
Dvouměsíčník      Číslo 83 – 24. února 2021

Zpravodaj Městské části Praha 19

www.praha19.cz

www.kbelak.cz

Teplo pro Kbely a.s.  
Naše zasNěžeNé Kbely 

NásTavba a reKoNsTruKce 
zdravotNího středisKa

Neprodejné - ZDARMA



MěstsKá část Praha 19 
– Úřad MěstsKé části 

Praha 19

vyhlásil dne 5. 2. 2021 výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa 

referent odboru výstavby. 
Jedná se o práci stavebního technika na stavebním 

úřadě. 
Všechny potřebné informace jsou od 4.2.2021 uvedeny 

na úřední desce Úřadu městské části Praha 19.
Další informace může podat Ing. Ivana Peterková, 

vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 19, 
tel. 286 852 470.

V pracovním kolektivu rádi přivítáme pracovníka, 
který bude mít o práci se stavebním a také právním 

zaměřením zájem.     

Poslední den pro doručení nabídek je 5. 3. 2021.

32

Pandemie COVID-19 bohužel stále trvá, dokonce se 
blíží roční výročí výskytu tohoto jevu v naší republice. 
Radnice stále dodržuje nařízené vládní opatření, které 
se týkají hygienických pravidel a apelujeme na občany, 
aby upřednostnili elektronickou komunikaci. Je s tím 
spojen i omezený vstup do budovy a stěžejním bodem je 
recepce, která zprostředkovává následnou návštěvu na 

odboru nebo vyřízení záležitosti ve vstupní hale. Klienti 
jsou trpěliví a na opatření si zvykli. Všichni se v maximální 
míře snaží dodržovat hygienická pravidla a přispět tím 
k omezení, nejlépe pak k ukončení pandemie. Proto stále 
rozdáváme desinfekci, policistům a seniorům roušky. 
Nákaza se bohužel nevyhnula ani mateřským školám, ani 
základní škole, což již při tak vypjatých možnostech rodin 
s malými dětmi je velmi těžké a všem rodičům patří velký 
dík za jejich přístup a pochopení. Moc si přejeme, aby již 
tato mizérie skončila, abychom se všichni mohli věnovat 
plnohodnotnému životu. S tím souvisí také očkování, 
proto radnice ustanovila skupinu pro vakcinaci, která 
sleduje možnosti, nařízení a informace ohledně očkování. 
Byl zřízen telefonní kontakt, na kterém pracovnice poradí 
jako postupovat a co činit ohledně registrace na očkování. 
Radnice je připravena pomoci seniorům s mobilními týmy 
či dovozem do očkovacího centra, jsme však limitování 
skutečností, že vakcín je zatím nedostatek a očkování 
lze uskutečnit jedině přes státem spuštěný elektronický 
systém rezervace. Naši praktičtí lékaři jsou připraveni 
vakcinaci provádět, ale z uvedených důvodů dosud nemají 
možnost toto uskutečnit. Jednáme též s Prahou 9, která 
zřídila očkovací centrum na Poliklinice Prosek, avšak 
též zápasí s absencí vakcín. Situaci sledujeme, a jakmile 
budeme mít možnost pro Kbeláky vakcinaci spustit, budete 
informováni.
Dlouho očekávaná a havárií kanalizace poznamenaná 
rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska byla v závěru 
loňského roku zahájena. S tím souvisela akce přestěhování 
vybraných lékařů a profesí do náhradních prostor 
v přízemí nové sportovní haly. Nebylo to jednoduché, jak 

