trochu jsme nevěděly, kam jít a 
co dělat, protože kvůli hygienickým opatřením nebylo tolik 
možností jako jindy. Chtěly jsme společně s mou sestrou 
anetou vymyslet něco originálního. 
napadlo nás zavázat Martě oči a dopravit ji někam 
doprostřed Kbel, aby nás dovedla zpět domů. přišlo 
nám to vtipné, jelikož jsme ji nikdy pořádně po Kbelích 
neprovedly. Martě se na příští chvíle proměnil svět na 
pouhou černočernou tmu. provedly jsme ji parkem a u 
tunelu pod železniční tratí jsme to vzaly doleva směrem 
ke kruhovému objezdu. pak nás cesta zavedla k erku. tady 

jsme Martě sundaly šátek z očí a čekaly, co bude. K našemu 
překvapení zvolila správnou cestu zase zpět do parku. tam 
už to z dřívější doby znala, takže nás v klidu odvedla až 
domů.
podruhé jsme jí to chtěly udělat složitější. Zavedly jsme ji 
dál do ulice pod nouzovem. Když odložila šátek, byla úplně 
dezorientovaná a nevěděla, kde je. nesměle se rozhlížela 
a zvolila špatný směr na úplně druhou stranu. Když jsme 
došly až do Semilské ulice, nastal čas vytáhnout plánek 
Kbel, jelikož Marta chtěla pokračovat dále ke hřbitovu. I po 
nekonečném studiu mapy trvala na svém. Co teď? S anetou 
jsme se smály při pohledu na naši oběť, jak se snaží najít 
alespoň jeden záchytný bod. absolutně nevěděla, kde je. 
rozhodly jsme se, že už ji nebudeme dál trápit, a ukázaly jí 
správný směr k domovu.
Byla to celkem zábavná akce. Marta nám slíbila, že nám to 
ráda oplatí. až zase my přijedeme k nim, budeme bloudit 
po orlických horách.

Edita Srpová, žákyně 8.A 

SenZaČní PRáZDniny
Moje prázdniny začaly úžasným týdnem u babičky. 
představte si. Sluníčko, teplo a bazén. navíc setkání 
s bratranci, se kterými se často nevídáme. Část prázdnin 
jsem potom strávila s tátou a mými mladšími sestrami. 
Jezdili jsme společně na výlety, hráli různé hry, také jsme 
spolu trochu sportovali. všechno bylo fajn. ale i další týden 
na táboře se mi líbil. Čekala na mne spousta skvělých zážitků, 
nejlepší byla návštěva lanového centra. v srpnu jsem pak 
pobývala s kamarádkou na jejich chatě. odtud jsem zase 
pádila za babičkou k bazénu. Byl to spíš odpočinkový 

týden. ale to mi vůbec nevadilo po tak nabitých uplynulých 
dnech. přiblížil se nejlepší týden prázdnin. Bylo to veslařské 
soustředění, na které i nyní často vzpomínám. Kdyby šel 
zastavit čas, byla bych tam déle. Sice to bylo fyzicky velmi 
náročné, protože jsme hodně posilovali a veslovali, ale 
také jsme jezdili na kole a běhali. prosté týden plný radosti, 
potu, někdy i vzteku. převažovala však radost. Soustředění 
bylo zakončeno závodem. Moc mne potěšila výhra z jedné 
konkrétní disciplíny. tyto prázdniny jsem skvěle prožila. 
Kdyby to šlo, chtěla bych je zopakovat.

Johana Ema Sklenáriková, 8. C
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prázDnIny v rakousku
Dne 25. srpna jsem s mamkou odjela do rakouska. Maminka 
se sice trošku bála, protože nikdy nejela sama do ciziny. 
náš cíl byl hallstatt. vyrazily jsme na nenaplánovanou 

cestu, rozhodly jsme se jen den předtím, že někam 
pojedeme. neměly jsme nic zařízeného. nevěděly jsme 
ani, jak dlouho tam budeme.  Bylo volné jen ubytování v 
Salzburgu. od hallsttattu nás dělila asi hodina cesty. první 
den jsme prožily v Saltzburgu. velice zajímavé a krásné 
městečko. Druhý den jsme jely hned ráno do hallstattu. 
Jen s obtížemi jsme našly parkovací místo. vystoupaly 
jsme na rozhlednu a zamířily i do solné jeskyně. třetí den 
začalo pršet, takže jsme zůstaly v hotelu. Další den jsme 
se rozhodly, že pojedeme domů a že se po cestě stavíme 
v Mnichově. hned jsme se tam ztratily, protože jsem 
nemohla najít centrum z navigace, ale všechno bylo stejně 
zavřené, protože byl nějaký jejich státní svátek. rozhodly 
jsme se, že tam přespíme jednu noc. hned další den jsme 
se vracely do Kbel. prožily jsme několik zajímavých dnů, ale 
příště budeme raději plánovat.

Nella Šandová,9.C 

uČíMe Se venKu 
třída 5. D se zapojila do projektu Učíme se venku. 
využíváme možnost chodit na zahradu školní družiny nebo 
do prostorů ekocentra prales. na začátku školního roku 

jsme přespali ve Dřeváku, kde jsme si zahráli několik her, 
zazpívali večer u ohně a ráno posnídali buchty a koláče od 
rodičů. páteční dopoledne jsme strávili učením venku.

Kateřina Škořepová, třídní učitelka 5.D

záklaDní Škola se zapoJIla 
Do MeZináRoDního PRoGRaMu eKoŠKola
Základní škola Praha - Kbely je na cestě k mezinárodní certifikaci a chce využívat maximum služeb a 
výhod programu ekoškola. našim cílem je, aby škola kvalitně a smysluplně naplňovala mezinárodní 
metodiku a pomáhala měnit prostředí školy i jejího okolí k lepšímu. v současné době již na naší 
škole působí ekologicky založené třídy 5.C, 5.b, 5.D, 2.D a jejich hlavním cílem je získat pro školu 
zelenou vlajku jakožto nejvyšší mezinárodní uznání pro eKoŠKoly. Držte nám palce :) 

Po RoCe SPoleČný Den i noC v PRaleSe
Žáci třídy 5. C se opět zúčastnili z pátku 4. září 
na sobotu 5. září společné noci v ekocentru 
prales.
týmová spolupráce, soutěže, ekovýchovný 
program noční život savců a především 
den i noc, kdy byli žáci opět všichni po 
půlroční odmlce spolu. Fotografie a videa ke 
zhlédnutí na webu třídy: https://www.skola-
kbely.cz/zaci/tridy/5-c .

Přivítání PRvňáČKu a PřeDŠKoláKů 
PRoběhlo S ÚSMěveM
Prvního září jsme se opět sešli a přivítali 150 nových žáků naší školy.  Poděkování za realizaci programu patří žákům 
třídy 5. C, našim družinářkám a vyučujícím, kteří se s úsměvem zapojili.
Fotografie na webu školy https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/privitani-

p r v n a c k u - a - p r e d s ko l a k u - p r o b e h l o - s -
usmevem.721 vás provedou slavnostním dnem.

https://www.skola-kbely.cz/zaci/tridy/5-c
https://www.skola-kbely.cz/zaci/tridy/5-c
https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/privitani-prvnacku-a-predskolaku-probehlo-s-usmevem.721
https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/privitani-prvnacku-a-predskolaku-probehlo-s-usmevem.721
https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/privitani-prvnacku-a-predskolaku-probehlo-s-usmevem.721
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skautI kBely- junáK Stř. athabaSKa

táboR 2020: Po StoPáCh alvaReZe
Kbelští skauti už tradičně v červenci zamířili na tábor do 
vesničky Bělý pod Broumovské stěny. tábor se skládal 
z devíti indiánských týpí, jednoho sněmovně-kuchyňského 
tzv. „rogala“, kuchyně, několika zásobovacích podsadových 
stanů a velkého stanu typu „landsknecht“ sloužícího jako 
jídelna. na zelenou louku jsme přijeli a zelenou louku 
(s troškou bahna) jsme po sobě zase zanechali. tábor 
měl dvě části: vlčácko-skautskou a rodinnou. Jádrem 
táborového programu bývá jako vždy celotáborová 
etapová hra. ani u nás tomu nebylo jinak – tento 
rok jsme zvolili téma alvarez, což je jméno spojené s 
táborem a později i knihou skautského vedoucího a 
mládežnického spisovatele Jaroslava Foglara. Jestřáb, 
jak se Foglarovi mezi skauty říkalo, vymyslel v minulém 
století pro svůj oddíl celotáborovou hru. Jejím hlavním 
heslem bylo „Alvarez potřebuje jen statečné a silné“. 
Celý příběh se točil kolem dobrodruha alvareze, který 
pátrá po pokladu aztéků. Chlapci z oddílu tenkrát 
celý rok alvareze stopovali a celé toto dobrodružství 
vyvrcholilo právě na táboře. 

tento rok jsme se Jestřábovou hrou nechali inspirovat 
i my. Jak to vše děti viděly, můžete posoudit z příspěvku 
redaktorky našeho znovuzrozeného oddílového časopisu: 

Naše táborová hra, jak všichni víte, nezačala na letním 
táboře, ale mnohem dřív. Začala už rozdáváním speciálních 
kartiček za odměnu. Nikdo z nás netušil, k čemu slouží, ale 
začali jsme je sbírat. Alvarez, jméno, se kterým jsme se 

během roku mnohokrát setkali. Po příjezdu nám na naše 
otázky odpověděl cestovatel, který nás doprovázel po 
celou dobu a šel po stopách Alvareze jako my později, se 
svým šerpou. Ale jedna otázka nebyla ještě vyřčená. A k 
čemu ty kartičky? Byli jsme rozřazení do týmů a nejstarší z 
nás, kapitáni, dostali prázdný deník a kus útržku s tajným 
písmem. V ten samý den jsme získali splněním daného 

úkolu abecedu, se stejným tajným písmem. 
Po vyluštění nám docvaklo, k čemu jsou ty 
naše zvláštní kartičky – budou nás provázet 
celým táborem. Po každé splněné aktivitě jsme dostali 
podobný útržek s tajným písmem. Vyluštěný útržek nás 

připravil vždy na následující úkol. Setkali jsme se spoustou 
bohů, ale i s poutníky. Ne vždy to bylo lehké. Najít měsíční 
kámen, dojít beze slov k Barešovu kříži a rozluštit pomocí 
morseovky mnichův vzkaz, noční bojovka – plazení přes 
ostražitou hlídku k dalšímu útržku, plavení na voru při 
palbě Indiánů a mnoho dalších úkolů. Na konci nás ale čekal 
jeden z nejdůležitějších a nejtěžších, a to byl ten poslední. 

Někteří z nás to skoro nezvládli, až tak 
to bylo obtížné. Abychom se dostali na 
celou stezku, museli jsme nejdříve za 
minutu rozdělat oheň pomocí křesadla, 
které jsme dostali vždy za dobré umístění 
v předcházejícím kvízu. Když oheň hořel, 
dostali jsme tajné slovo, které jsme sdělili 
našemu průvodci. Ten nás zavedl před 
prudký kopec a řekl nám informace, jak 
se dostat k relikvii Alvareze. Po nalezení 
jsme zapálili svíčku a otevřeli krabičku s 
relikvií, kde se nacházel krátký vzkaz – 
klíč. Poté jsme se vraceli potichu cestou 
k táboru. Druhý den večer jsme vzkaz 
předali našemu průvodci, který nás 
zavedl k týpí vedoucích. Jeden z nás musel 

vevnitř vyhledat klíč a prohodit ho otvorem pro oheň, kde 
ho ostatní museli chytit. Ve tmě to nebylo nic snadného 
a měli jsme pouze tři pokusy. Většině se to bohužel 
nepodařilo. Další den proběhlo vyhlášení a předávání 
celých sad kartiček. Pak následoval odjezd domů. Záhada 
Alvareze rozluštěna. A všem zůstane ve vzpomínkách... 

Jan Hazlbauer a Eliška Hřebíková

Smolíček i ošklivé káčátko se do hangáru vrátí 
 „pozor, pozor! hangár 19 je dočasně uzavřen,“ právě 
takové hlášení jste mohli slyšet v prostorách rodinného 
centra. ale nemějte strach. nejdůležitější je právě slovo 
dočasně. všechny skvělé věci, které jsme pro vás letos 
připravili, se vrátí, jakmile odezní hrozba Covidu-19.