dostát hygienickým požadavkům, lékařským zvyklostem 
a provozu, ale ordinace ORL, gynekologie a rehabilitace 
fungují. Praktici zatím zůstávají na svém místě a dětská 
lékařka se bude stěhovat do haly v nejbližší době, jediný 
zubař ordinuje mimo Kbely v Líbeznicích. Nevylučujeme, 
že nakonec bude ordinovat i praktický lékař společně 
s ostatními v náhradních prostorách. Toto omezení 
bude mít tři fáze. První potrvá cca do května, kdy bude 
zrekonstruováno první patro střediska, kam chceme, 
aby se přestěhovali praktici. Ve druhé vlně, zhruba ve 
stejnou dobu se do nové nástavby navrátí rehabilitace, 
zubař a gynekologie. Dále proběhne rekonstrukce přízemí 
včetně ordinace pediatra a prostor sociálního odboru. Vše 
chceme koordinovat tak, aby Kbeláci měli k dispozici své 
lékaře, buď v náhradních prostorách nebo, pokud to bude 
možné, již v novém. Koncem srpna je plánovaný konec 
rekonstrukce a návrat k plnému provozu střediska. Pokud 
si nejste jisti časem či místem provozu ordinací, sledujte 
naše webové stránky.
Závěr roku také znamenal ukončení akce položení 
optického kabelu po celém území Kbel. Teď již jen záleží 
na konečných uživatelích, zda od firmy T-mobile, která 
síť provozuje, zvolí službu připojení své domácnosti 
k vysokorychlostnímu internetu, popř. televizního vysílání.  
V rekordním čase byla provedena stavba parkovacích míst 
na semilské ulici před přejezdem. Počet parkovacích míst 
se tak v této lokalitě zvýšil o dalších 9.
Na hřbitově, dle povětrnostní situace, pokračuje výstavba 
kolumbária, která na čas vyřeší nedostatek pietních 
úložných míst pro urny. Radnice má stále v plánu kbelský 
hřbitov rekonstruovat jako celek, avšak nyní půjdou 
finance zejména do rekonstrukce zdravotního střediska a 
sanace výpadku příjmů ze sportovní haly kvůli nařízenému 
uzavření z důvodu koronaviru.
Společná firma teplo pro Kbely, o jejímž vzniku a náplni 
jsme vás minule informovali, aktivně rozběhla svou 
činnost. Postupuje dle plánu renovace kotelen a zároveň 
oslovuje SVJ či družstva a majitele objektů s nabídkou na 
připojení se k rekonstrukci vytápění. Objekty, které již byly 
na nový způsob napojeny, již obdržely nové rozpisy záloh a 
mohou porovnávat.
Rada rozhodla o dalším odpuštění resp. navrácení poloviny 
nájemného podnikatelům a živnostníkům z prostor 
v majetku MČ, které musely být kvůli COVID-19 uzavřeny. 
Provozovatelé nemuseli žádat, radnice provedla odpuštění 
en bloc bez této nutnosti.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno 
hospodaření městské části v prvním čtvrtletí 2021 dle 
pravidel rozpočtového provizoria. Nyní je připravován 
řádný rozpočet, který by měl být předložen na jednání 
zastupitelstva v březnu.

Ivana Šestáková
místostarostka

zPrávy z rady Mč Praha 19 
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V topné sezoně 2019/2020 měl současný dodavatel tepla 
do naší městské části více jak 20 poruch na tepelném 
přivaděči z toho 10 vážných, které měly za následek 
přerušení dodávek tepla. Také současné tepelné 
hospodářství ve správě městské části je již morálně i 
technicky zastaralé. Celý systém centrálního zásobování 
teplem byl v době svého vzniku (1994-95) dimenzován na 
cca 70 tis. GJ. Díky opatřením realizovaným na bytovém 

fondu a dalších budovách ve správě městské části je 
současná roční dodávka tepla na úrovni 28-30 tis. GJ tj. 
na cca 40 % původní kapacity.   Tento stav přináší vyšší 
tepelné ztráty a v konečném důsledku i vyšší cenu tepla 
pro koncového odběratele. 
V době, kdy jsme se zamýšleli nad řešením celkové koncepce 
vytápění bytových domů, probíhal i projekt výstavby nové 
městské sportovní haly. V rámci tohoto projektu jsme 
se, po konzultaci s odborníky, rozhodli vytápět novou 
halu samostatnou plynovou kotelnou. Výběrové řízení 
na dodávku této kotelny vyhrála společnost Prometheus 
energetické služby, a.s. člen skupiny Pražská plynárenská 
a.s. Prometheus nabídl řešení formou tzv. energetického 
kontraktu, kdy nejenom že plynovou kotelnu kompletně 
realizoval na klíč, ale zajistil také její financování a provoz 
včetně následné výroby a dodávky tepelné energie.
Koncepce celkového vytápění Kbel byla ale výrazně větším 
oříškem. Jedná se o zásadní rozhodnutí na spoustu let 
dopředu. Naším cílem bylo zlepšení kvality života obyvatel 
bytových domů, zajištění bezpečné a bezporuchové 
dodávky tepla a v neposlední řadě také snížení nákladů 
na teplo. To vše při zachování kontroly městské části nad 

dodávkou tepla. Na přípravě koncepce jsme pracovali více 
než rok a spolupracovali při tom renomovanými specialisty 
z oblasti energetiky. Události z poslední topné sezóny 
nám pak jen potvrdily potřebu rychlého vyřešení změny 
systému dodávek tepla. 
V rámci pracovní skupiny jsme nakonec dospěli k závěru, že 
nejlepším řešením bude odpojit se od stávajícího přivaděče 
dálkového tepla a přestavět kompletně zastaralé tepelné 

hospodářství na zemní plyn. S ohledem na rozpočtové 
možnosti Kbel byl doporučen vstup strategického 
energetického partnera. Na základě vyhodnocení různých 
variant spolupráce byl nakonec vybrán model založení 
společného podniku s renomovanou energetickou 
společností, který nejlépe naplňoval stanovené cíle a 
požadavky, a to dlouhodobou udržitelnost nízké ceny tepla 
při zachování kontroly ze strany městské části.
Navázali jsme tedy na dosavadní spolupráci se společností 
Prometheus – energetické služby a.s., se kterou jsme 
úspěšně spolupracovali na výstavbě nové sportovní haly. 
Prometheus pro nás byl přirozený partnerem pro založení 
společného podniku, protože na rozdíl od soukromých 
energetických společností, je jeho 100% vlastníkem Hlavní 
město Praha, která jej vlastní prostřednictvím Pražské 
plynárenské a.s. 
Po náročných přípravách a po více jak rok a půl trvajících 
jednáních, podepsaly v říjnu loňského roku Městská část 
Praha 19 a společnost Prometheus, energetické služby, 
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Akcionářskou 
smlouvu zakládající společný podnik se jménem Teplo pro 
Kbely a.s. 