„všechna slíbená divadelní představení odehrajem, jen v 
trochu jiném termínu,“ tak přislíbil realizátor centra hangár 
19 Martin hrubčík, kterého velice potěšila návštěvnost 
nedělních divadélek. na první představení byly všechny 
židličky obsazeny. na své si přišly nejen děti, ale dokonce 
i dospělí diváci, kdy momentky z tohoto odpoledne vám 
snad přiblíží atmosféru akcí.
a tak hned jak nás koronavir opustí, těšte se i na další 
zajímavá představení. poučné příběhy o zvířátkách z 
pera řeckého klasika představí divadlo KÁKÁ pod názvem 
ezopovy bajky a pokud vše dobře dopadne, přijede do 

hangáru 19 i Smolíček na svém jelenovi a 
možná přiletí i ošklivé káčátko. Zkrátka vás 
čekají samé zajímavé kousky.
Děti a milovníci volnočasových aktivit si také 
přijdou na své. „všechny kroužky odstartují 
hned, jak to bude možné. o všech aktualitách 
se Kbeláci dozví na facebooku rodinného centra hangár 
19,“ upřesnil Martin hrubčík. 
na facebooku najdete i pár aktuálních zajímavostí a i 
přesto, že v současnosti není možné do hangáru 19 přijít a 
strávit zde poklidné chvíle v oblacích jako dosud, můžete 

se do projektu hangáru 19 aktivně zapojit, protože rádi 
rozšíříme náš tým o činorodé Kbeláky. 
S nabídkou spolupráce či s dotazem se můžete obrátit 
e-mailem přímo na organizátory, konktrétně na adresu 

Martin.Hrubcik@kbely.mepnet.cz.  
Tak letu zdar! 

A těšíme se na vás snad brzy v Hangáru 19.

nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19
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ZáZnaM Z Pobytu StP PRaha 19 
v SoKolově
ve dnech 9-15. 8. 2020 jsme se mohli zúčastnit rekondičního 
pobytu ve městě Sokolov. Za slunečného počasí jsme vyjeli 
v sobotu odpoledne z obvyklého stanoviště v Bakovské 
ulici.  po příjezdu na místo jsme se ubytovali v útulně 
zařízených pokojích v parkhotelu Sokolov, který je uprostřed 
zámeckého parku v centru města. K večeři nám na uvítanou 
připravili výbornou kachnu s bramborovým knedlíkem a 

zelím. Druhého dne byla naplánovaná prohlídka Sokolova 
s průvodcem, který nám řekl zajímavosti z historie města a 
provedl nás nejzajímavějšími objekty, mezi něž patří m. j. i 
zámek, který od bitvy na Bílé hoře patřil rodu nosticů až do 
r. 1945, kdy byl znárodněn. Dnes je v něm Krajské muzeum 
a Městská knihovna. velmi pěkné je Staré náměstí, většina 
domů je zrekonstruovaná, je zde možnost občerstvení 
v cukrárně a v předzahrádkách hospůdek. Sokolov nás 
příjemně překvapil množstvím zeleně. 11. 8. jsme v 8 hod 
odjeli autobusem do Starého Sedla, kde jsme absolvovali 
prohlídku porcelánky loučky.  tato porcelánka je v provozu 
od roku 1907 a je zaměřena z velké části na ruční výrobu. 
Mohli jsme se seznámit s pracovním prostředím a obdivovat 
práci žen zde zaměstnaných (jsou to točířky, ruční malířky 
a tiskařky). v galerii zde mají vystavené nádherné výrobky 
z bílého a růžového porcelánu s bohatým dekorem, ale 

i moderního stylu. největším odběratelem jsou státy 
bývalého Sovětského svazu, ale i USa a Spojené arabské 
emiráty. v posledních letech zájem o tyto ruční výrobky 
roste a značka leander a rudolf Kampf má ve světě ale i v 

tuzemsku dobré jméno. po prohlídce jsme měli k naší velké 
radosti možnost zakoupit si některý ze zdejších výrobků 
za přijatelnou cenu. Dne 13. 8. jsme odjeli po obědě do 
Chebu, kde nás čekala prohlídka města s průvodcem. Bylo 
velké vedro, a tak ne všichni celou prohlídku absolvovali 
až do konce a dali přednost příjemnému posezení ve 
stínu cukrárny, nebo pivnice. Cheb je okresní město s 

velmi dobře zachovaným centrem, známý je především 
skupinkou 11 středověkých domů zvaných Špalíček, kde 
je i vyhlášená cukrárna. Zajímavostí na pěší zóně je tzv. 
Brána času. pan průvodce nás seznámil i s některými domy 
spojenými pobytem historických osobností, m. j.  domem, 
kde byl zavražděn roku 1634 albrecht z valdštejna. Kdo 
vydržel až do konce, dozvěděl se zajímavosti z historie 
židovského obyvatelstva. Čas, který byl určen k osobnímu 
volnu mohl každý strávit podle svého výběru a nálady. 
Mnoho z nás opakovaně využilo možnosti navštívit 
plavecký bazén hned vedle hotelu, byly zde kromě bazénu 
též vířivky a sauna. Za hodinu a půl jsme zaplatili výhodnou 
cenu 70 Kč. ve městě je též místní pivovar, kam se dalo 
zajít na dobré pivko, také jsou zde příjemné kavárničky. 
hitem se ale stal místní obchod s oděvy, a tak si mnohé z 

SvaZ těleSně PoStiženýCh Mo Kbely

Poděkování.
Členové Stp chtějí tímto způsobem poděkovat paní 
aničce Zborníkové za veliké úsilí, které musela vynaložit 
při zajišťování letošních rekondičních pobytů. práce se 
zajišťováním je vždy velká, ale letošní rok kladl do cesty 
mimořádné přepážky spojené s omezením při CovID 
19, zrušením a zajištěním náhradního termínu jednoho 
pobytu a hromadné odhlašování členů z pobytu. toto 
vše zvládla stoprocentní spokojenosti účastníků i 
ekonomické efektivnosti. 
aničko – děkujeme a přejeme hodně zdraví a pevné 
nervy.

Výbor a kolektiv STP

nás obměnily šatník, ale daly se zde nakoupit i různé dárky. 
Kdo měl zájem, mohl individuálně navštívit nedaleký 
hrad loket. Každý den bylo ranní cvičení (kromě odjezdu 
na výlet) a procvičování paměti. Když zradila technika 
nastoupila naše cvičitelka Miládka Šafránková. na závěr 
pobytu byla naplánovaná hudební produkce v hotelu, ale 
při minulých rekondicích jsme zažili lepší.  Konečné 
hodnocení pobytu je na výbornou s hvězdičkou, jídlo bylo 
vynikající, personál příjemný a všichni účastníci byli milí a 

očividně spokojení.  o toto vše se bezpochyby zasloužila 
naše předsedkyně a. Zborníková, za což jí náleží velký dík 
a obdiv. Svým nasazením, organizačními schopnostmi a 
téměř profesionálním přístupem se přiblížila špičkovým 
cestovním kancelářím. Málokdo si uvědomujeme, kolik 
práce a úsilí vynaložila, abychom mohli prožít tak krásný 
týden. Dík patří samozřejmě i našemu ÚMČ praha 19, 
který nám poskytuje štědrou finanční podporu.

Jaroslava Vrbová, kronikářka STP MO Kbely

ReKonDiČní Pobyt v náhRaDníM 
terMínu
v posledních letech naše organizace pravidelně organizuje 
dva rekondiční pobyty. první pobyt do parkhotelu Sokolov, 
který měl být druhým, se naplnil našimi členy. Zájemců 
bylo mnoho, ale bylo od počátku jasné, že pobyt do 
hotelu antonie ve Frýdlantu se plně našimi členy naplnit 

nepodaří. na tento pobyt jsme žádali MhMp o grant. 
Grant nám byl přidělen ve výši 61 000,- Kč a byl určen 
pro občany s trvalým pobytem v praze. Z tohoto důvodu 
jsme se dohodli s pobočným spolkem Stp Mo prosek a 
pobočným spolkem Stp Mo horní počernice a ti kapacitu 
doplnili. na pobyt po stopách albrechta z valdštejna jsme 
vyrazili v neděli 30. 8. 2020 ve 14.00 hodin. hned první 
den pobytu jsme měli objednaný autobus a měli jsme 
navštívit lázně libverda. Celé dopoledne propršelo, a tak 
mi z autodopravy volali, zda nechceme výlet zrušit, a tak 
se také stalo. Jakmile jsem výlet zrušila, pršet přestalo, 
a tak jsme se po skupinkách vydali do centra Frýdlantu. 
Úterý, byl volný den a někteří opět navštívili historické 
centrum Frýdlantu, někteří, ti zdatnější, se vydali na 
prohlídku zámku a hradu Frýdlant.  Středa byla ve znamení 
výletu na zámek lemberk. Je to velice pěkný zámek. 
nově opravený se zajímavou expozicí. Další a vlastně 
poslední den jsem zorganizovala vyhlídkovou jízdu po 
Frýdlantu, k bazilice v hejnicích a do nového Města pod 
Smrkem. Jeli jsme mikrobusem a k dispozici bylo 16 míst. 
výlet byl určen držitelům průkazu Ztp a Ztp/p. prostě 
to bylo pro ty, kteří mají velké problémy s pohybovým 
aparátem. večer byl v duchu rozloučení s pobytem a 
včetně perfektní a osvědčené hudební produkce manželů 
Fajtových z lomnice nad popelkou. někteří si zatančili, 

někteří zazpívali a celkově vládla příjemná pohodová 
nálada. toto byly takové bonusové akce. hlavní náplní 
bylo ovšem pravidelné dopolední cvičení na židlích a jako 
třešnička na dortu bylo procvičování paměti. některé 
testy byly připravené „na míru“. Jako například písničky 
Jiřího Suchého, písně Karla Gotta a Karla hašlera. to bylo 

doplněno o testy z literatury Mgr. Jitky Suché. Součástí 
pobytu bylo rovněž plavání ve vnitřním bazénu a využívání 
velké vnitřní vířivky. Kdo měl chvilku a jeho zdravotní stav 
mu to dovolil, využil koupání. Každý z účastníků rovněž 

obdržel pro povzbuzení poukázku na 150,- Kč na masérské 
služby, které byly plně využity. pobyt nám rychle utekl a 
musím přiznat, že počasí se nakonec umoudřilo a bylo na 
takovýto pobyt velice příznivé. v pátek 4. 9. jsme po obědě 
vyrazili zpět do prahy. nezbývá než poděkovat MhMp, MČ 
praha 19 a MČ praha – vinoř, že nám díky jejich štědrosti 
byl takovýto kvalitní pobyt umožněn.

Anna Zborníková, předsedkyně STP MO Kbely
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Začátek školního roku v mateřské škole albrechtické
po prázdninách jsme se všichni znovu sešli 
s dětmi, které již do naší mateřské školy chodily,  
a přivítali děti nové. ty v nejmladších třídách se v 
prvních týdnech učí poznat svoji značku, uklízet hračky 
na své místo, najít si kamaráda na procházku, obsloužit 
se při stolování, reagovat na svolávání na zahradě, 
stát se součástí kolektivu. v pohybových aktivitách se 
děti seznamují s možnostmi našeho těla, co všechno 
dovedeme. pečlivě se zlepšují i v sebeobsluze. Máme  
z pokroků dětí radost a přejeme si, aby ta radost byla 
vzájemná.
I u starších dětí se aktivity ve třídě zaměřují na seznamování 
se s novými kamarády, s prostředím třídy, hračkami. Září 
je i zde měsícem zvykání na nové prostření, vzájemného 
seznamování a navazování přátelství. Děti se učí 
samostatně pečovat o své osobní věci. Společně vytváříme 
pravidla, která nám ulehčí pobyt v kolektivu a pomohou 
předejít vzniku nedorozumění. Dodržování pravidel je 
velice důležité pro bezpečnost dětí při pohybu ve třídě  
i venku. navzájem se respektovat, být k sobě ohleduplní, 
poznávat sebe i druhého, umět vyjádřit své pocity a přání.  
Během školního roku se předškoláci budou připravovat 
na úspěšný start do prvních tříd ZŠ. Cílem je naučit děti 
samostatnosti a být sám sebou. K tomu nám pomáhá 

hra s písmenky, hláskami, poznávání nových slov v 
četbě a vyprávění děje příběhu. Začínáme dělit slova  
na slabiky a také procvičujeme ve slově začínající písmeno.
Učíme se loga aut, básničky, 
písničky, rytmizaci, cvičíme, 
hrajeme pohybové hry. Dbáme  
na dodržování hygienických návyků, 
obzvlášť v době Covidu19. neustále 
pilujeme správné držení tužky, 
příborů a stolování. povídáme si o 
ročních obdobích a hlavních znacích  
podzimu. Známe dny v týdnu a 
procvičujeme měsíce. Zpíváme 
podzimní písničky a recitujeme si 
básničky, které předvedeme „snad“ 
na vánoční besídce, jestli situace 

dovolí. Z keramické hlíny vyrábíme 
výrobky pro vánoční jarmark v naší 
školce. Děti tato práce moc baví, i když 
stále není jisté, zda se tato akce letos 
uskuteční.

4. třída včeličky od poloviny září pobývá v ekocentru 
pralese, kde bude až do konce října. Děti si zde hned zvykly 
a moc se jim tu líbí. hrají si venku s přírodninami a využívají 

vše, co areál pralesa nabízí. Je to pro ně taková 
školka v přírodě. tuto třídu v pralese v listopadu 
vystřídá 5. třída lvíčata.
naše mateřská škola i v současné době, kdy 
se jako všechny ostatní školy a školky řídíme 
nařízením vlády a dbáme všech bezpečnostních 
pravidel a omezení v souvislosti s nákazou 
Covid-19, nabízí všem dětem pestrý program, 
učitelky děti pečlivě připravují na vstup  
do základní školy. podle ohlasů dětí i rodičů se 
dětem v naší mateřské škole líbí, jejich spokojenost 
je pro naše učitelky tou největší odměnou.