Teplo pro Kbely a.s. 
sPolečNý ProjeKt MěstsKé části Praha 19 (Kbely) 
a KoNcerNu PražsKá PlyNáreNsKá a.s.

Městská část vlastní v podniku 25% podíl, odpovídající 
hodnotě vloženého zařízení tepelného hospodářství 
ve výši 5 693 850 Kč a firma Prometheus vlastní 75% 

podíl v hodnotě 17 081 550 Kč. Tyto peníze budou 
primárně sloužit na rekonstrukci tepelného hospodářství. 
Představenstvo společného podniku bude tvořeno 
zástupci ze skupiny Pražská plynárenská a.s. Dozorčí radu 
obsadí zástupci Městské části Kbely.
Projekt je rovněž zaměřen na ekologii. Nové kotelny jsou 
osazovány moderními plynovými kondenzačními kotli, 
které splňují nejpřísnější emisní limity. Zároveň budou do 
soustavy zapojovány zdroje na kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny a technologie využívající obnovitelné zdroje, 

např. fotovoltaické panely. Ekologický přínos projektu, po 
jeho dokončení, očekáváme v úspoře až 3 200 tun CO2 
ročně. Společný podnik Teplo pro Kbely a.s. bude dodávat 

obyvatelům městské části dodávat cca 28 tis. GJ tepelné 
energie ročně.
V průběhu letních prázdnin byly realizovány plynové 
kotelny v Základní škole a Mateřské škole Albrechtická. 
Dále vytápíme z nových plynových kotelen sportovní halu, 
budovu úřadu městské části a dům seniorů v Borovnické 
ulici. Aktuálně stavíme nové kotelny ve zdravotnickém 
středisku a v bytových domech v ulici Toužimská a 
Katusická. Tyto lokality budeme přepojovat v průběhu 
letošního jara a zároveň s tím proběhne i rekonstrukce 

rozvodů tepla. To přinese pro obyvatelům bytových domů 
nepříjemnost v podobě krátké odstávky teplé vody, které 
však budou na dlouhou dobu poslední. Plynové kotelny 
totiž nepotřebují pravidelné letní odstávky teplé vody. 
Věříme, že se nám podaří naplnit stanovené cíle a tento 
významný projekt přinese obyvatelům Prahy 19 velkou 
spolehlivost dodávek tepla, výrazně nižší cenu tepla a 
celkově větší komfort bydlení. S dokončením celého 
projektu počítáme v průběhu roku 2022.

Ing. Olmr Vladimír
místostarosta
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zdravotNí středisKo 
- aNabáze od záMěru K realizaci 
V listopadu roku 2017 Městská část Praha 19 obdržela 
na základě požadavku dotaci na nástavbu zdravotního 
střediska, s cílem zkapacitnit zdravotnické služby s ohledem 
na nárůst počtu obyvatel. Zároveň s tím jsme chtěli provést 
revitalizaci budovy ze sedmdesátých let minulého století, 

tak aby poskytovala odpovídající standard 
jak pro pacienty, tak i pro lékaře. Jedná se 
především o rekonstrukci ordinací praktických 
lékařů, rehabilitace, rekonstrukce sociálních 
zařízení a rozšíření o prostory pro specialisty 
v oblasti kardiologie, alergologie, psychiatrie či 
dietologie.
V průběhu roku 2018 byla zpracována 
studie, kterou jsme projednali jak s lékaři, 
tak i s pojišťovnami a hygienickou správou. 
Následně bylo zadáno zpracování projektové 
dokumentace včetně projednání s dotčenými 
orgány. V průběhu zpracování dokumentace 
se ukázalo, že vzhledem i k nejednoznačné a 
různorodé skladbě nosných konstrukcí bylo 

nutné zadat i statický posudek celé budovy. Vzhledem 
k nedostatku kapacit příslušných odborníků, tak došlo k 
prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace 
o několik měsíců.
Počátkem roku 2019 jsme podali žádost o stavební povolení 

a začali projednávat záměr s dotčenými orgány. 
Zde bohužel nastal problém u vyjádření Pražských 
vodovodů a kanalizací, neboť po bývalém OÚNZu, který 
do devadesátých let min. století budovu provozoval, 
nebyly k dispozici žádné dokumenty ani plány, které 
by mohly sloužit jako podklad pro projednání žádosti 
o vyjádření, resp. vydání souhlasu PVK a PVS ke stavbě 
a následnému připojení. Nebylo totiž známo, kde a jak 
je budova na hlavní řad připojena. Ani přes rozsáhlé 
pátrání v archivech nebyla nalezena žádná relevantní 
dokumentace stávajícího stavu. Nejlepším řešením se 
tedy jevilo nové zaměření a provedení kamerového 