Fotografie ze všech našich činností dětí jsou k nahlédnutí 
na webových stránkách MŠ.

Lada Leiblová, ředitelka MŠ Albrechtická

MateřSKá ŠKola albReChtiCKá MateřSKá ŠKola letCů
ZaČáteK ŠKolní RoKu v MŠ letCů
I přes opatření související s CovID-19 se začátek školního 
roku nesl v poklidném duchu. paní učitelky pro děti na 
první dny nachystaly rozmanité seznamovací aktivity a 
činnosti. Slzičky se u dětí ve třídách s nejmladšími dětmi 

samozřejmě objevily, první odloučení od rodičů není 
vůbec jednoduché. většina dětí se však během několika 
dnů na prostředí školky adaptovala a nyní už si naplno 
užívá připravený program.
Snažíme se (a budeme se snažit) dětem zachovat veškeré 
nevšední aktivity, za přísného dodržení současných 
hygienických opatření. velká zahrada přilehlá ke školce 

nám umožňuje realizovat např. divadelní 
představení ve venkovních prostorách, kde 
mohou být zachovány velké rozestupy mezi 
dětmi a herci. 
netradiční byly v letošním roce zářijové 
třídní schůzky. ty klasické se konaly pouze ve třídách 
s nejmladšími dětmi a navíc na zahradě školky. v ostatních 
třídách jsme realizovali třídní schůzky prostřednictvím videa 
na platformě youtube. rodičům jsme tak zprostředkovali 
všechny důležité informace a přitom se nemuseli všichni 
společně setkat v uzavřených prostorách.
Celý kolektiv zaměstnanců Mateřské školy letců přeje 
všem obyvatelům Kbel pevné zdraví.

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS, ředitel

Ze života tříDy MotýlKů
Září bývá přelomovým měsícem jak pro děti, tak pro 
učitelky. po velkých prázdninách jsme se sešly v nové 
sestavě, děti se těšily na kamarády, učitelky na děti. Motýli 
rádi lítají, naši Motýlci zase rádi objevují. po prozkoumání 
třídy i zahrady jsme se záhy vydaly na výpravu po 
nejbližším okolí školy. vylézt kopec za bývalým „erkem“, to 
bylo skoro jako zdolat horu říp. teď máme důležitý úkol 
– zmapovat, kdo kde bydlí. Chodíme podle mapy Kbel, do 
které trasy zaznamenáváme. vždyť ve Kbelích jsme doma 
nejen papírově.

Míša a Lenka, paní učitelky třídy Motýlků



labem a válečníků Děčín.
naši hráči se rovněž zúčastnili slavnostního otevření nové 
kbelské sportovní haly, kde proběhla v pondělí 14. září 
revize Českou basketbalovou federací a je tím schválena 
pro soutěže pořádané ČBF. od úterý 15. září už v hale 
kbelští hráči trénují a budou zde hrát úterní domácí zápasy 

pražského přeboru. 
vzhledem k velkému množství družstev zároveň žákovská 
a minižákovská družstva trénují také v tělocvičně 
v albrechtické a kbelské sokolovně.
Kbelští hráči ale stále uvítají nové spoluhráče, 
především ročníků 2008 a mladších, kteří se nebojí 

trochu poprat. od září trénujeme v úterý, čtvrtek 
a pátek, bližší informace najdete na facebookové 
stránce https://www.facebook.com/basketkbely/ 
Stačí si vzít trenýrky, tričko, sportovní boty do tělocvičny a 
láhev s vodou.

Jiří Cebak
Tajemník basketbalového oddílu Sokol Kbely

BasketBal kBely
MláDežniCKý baSKetbal ve KbelíCh 
v SeZoně 2020/21
od září se rozběhla nová sportovní sezona kbelského 
basketu. Kvůli koronaviru skončila nejen pro všechna 
basketbalová družstva loňská sezona už na začátku 
března. v kategoriích mládeže kbelští basketbalisté přišli 
koronavirovou pauzou a následným rozhodnutím České 
basketbalové federace o anulaci soutěží o několik medailí.
Starší žáci (U15, ročník 2005 a mladší) se v sezoně 
2019/20 z prvního místa ligové skupiny 
kvalifikovali do nejvyšší soutěže – 
extraligy a tam se drželi na skvělém 
4.–5. místě, přičemž už měli jistou 
účast mezi osmi nejlepšími týmy na 
Mistrovství Čr. Stejní hráči nemohli 
kvůli pravidlům soutěže nastoupit ve 
své kategorii v přeboru prahy, tudíž hráli 
v kategorii U17. Zde s bilancí 22:0, tedy 
bez jediného prohraného zápasu, už 
v době předčasného ukončení soutěže 
nemohli skončit jinak než první.
týmu U14 se sice do extraligy probojovat 
těsně nepodařilo, ale ve druhé fázi ligy 
byla jeho účast koronavirem předčasně 
ukončena se skóre zápasů 7:0 na prvním 
místě své ligové skupiny. toto družstvo 
se rovněž účastnilo pražského přeboru 
o ročník výše a v přeborové kategorii 
U15 to rovněž vypadalo na medailovou 
příčku, protože se drželo jen dva body 
za prvním týmem. 
Dobře si vedli i minižáci, jejichž družstva ve svých soutěžích 
vesměs obsadila místa v horní polovině tabulek.
po vynucené pauze se mladí hráči vrátili k tréninkům až 
na začátku května. Kvůli rozhodnutí ČBF o anulaci výsledků 

sezony 2020/21 se nesestupovalo, ani 
nepostupovalo a nekonaly se ani ligové 
kvalifikace na další ročník. nejvíce to 
postihlo nejúspěšnější kbelský tým 
ročníku 2005, který by se do ligy U17 takřka stoprocentně 
probojoval. naopak získalo na tom družstvo ročníku 2006, 
které do kvalifikace nemuselo a ligu po ročníku 2005 
„zdědilo“.
v květnu a červnu všechny kbelské týmy odtrénovaly své 
tréninkové dávky na venkovním hřišti u sokolovny, ale ještě 

do poloviny června panovala nejistota ohledně tradičního 
soustředění ve Světlé nad Sázavou. to se nakonec konalo 
a díky vysokému zájmu hráčů trvalo pět týdnů. Kluci si 
oproti předchozím letům „užili“ špatného počasí, ale to 
nakonec na jejich výkony a kvalitu tréninku nemělo vliv. 

na soustředění se postupně vyřádili hráči všech 
kategorií od přípravky až po muže, nejmladšímu 
účastníkovi byly tři roky. Došlo tak na tradiční 
předávání zkušeností starších mladším a 
všichni máme na co vzpomínat minimálně do 
vánoc. velké poděkování patří všem jedenácti 
trenérům, kteří zde strávili značnou část vlastní 
dovolené. 
v srpnu se u sokolovny trénovalo třikrát týdně 
podle možností hráčů, intenzivnější tréninky a 
předsoutěžní soustředění začaly v posledním 
srpnovém týdnu. 
o víkendu 12.–13. září zahájil ročník 2006 
dvěma zápasy svou účast ve „zděděné“ lize U15. 
Zaslouženost svého „dědictví“ jednoznačně 
potvrdil dvěma víkendovými vítězstvími na 
domácí půdě nad družstvy Slunety Ústí nad 

Na první pokovidový turnaj, který se hrál ve formátu 3x3, Kbely 
vyslaly dvě družstva.

Na první pokovidový turnaj, který se hrál ve formátu 3x3, Kbely vyslaly dvě 
družstva.

Družstvo U14 na turnaji O pohár rektora Univerzity 
Palackého v zápase proti domácí Olomouci

Do All-Stars pětky se na turnaji probojoval Matěj 
Karbulka (zcela vpravo)

Závěrečný nástup všech hráčů turnaje
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100 let kBelskÉ knIhovny
hiStoRie a SouČaSnoSt
počátky obecní knihovny ve Kbelích nebyly vůbec 
jednoduché, jak popisují v pamětní knize Kbel kronikáři 
Karel Kupka a Josef Zvánovec.

v obci byla knihovna tělocvičné jednoty Sokol  (měla asi 
40 svazků) používaná jen členy a knihovna odborové 
organizace tesařů u pana Janouška ve vile, též jen pro 
členy. ostatně však každý spolek měl knihovničku, když ne 
ve skutečnosti, tedy aspoň na papíře.
po vyjití zákona z 22. 7. 1919 č. 430 Sb. a nařízení zákona 
z 5. 11. 1919 ustavila obec Knihovní radu takto: předseda 
Karel Kaše- řídící učitel, knihovník augustin Korejs-učitel, 
členové K. Málek  a ant. Macháček. tato knihovní rada 
uspořádala sbírku knih po obci. Sebralo se asi 10 knih, z 
nichž později zařazeno 5 knih. asi v únoru jsem zaslechl, 
že kolega Korejs t.č. knihovník ptá se řídícího Kašeho, 
jak má odpovědět na dotaz okresního osvětového 
sboru, je-li a jak zřízena obecní knihovna a zaslechl jsem 
jeho odpověď: “odpovězte, že knihovna spí spánkem 
spravedlivých!“ - Upozornil jsem kolegu Kupku, že my ač 
nečlenové Knihovní rady knihovnu spáti nenecháme. první 
příležitost naskytla se v dubnu, kdy sbor učitelský pořádal 
koncert i kabaretní večer pěveckého sboru „typografia“ z 
prahy, jejímž členem byl kolega Kupka. výnos byl asi 1.500 
Kč a na můj návrh určeno bylo 500 Kč zakoupiti knih pro 
obecní knihovnu. obecní   radě   oznámeno,   že  knihy  
jsou  k  disposici  u  mne, a že budou odevzdány svému 
účelu jakmile obecní knihovna zahájí činnost. ani potom 
nevyvinula Knihovní rada žádné činnosti. Dále se píše, 

že  novým předsedou Knihovní rady byl zvolen K. Málek, 
K. Kaše zůstal členem, ant. Macháček pokladníkem a já 
knihovníkem. Současně usneseno, že pěvecký kroužek 
bude mít v Knihovní radě člena s hlasem poradním. Ujav 
se činnosti zakoupil jsem knih za obnos výše uvedený. 
aby knihovna mohla rychleji vzrůstat, knihy jsem sám o 

prázdninách svázal. plátno ochotně opatřil rotmistr r. 
Černín, tehdy v hlavních leteckých dílnách zaměstnaný 
(snad první užití z letadel k tomuto účelu). Knihovní rada 
obrátila se na obecní zastupitelstvo a předložila rozpočet 

vyžadující dvojnásobného obnosu, k čemuž byla obec dle 
zákona povinna tj. 1.500 Kč. Současné požádány všechny 
korporace o peněžní dary. Darovali:
Střelecká jednota „Sup“                                      100 Kč
Dělnická tělovýchovná jednota                         100 Kč
Kovopracovníci                                                      50 Kč
Sbor dobrovolných hasičů                                   50 Kč
Zemědělci soc.dem.                                              50 Kč
Sokol svojí knihovnu a                                          50 Kč
havlíček                                                                   50 Kč
pol. org. čsl. Socialistů                                         50 Kč
okres. správní komise                                         400 Kč
konečně v prosinci vyplacena obecní dotace    1.500 Kč
honorář knihovníkův určen obecním zastupitelstvem 200 
Kč neboť se knihovník zavázal,
že obnos ten, pokud bude knihovníkem, bude vždy 
věnovati darem knihovně, byl tudíž vyplacen mimo dotaci. 
věnovala tedy obec v r. 1920 1.700 Kč na knihovnu.
Místní školní rada propůjčila sborovnu ve škole pro knihovnu 
a havlíček zapůjčil skříň. Když ta již nestačila, zapůjčila skříň 
pol. organizace  čsl. socialistů. tak bylo umožněno, že 26. 
října 1920 byla otevřena knihovna slavností ve škole, kde 
promluvil kolega Kupka, pěvecký kroužek zapěl „věno“ a 
hymny. otevření jsem nebyl přítomen, neboť v mé rodině 
byla spála, nesměl jsem se tudíž s nikým stýkati.
při prvním půjčování bylo z 68 knih vypůjčeno 55 a na 
darech vybráno 80 Kč do konce roku díky darům výše 
zmíněným, měla knihovna již 204 knih. nově zakoupené 
knihy byly opět bezplatně svázány mnou za pomoci pana 
K. Málka, Fr. levého a r. Černína po večerech. půjčovalo se 
vždy v pátek. půjčoval knihovník, výpůjčky zapisoval předs. 
Málek, odevzdané knihy ihned zařazoval levý. v roce 