průzkumu kanalizační přípojky a jejího napojení na 
hlavní řád. Tento průzkum prokázal, že kanalizace je 
částečně zborcená a je jednoznačně v havarijním stavu, 
který neumožnuje vydat kladné stanovisko k napojení 
rekonstruované budovy. Po dohodě s PVK jsme tedy 
zajistili rekonstrukci kanalizační přípojky a jejího napojení 
na hlavní kanalizační řád. Po zajištění všech potřebných 
vyjádření a dalších dokumentů firma zahájila práce na 
rekonstrukci kanalizační přípojky v závěru roku 2019. 
Práce byly dokončeny v únoru 2020 a bezprostředně MČ 
začala projednávat nově zpracovanou dokumentaci s PVK 
resp. PVS, tak aby mohlo být uděleno kladné stanovisko 
DOS. Po kladném vyjádření PVK, PVS se stala další časovou 
brzdou vyjádření povodí ohledně odvodu srážkových vod, 
které má bohužel delší harmonogram. Přesto jsme v září 
2020 završili výběr zhotovitele a následovala projednávání 
podmínek harmonogramu výstavby, stavební povolení a 
v závěru roku pak jednání s hygienou ohledně možnosti 
přestěhování ordinací lékařů do náhradních prostor, 
neboť jsme hodlali ponechat lékařskou péči v místě a 
nepřesouvat ji do již přetížených ordinací např. na Prosek 
či Bulovku. V závěru roku se vše podařilo, harmonogram 
je plněn a v prosinci si zhotovitel převzal staveniště a 
zahájil stavbu.
Dnes již můžete sledovat, že rekonstrukce a nástavba 
neustále pokračuje i přes nepřízeň počasí. Je vybouráno 
první patro a připraveno pro montáž oken, rozvodu 
nových sítí a příček. V nejbližších dnech dojde 
k odmontování stávajícího výtahu a přibude také jeřáb, 
který bude instalovat ocelovou konstrukci nástavby. 
Některé operace bohužel vyžadují uzavření přístupu do 
objektu, ale zhotovitel, firma ACG real se snaží, aby tato 
omezení trvala maximálně týden až 10 dní. O těchto 
změnách vás budeme vždy s předstihem informovat a 
všem zúčastněným děkujeme za pochopení a trpělivost. 
Navíc tato omezení budou trvat jen do léta, neboť 
harmonogram ukončení stavby je plánován na srpen, 
takže na podzim bychom již měli mít z gruntu nové 
zdravotní středisko. 

Ivana Šestáková
místostarostka
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Průběh výstavby je možné sledovat na stránce: marel.praha19.cz/2019/nastavba_zdravotniho_strediska.html
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Příznivci facebookové stránky ÚMČ Praha 19 nám poslali 
své fotografie zasněžených Kbel o které se s vámi zde rádi 
podělíme. Budeme moc rádi, když nám budete posílat další  
zajímavé kbelské fotografie přes komentář na facebooku, 

nebo na e-mail michal.marel@kbely.mepnet.cz. My je v 
dalším čísle moc rádi zveřejníme.

Michal Marel
www.facebook.com/umcPraha19

Naše zasNěžeNé Kbely
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oPravy v seMilsKé ulici
I přes to, že se v Semilské ulici plánuje již několik let 
rekonstrukce teplovodu, přistoupila Technická správa 
komunikací na žádosti městské části a občanů k rozsáhlé 

opravě silnice. Tímto Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy děkujeme.

OŽPD

oPrava železNičNích Přejezdů

autobusové zastávKy
Městská část Praha 19 spustila vlastní program postupné 
obnovy autobusových zastávek, jehož nespornou výhodou 
je, že městská část má tyto zastávky ve vlastní režii a může 
si sama rozhodovat, jak budou zastávky vypadat a jaký 
bude jejich obsah. Zastávky zdobí polepy s texty a fotkami 
o historii Kbel, které městská část získala do svého archivu 
od kbelských občanů či od účastníků letopiseckých setkání. 

Bez jejich pomoci by takto hezké a zároveň poučné dílo 
nemohlo vzniknout.
Mezi nově vybudované zastávky patří autobusové stanice 
U Vodojemu v obou směrech. Na každé zastávce jsou 
zveřejněny fotografie a texty informující o historii  místa 
nacházející se právě v jejím bezprostředním okolí. 

Ing. Ivana Zámyslická

Městská část vyčistila průchod po panelovém chodníčku 
od ulice K Vinoři ke kbelské čističce. Na něj navazuje cesta 
do Satalic, kterou nechala sousední MČ zatravnit. Dříve se 
jí říkalo „hluboká cesta“ nebo „ouvoz“. Vede až do ulice K 

Lindě. Procházkou po nové louce se můžete nyní dostat 
rychleji do Satalic i ze severní části Kbel.
Cesta v mapě: https://mapy.cz/s/jenemecoge
OŽPD

Po trávě do satalic „ouvozeM“

Koncem roku proběhla oprava železničního přejezdu               
v Jilemnické a Semilské ulici. Cílem je zvýšení bezpečnosti 
a zlepšení průjezdu a průchodu přes trať.
V Jilemnické ulici byla osazena úplně nová signalizace, 
která počítá do budoucna i se zřízením železniční zastávky. 
V Semilské ulici byla signalizace vyměněna a byl zlepšen       
i průjezdní profil ulice.
Díky výměně zabezpečení v celém úseku trati mezi 
Čakovicemi a Satalicemi bychom už se neměli setkávat 
se špatně nastavenými závorami, které občas blokovaly 
dopravu. Rovněž vlaky by měly jezdit pravidelněji.

OŽPD
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Nová MidiliNKa 159

Nová ParKovací Místa v seMilsKé

Dne 4. ledna vyjela nová midilinka pro Kbeláky. Lidé 
ji hned začali využívat, protože zlepšila a zkrátila 
spojení pro obyvatele druhého sídliště ke škole, na 
metro Letňany i do Vinoře.
Zatím jezdí malý autobus na naftu, ale dlouhodobě 
probíhá jednání s Dopravním podnikem, aby tu 
jezdily bateriové elektrobusy, které nebudou 
obtěžovat místní obyvatele hlukem. Dopravní 
podnik přislíbil elektrifikaci linky 159 zapojit do 
projektu trolejbusů 140, 201 a 375. Dopravní podnik 
usiluje o co nejpřímější trasu linky 159, protože díky 
vedení linky Jilemnickou ulicí ušetří odhadem 14 
milionů ročně, věříme, že se bude snažit naopak 
vyhovět nasazením tišších elektrobusů.
V letošním roce by mělo být povoleno prodloužení  
Železnobrodské ulice skrz PAL pro chodce, cyklisty, 
integrovaný záchranný systém a elektrobusy. Toto 
propojení přiblíží Kbelákům nové nákupní centrum v PALu, 
a novým obyvatelům ze zástavby Bleriot a Albatros naopak 
zjednoduší cestu do školy, školky, na úřad, na poštu, na 
Spartak a do kostela.

Probíhá jednání s developery, aby mohla midilinka dále 
pokračovat přes novou zástavbu přímo na metro Letňany. 
Dobrá nabídka MHD je jedním ze způsobů, jak zabránit 
tomu, aby si lidé začali do rodin kupovat druhá a třetí auta.

OŽPD

Kvůli trvalém nedostatku parkovacích stání v sídlišti 
Pod Nouzovem městská část usiluje o budování nových 
parkovacích stání. Během let bylo zrušeno několik 
invalidních stání, desítky nových stání vznikly na parkovišti 
v Semilské, Zamašské a v nové výstavbě Slavík. Nyní 
je k dispozici devět nových stání přímo v Semilské. Do 
budoucna je ještě šance přidat stání u Rackovy zahrady, to 
ale řeší už několik let hlavní město Praha. Snad navýšení 
parkovacích stání povede k tomu, že se sníží počet řidičů 
parkujících nelegálně v obytné zóně mimo vyznačená 
místa.

OŽPD

První etapa Parku Aerovka byla zprovozněna. Jde o jeho 
jižní část. Byla odstraněna černá skládka, připravují se 
dosadby zeleně, byla vyasfaltována další etapa stezky Via 
Sancta od Vysočan přes Kbely do Staré Boleslavi. Magistrát 
hlavního města Prahy navázal na projekt Parku Aerovka 
lipovým arboretem, které vede až ke Kbelské ulici, kde 
se plánuje lávka do Vysočan. Cestička z Hůlkovy občas 
vyšlapaná k metru je nyní nahrazena travnatým pásem 
podél aleje k Beladově ulici.

OŽPD

v ParKu aerovKa PoložeN asfalt, 
Nová sTezKa K meTru s arboreTem
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Stavební firma v krátké době podzimních 
dní přebudovala přechod přes 
Mladoboleslavskou ulici u zastávky MHD 
Kbely. Na základě projektu zpracovaného 
městskou částí se akce ujala Technická 
správa komunikací z programu BESIP. 
Úpravou parkoviště a autobusového 
zálivu se lepší rozhledy pro chodce, 
motoristé se mohou těšit na přisvětlení, 
díky němuž přechod lépe uvidí. V plánu 
je i osazení nových autobusových 
přístřešků.

OŽPD

osvětleNí Přechodu
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restaurováNí sochy svatého 
vojtěcha ve vrchlabsKé ulici

sTezKa sporTu
Začátkem roku realizovala MČ ve Kbelích v ulici Katusická 
další výstavbu dvou cvičících strojů sloužících pro posilování 
svalů končetin, ke zlepšování koordinace těla a zvyšování 
kapacity srdce a plic. Jedná se o šlapací zařízení - pro rozvoj 
a posilování svalů nohou, konkrétně čtyřhlavého svalu 
stehenního, lýtek a hýžďových svalů a elipsovité zařízení - 

zvyšující pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšující 
ohebnost kloubů. Podrobnější informace naleznete na 
stránce www.colmex.cz/realization/venkovni-fitness-
stroje-praha-9-kbely.