1921 nezměnila se Knihovní rada, ani jiné změny nebylo. 
obecní dotace činila 750 Kč a odměna knihovníkovi 200 
Kč, dostala tudíž knihovna 950 Kč. Stalo se chvályhodným 
zvykem v obci, že korporace místo věnců zemřelým členům 
darovaly jistý obnos knihovně na zakoupení 
knihy, v níž bylo zapsáno, na čí paměť byla 
zakoupena. tak darovala obec 80 Kč k uctění 
památky čl. obecní rady Mar. Gajdůškové, 
Sokol, reifeisenka, hasiči k uctění památky 
ant. Svobody, sládka, příbuzní zase k uctění 
památky ant. Štěpánka. rok 1922 přinesl 
knihovně opět mimořádné dary. obec 
darovala mimořádný příspěvek 500 Kč ze 
jmění  hospodářské rady, pěvecký kroužek 
1.000 Kč, hudební kroužek 50 Kč. pěvecký 
kroužek sehrál fotbalový zápas se „Starými 
pány“ s „S. K. Kbely“, který vynesl 150 Kč. 
hospodářská rada při likvidaci věnovala celý 
zbytek jmění 606 Kč 70 h. Dotace obce dle 
výsledku nového sčítání lidu činila 850 Kč a 200 Kč honorář 
knihovníkovi, který opět připadl knihovně.
poněvadž obě dosavadní skříně nestačily pojmout všechny 
knihy, přičinil se předseda Málek, že obec pořídila svým 
nákladem dle návrhu knihovníka regál na knihy. Zhotovil 
jej Fr. liška, mistr kolářský, jen za úhradu materiálu za 391 
Kč.
v knihovní radě nastala změna odchodem řídícího učitele 
K Kašeho z obce. na jeho místě stal se členem K. Kupka, 
pěvecký kroužek zastoupen byl Fr. levým, jinak ve vedení 
knihovny změny nenastalo. ty nastaly v dubnu 
roku 1923. obecní zastupitelstvo vyslalo do 
knihovní rady místo resignovavšího K. Málka 
jakož i ant. Macháčka: Jindřicha Kučeru a emila 
těšínského. předsedou zvolen dosavadní knihovník 
J. Kunstovný, knihovníkem se stal K. Kupka. Byla 
tedy knihovní rada takto ustavena: J. Kunstovný, 
Karel Kupka, Fr. levý, emil těšínský a Jindř. Kučera. 
při půjčování fungoval opět Kunstovný, Kupka, 
levý a Kučer. Darů tento rok bylo méně. Za to však 
vydatně přispěla okresní správní komise okresu 
karlínského, poukázavší i za roky minulé dotaci 
600 Kč a za rok rovněž 600 Kč. v roce 1932 má 
knihovna 1 318 knih.
Další kronikář pan Josef Zvánovec zapsal, že v roce 
1937 byla obecní knihovna oceněna na           
60 000 Kč. v roce 1938 přestěhovala se obecní 
knihovna ze staré obecné školy do obecního 
domku čp. 43, na jehož místě stojí dnes nová 
budova úřadoven místního národního výboru.
od 1. ledna 1945 byla upravena odměna obecnímu 
knihovníku J. Mullerovi na 900 K měsíčně. v roce 1947 
bylo do obecní knihovny koupeno 120 knih, darováno bylo 
23 knih, ztraceno 6, vyřaděno 6, vyměněno za vyřazené 7. 
Koncem tohoto roku má knihovna 4.652 knih, návštěvníků 
knihovny bylo 5.922. od roku 1946 do roku 1948 tj. v 
době přestavby úřadoven Mnv byla obecní knihovna 

přestěhována do sálu hostince u trantů, kde knihy
trpěly vlhkem. Když v září 1948 byly uvolněny staré 
prostory obecní úřadovny ve dvoře č. 5
dostalo se knihovně důstojnějšího místa v těchto 

místnostech. nejvíce čtenářů je z řad
dělnictva. Knihovna je vydržována obecní dotací, jež činí asi 
10 000 Kčs ročně a dary. Jednota K. h. Borovský, se sídlem v 
hostinci u Suldovských, zrušila v roce 1948 svou spolkovou 
knihovnu a knihy v počtu 180 darovala obecní knihovně. v 
roce 1949 měla knihovna 5.438 svazků, zapsáno bylo 380 
čtenářů. Knihovníkem byl pan Borovička.
Dalším místem, kam byla knihovna přestěhována, byly 
prostory v domě U Sládků (dnes je tam prodej sedaček) 
na Mladoboleslavské ulici. Dlouholetou knihovnicí v 60. 

a 70. letech byla paní Marie 
Krejčíková, která v knihovně 
pořádala pro děti zajímavé 
besedy se spisovateli a estrády. 
několik let byl knihovníkem 
také pan votava, který byl 
i kronikářem Kbel a Milada 
váchová. Knihovna měla v té 
době 9 353 svazků.
od 2. února 2005 je knihovna 
umístěna v budově radnice 
MČ praha 19 a současnou 
knihovnicí je paní Iveta 
novotná. Knihovna plní 
nejenom klasickou výpůjční 
funkci, ale stala se i významným 
kulturním stánkem celé obce. 
pořádají se zde pravidelné 
literární pořady pro MŠ a ZŠ, 
výstavy, vernisáže, besedy 

s autory, knihovna se aktivně zapojuje i do celostátních 
akcí jako jsou noc s andersenem či pasování prvňáčků na 
čtenáře. aktuálně má knihovna cca 560 registrovaných 
čtenářů a disponuje knihovním fondem čítajícím necelých 
11.000 svazků.  

 Ivana Engelová, kronikářka Kbel  
 Iveta Novotná, knihovnice
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KBELY
PŘIPOJENY

Co nová síť přináší?
Díky síti nejnovější generace, která se v těchto dnech spouští v dal-
ších domácnostech, můžete využívat stabilní a superrychlé při-
pojení 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 uni-
kátní 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 oblí-
bený dokumentární program BBC Earth v  češtině. Sportovní 
fanoušci se mohou těšit na prémiový fotbal – anglickou Premier 

League nebo španělskou La Ligu. T-Mobile TV se vám zcela při-
způsobí – můžete si vše nahrávat nebo pustit až 7 dní zpětně, je 
to na vás.

Kombinací pevných a mobilních služeb  navíc můžete mít služby ješ-
tě 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

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.