OŽPD

Městská část Praha 19 získala podporu z Národního 
programu Životní prostředí v rámci Výzvy č. 16/2017, 
Přírodní zahrady na rekonstrukci části zahrady Základní 
školy Praha-Kbely. Realizace projektu proběhla od ledna 
2020 do srpna 2020.  

V rámci projektu byla upravena plocha zahrady a terénní 
úpravy na ploše 623,5 m². Byla provedena instalace 8 
objektů - 1x kopečky, 1x vodní prvek, 1x retenční nádrž, 3x 
prvek hrady, 2x výsadbové plochy.
V části stávající zahrady byla vybudována přírodní lesní 
lokalita s prvky pro podporu výuky EVVO v základní škole 
Praha - Kbely jako základního prostředku pro naplňování 
tezí Školního vzdělávacího programu a EVVO v rámci 
různých vzdělávacích předmětů. Byly vysázeny stromy a 
plodonosné keře a květiny. Součástí zahrady se také stal 

vodní prvek, který umožní sledování působení vody v 
přírodě, její užitek, vlastnosti, síla. 

ProjeKt PřírodNí zahrady 
s PraMeNeM doKoNčeN 
a PředáN šKole K užíváNí

Nově rekonstruovaná zahrada vytvořila přirozený venkovní 
učební prostor pro všechny věkové kategorie žáků s velkou 

možností využití např. venkovní laboratoř, prostor pro 
biologická pozorování. Zkoumání rostlinných druhů a 
drobných živočichů  - jejich popis, úloha v ekosystému.
Děti zahradu využijí i pro výtvarné a kreativní činnosti 
- kreslení podle skutečnosti, inspirace přírodou, sběr a 
tvorba z přírodních materiálů.
Prostor zahrady se stal přirozeným místem pro vzdělávání 
v oblasti přírodovědných předmětů, EVVO a další.
Dotaci ve výši 500 000 Kč poskytl Státního fond životního 
prostředí ČR.

Ivana Šestáková
místostarostka
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historicKý ÚsPěch MládežNicKého 
celKu sparTaKu Kbely
5.10. jsme se zúčastnili kvalifikačního turnaje U8 v Liberci 
o postup do finálového turnaje Ondrášovka CUP.  Do 
Liberce jsme odjížděli s očekáváním, jak se kluci popasují 
zejména se soupeři z prvoligových týmů. I přes oslabení 
o jednoho hráče základní sestavy, který bohužel musel 
turnaj vynechat kvůli viróze, se kluci soupeřů nezalekli a od 
prvních zápasů ukazovali, že jsou na kvalifikačním turnaji 
oprávněně. Postupně porazili Liberec 7:4 a s Neratovicemi 
vyhráli 10:3. V dalším kole nás čekal těžký soupeř z 
Nymburka a poměrně rychle jsme prohrávali 0:2. Kluci ale 
zabojovali a otočili skóre na 4:2. V posledních minutách 
pak soupeř už jen snížil na 4:3.  V dalším zápase už klukům 
začaly ubývat síly a s fyzicky zdatnějším soupeřem ze 
Stodůlek i přes nadějné vedení 2:0 nakonec jasně 3:10 
prohráli. Naštěstí pro nás poté přišla přestávka, kde kluci 
nabrali síly ze svačin od rodičů a po přestávce opět začali 
vyhrávat. Po jasné výhře s Kladnem 10:4  a vyrovnaném 
zápase s Admirou, kterou jsme ale střelecky přetlačili 5:1, 
bylo jasné, že nám finálový turnaj neunikne.  I v posledním 
zápase ale kluci makali a vyhráli nad Jabloncem 7:2 . 
Zrodil se tak historicky první postup mládežnického celku 
Spartaku Kbely do celostátního finále, které nás čeká v 
letošním roce. Dobře ONI.

sKuPiNa e (5. 10. 2020) – výsledNé Pořadí
1. TJ Sokol Stodůlky z.s.
2. Spartak Kbely z.s.
3. FK Admira Praha z.s.
4. SK POLABAN Nymburk, z.s.
5. FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek
6. SK Kladno, z. s.
7. Fotbalová akademie Jablonec, z.s.

8. Fotbal Neratovice - Byškovice z.s.

V lednu 2021 proběhl los finálové skupiny a tak už víme 
na jaké soupeře se můžeme na přelomu dubna a května 
těšit. Reprezentační trenér mužů ČR Jaroslav Šilhavý nám 
spolu se sponzorem a Jakubem Kohákem, vylosovali tyto 
soupeře: 

(Skupiny U8_Ondrášovka CUP 2021)
Dle trenéra Slavie U8 Daniela Krafta jsme spolu s nimi 
favoritem skupiny, tak uvidíme, čím nás ještě naši kbelští 
borci překvapí.
Na finálový turnaj do Znojma vypravíme pro rodiče a 
fanoušky našeho klubu autobus, aby si tento historický 
okamžik mohlo užít co nejvíce fanoušků kbelského 
fotbalu. Pokud by měl někdo zájem se k nám připojit, 
kontaktujte vedoucího mládeže Spartaku Kbely Víťu 
Mrkvičku.

Michal Nebeský, trenér mladších přípravek

fotbalové tréNiNKy Mládeže 
v době locKdowNu
Korona-virová krize dopadá na nejrůznější oblasti našeho 
života a fotbal bohužel není výjimkou. Neprofesionální 
soutěže byly zastaveny a v souladu s vládními opatřeními 
a restrikcemi jsme byli nuceni zrušit i společné tréninky. 
Borci z kbelského Spartaku však nemohou zahálet a 
bez pohybu a fotbalu zvláště tak dlouho dráčata prostě 
nevydrží. S přibývajícím časem jsme se začali přesouvat do 
on-line prostoru. Začalo to různými výzvami, kde se kluci 
trumfovali, kdo dá víc – například leh-sedů. Poté jsme 
začali využívat již existující fotbalové on-line mini-tréninky. 
Osvědčila se nám například Akademie Patrika Pavlendy, 
která je určená přímo pro malé fotbalisty a k tréninku 
postačí prostor o velikosti 1,5 x 2 metry. Trénink jsme tak 
přenesli do našich obýváku, dětských pokojíčků, podest, 
nebo kuchyní, prostě tam, kde se našlo trochu místa. 
Čím déle opatření trvala, tím více bylo jasné, že klukům 
schází alespoň nějaký kontakt mezi sebou. Během ledna 
jsme založili vlastní on-line skupinu. Na prvním setkání 

jsme si posdíleli, jak jsme prožili Vánoce a kluci se hlavně 
pochlubili dárky, které jim donesl Ježíšek. Další setkání 
už byla tréninková. Přestože jsme rádi, že on-line prostor 
nabízí alespoň nějakou možnost setkání a společného 
tréninku ve virtuálním prostředí, už se především těšíme 
na jaro a doufáme, že se, co nejdříve sejdeme na travnatém 
hřišti.

Pavel Kafoněk, trenér mládeže

šKoleNí fotbalových treNérů oNliNe
Coronavirus nám nedovolí trénovat a tak využíváme čas ke 
zdokonalování svých teoretických zkušeností.
V rámci pravidelných kurzů organizovaných FAČR se 
zúčastňujeme online školení, na kterých si sdílíme 
zkušenosti s trénováním mládeže a získáváme informace 
o nových trendech z oblasti práce s mládeží, stravováním, 
taktikou. Velice přínosné jsou navíc rozbory z vybraných 
zápasů, které díky online technice můžeme společně 
diskutovat a rozebírat.
Na přiložené fotografii probíhá přednáška Ing. Milan 
Kormaníka, profesionálního trenéra mládeže z Fotbalová 
asociace ČR.

Vít Mrkvička, vedoucí mládeže

Kbely Mají fotbalový Klub 
už od roKu 1921                                                       
Ani v současné, virem Covid 19 poznamenané době, kdy 
všechny sporty trpí nuceným přerušením činnosti, se 
nezastavily přípravy oslavy významného výročí kbelského 
sportu - 100 let od založení prvního 
fotbalového klubu A.F.K. Kbely.  
Fotbal se ovšem ve Kbelích hrál 
dokonce už dříve. První dosažitelná 
zmínka o této hře ve Kbelích je z října 
roku 1912, kdy se místní borci scházeli 
na prvním plácku ,,v Alejíčkách‘‘, říkali 
si,,Kolumbie Kbely‘‘. A na tomto plácku 
se také uskutečnilo první utkání s 
tradičním soupeřem – sousední Vinoří 
– a skončilo divokým výsledkem 6:6. 
Založení klubu, které již v té době 
bylo na spadnutí, však odsunula první 
světová válka.
Po válce působili kbelští fotbalisté na 
novém hřišti za restaurací,, U Suldovských‘‘ (území dnešní 
sokolovny), ovšem s výstavbou sokolovny přišlo další 
fotbalové stěhování na tzv. „Panskou louku“ (část letiště). 
Stěhování hřiště ve Kbelích ještě dvakrát pokračovalo a 
současně využívaný pozemek se povedlo najít až v roce 
1942. Tehdy vzniklo na tehdejší poměry velmi moderní 
hřiště v prostoru nynějšího Sportovního areálu Kbely. 
Už 14. dubna 1922 byl fotbalový klub A.F.K. Kbely přijat 
do Československé fotbalové asociace a do mistrovských 
soutěží se klub přihlásil v roce 1923.    Začal nejnižší třídě 
a postupně stoupal výše až do roku 1935, kdy startoval v 
I.B třídě, v té působil až do roku 1955. V tom roce začaly 
nejslavnější chvíle  klubu A.F.K. Kbely –  postup do 1.A třídy, 
v sezóně 1957/58 pak postup do divize,  v roce 1960 zisk 
2. místa s postupem do 2. ligy, bohužel jen na jeden rok. 
Ale v tom roce hrály ve Kbelích mistrovská utkání takové 
kluby jako Teplice, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Most, 