TM-C11080850-Optika-PR-Kbely-210x297-v1.indd   1 11.12.19   15:09
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Místní knihovna Kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – Iveta novotná
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
provozní doba: 
po, St   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.
Čt, pá  9.00-11.45 hod.  Zp
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Pro dospělé:
radka třeštíková – Foukneš do pěny (Motto)
vlastimil vondruška – Křišťálový klíč II. vídeňský sen 
(Moba) 
Jan Cimický – paroháč (Baronet)
Shari lapena – Jeden z nás (euromedia Group)
hana Whitton – Sága rodu reissových (Ikar)

Pro děti a mládež:
Ivana peroutková – valentýnka a veterinární 
ordinace (albatros)
Svenja ernstein – Copak ze mě bude? 
Fascinující proměny ve světě zvířat a rostlin 
(Kazda)
Kiera Cassová – Zaslíbená (CooBoo)
naomi noviková – v zajetí zimy (host)
Ivona Březinová – táta to motá (albatros)
Jiří Kahoun – Medvídek popo (euromedia Group)
Marek epstein – Srabáček…průvodce začínajícího hrdiny 
(euromedia Group)

nejzajímavější knižní přírůstky: 
Červen - Září 2020

vÝStava FotoGraFIí vlaDISlava BlahníKa - „Zvířata převÁŽně vÁŽně“:
• již podvakrát jsme byli nuceni zrušit prezentaci fotografické 

výstavy vladislava Blahníka.  vernisáž, která se měla uskutečnit 
18. března, byla z důvodu koronavirové pandemie přesunuta na 
30. září. Spolu s autorem jsme se těšili a doufali, že tentokrát 
se sejdeme alespoň na slavnostním ukončení výstavy, která 
byla v knihovně po celou tuto dobu nainstalována, tudíž ji 
návštěvníci knihovny mohli zhlédnout.  nestalo se tak, neboť 

se opět nacházíme v době, 
kdy není možné zrealizovat 
společné setkání. Fotografie 
z říše zvířat, která dokáže 
autor úžasně zachytit, 
však potěšily nejednoho 
čtenáře, jak z řad dospělých, tak především dětských návštěvníků. 
pro všechny zájemce o tvorbu pana Blahníka však máme jednu pozitivní zprávu 
a to, že tv Kbely vytvořila on-line reportáž uvedené výstavy. 
https://www.kbely.tv/video/1949-online-vernisaz-vlada-blahnik

vernISÁŽ FotoSoUtěŽe:
• taktéž současný nouzový stav zapříčinil zrušení vernisáže  - soutěže amatérských fotografů. tento 2. ročník byl 

vyhlášen 16. března a ukončení příjmu soutěžních snímků bylo 30. září 2020. v tuto chvíli probíhá hodnocení 
odborné komise, která vybere 40 nejlepších snímků, ze kterých budou následně vybrány 3 nejlepší fotografie ve 
dvou kategoriích:

1. Kbely – můj domov
2. volné téma
vernisáž měla proběhnout v pondělí 26. října, na které se měly představit 
všechny vybrané snímky a stejně, jako v uplynulém roce, mělo dojít k předání 
cen jednotlivým výhercům. tento termín nebyl vybrán náhodně, je pro Místní 
knihovnu Kbely zvlášť významným, neboť tohoto dne oslaví knihovna 100 let své 
existence. Bohužel, momentální situace není příznivá a musíme i tentokrát zvolit 
náhradní variantu. Dojde tedy k vyhodnocení nejlepších fotografií, autoři budou 
posléze uveřejněni na webu knihovny i ve Kbeláku a budou jednotlivě odměněni 
malou pozorností. všech 40 vybraných fotografií bude v knihovně vystaveno až 
do konce letošního roku, poté fotografie budou předány jejich autorům.  opět 
plánujeme prostřednictvím tv Kbely vytvořit on-line prezentaci výstavy, odkaz naleznete na webových stránkách 
knihovny začátkem listopadu 2020.

lIterÁrní pÁSMo K 100. vÝroČí KBelSKÉ KnIhovny - KnIhovna Slaví 100 let!!!
• největším zklamáním však zůstává nemožnost uskutečnit dlouho plánovanou oslavu významného výročí kbelské 

knihovny. ano, je to opravdu již 100 let, kdy byla ve Kbelích založena knihovna. Kulturní program k tomuto výročí 
měl být důstojným počinem, měli jsme u nás přivítat opravdu zajímavé osobnosti, jako např. ondřeje Suchého, 
Jindřicha Wericha petráška či spisovatele Miloše Kratochvíla. těšili jsme se na úžasné povídání těchto skvělých 
literátů a umělců. Doufáme, že nastanou v dohledné době „ lepší časy“, kdy budeme moci pro naše čtenáře toto 
setkání zrealizovat a dodatečně si tak tento historický mezník kbelské knihovny ve slavnostní náladě připomenout.

Knihovna - nouZový Stav. 
v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření vám sdělujeme, že 

MíStní Knihovna Kbely je od 12. 10. 2020  uZavřena. 
Děkujeme všem čtenářům za pochopení této, pro nás všechny, nelehké situace. 

Do konce letošního kalendářního roku byly také pozastaveny pravidelné literární programy určené dětem z mateřských 
školek albrechtická a letců. Samozřejmě počítáme s tím, že v případě zlepšení epidemiologické situace všechny 
plánované termíny nahradíme.  

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


inZeRujte ve KbeláKu Za SKvělé Ceny
levnějŠí jinDe nenajDete!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

1 strana    a4      3.920,- Kč s Dph
1/2 strany a4      2.210,- Kč s Dph
1/4 strany a4       1190,- Kč s Dph
1/8 strany a4         790,- Kč s Dph

Ceny jsou uvedeny s Dph.
pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel, 
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení 

na 3 čísla je sleva 5%.

řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16  ze stra-
ny a4 za 390,- Kč včetně Dph.

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

Plyn - voDa - toPení

vyměním byt na Černém Mostě 54 m2, 2 patro s lodžií, 
metro, za byt ve Kbelích, jen obecní. tel. 774680790

vyMěníM byt na ČeRnéM MoStě 

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

vyMěníM obeCní byt ve KbelíCh 2+1

rodilý učitel angličtiny s dlouholetou pedagogickou praxí 
nabízí výuku anglické konverzace pro studenty i dospělé ve 
Kbelích. Zájemci volejte na tel. 605301123 nebo pište na 
email: melbourne123@seznam.cz

uČitel anGliČtiny

hledám řidiče dodávky pro rozjetí malé autodopravy. 
Základna praha 9 Kbely. 
v případě zájmu a pro získání bližších informací kontaktujte:
Ing. MUDr. petr Bouzek, e-mail: dr. bouzek@centrum.cz, 
mobil: 602 623 265.

hleDáM řiDiČe DoDávKy

800 220 020
Více na: dpp.jobs.cz

VOLEJTE 
ZDARMA

5554
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