Děčín!  A návštěvy? Až 3000 diváků!  A to vše 
na původním hřišti, které až další generace 
kbelských nadšenců, funkcionářů i hráčů 
přebudovaly  na současné, uměle zavlažované 
hřiště s velmi kvalitním trávníkem.  Hlavní hrací plochu se 

postupně podařilo rozšířit o malou  tréninkovou plochu  s 
umělým povrchem  a pak ještě v roce 2020  o další  malou 
travnatou  plochu pro trénink a zápasy těch nejmenších. 
Nástupce historického A.F.K.,   klub  Spartak Kbely se snaží 
na tuto dlouhou a úspěšnou historii co nejvíce navázat. 
Jeho první mužstvo  mužů hraje úspěšně v  pražské I. B 
třídě,  mužstvo dorostu působí  v Pražském přeboru. V 
mužstvech žáků a přípravek trénuje a hraje soutěže více 
než 100 dětí.
100 let klubu je významné výročí,  při kterém je ve Kbelích 
na co se ohlížet, ale i plánovat  budoucnost.  
Hlavní program oslavy tohoto výročí  klub plánuje  na 
září 2021, kdy, pevně v to doufáme,  budou už všechna 
mužstva klubu trénovat a hrát utkání bez omezení.

Ing. Jiří Němec 
místopředseda klubu
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ŠaKal Kbely
šaKal Na cestě aNeb NiKdy Nejsi sáM

Trénujeme, dokud nám to Covid a s ním spojená opatření 
dovolují.
Vevnitř i venku, pak jen venku a nakonec se ŠAKAL stává, 

doufáme, že jen na čas samotářem.  

Učí se být víc samostatný, než by se mu líbilo.  Není v tom 
ale sám.
Připravili jsme pro něj výzvy, které mu pomohou udržet se 
ve formě a ukázat pak ostatním, co že dělal v zimě.

Turisticko-orientačně-vědomostí hra 
v okolí Kbel prověřila nejen tlapky a 
čumáčky při čenichání kontrol, ale 
následně pak i hlavičky při luštění 
tajenky. Na všechny úspěšné čekalo 
ocenění.

Online hodiny s Agátou a Lenkou aneb když už koukáš na 
monitor, tak se u toho pořádně hejbej!
Tokio – Kbely po svých. Souboj šesti smeček, který 
odstartoval v narozeninový den Jarmily Kratochvílové.  
Holky, kluci, mámy, tátové, trenéři i Králík se snaži urvat 
pro svou smečku co největší porci z 12097 kilometrů 
na cestě z Olympijského stadionu v Tokiu do kbelského 
Pralesa.V době uzávěrky (07.února) již mají borci za sebou 
čtvrtinu cesty a pokud jim zápal vydrží, tak něžné šakalí 
maminky převálcují všechny ostatní....ale uvidíme, souboj 
pokračuje!

V zdravém těle zdravý duch, po dočtení hned na vzduch!
Vaši Šakali

Klub seNiorů Kbely 
Klub seNiorů Kbely v období 
hygieNicKých oPatřeNí
Na počátku letošního roku měl klub připravený detailní 
plán činnosti na celý kalendářní rok. 
Byly v něm připraveny akce do klubovny  
Domu seniorů jako byly cestopisné 
přednášky, zajímavé besedy a další 
činnost. Dále byly naplánovány i tři 
jednodenní výlety za poznáním. Jako 
každý rok i letos byl naplánován na září 
týdenní rekreační a rekondiční pobyt pro 
50 seniorů.  Plán se však podařilo plnit 
jen do schůzky dne  4.března, kdy jsem  
vzpomněli oslav Mezinárodního dne žen 
tradičně  i s kulturní vložkou připravenou 
dětmi z mateřské školy. Do týdne po 
této schůzce již začala platit vyhlášená 
hygienická opatření. Stále jsme doufali, 
že se situace v pololetí zlomí k lepšímu. 
Proto jsme do poslední chvíle udržovali 
naději, že se nám podaří týdenní pobyt 
uskutečnit. Když to nebylo možné, 
připravovali jsme náhradní termín do 
stejného místa na konec října letošního 
roku. Ani tato akce nevyšla. 
Podle vývoje koronavirových onemocnění a přijímaných 
hygienických opatření bylo jasné, že se do konce roku 

normální činnost klubu neobnoví a předpokládané využití 
vložených finančních prostředků bude problematické. 
Navržená představa o poskytnutí tiketů, za které by 

si mohli členové klubu nakoupit léky a zdravotnické 
prostředky k posílení imunity a obranyschopnosti svých 
organismů proti koronaviru, byla vedením místního 

úřadu akceptovaná. Za nevyužité finanční prostředky byly 
úřadem zakoupeny tikety, které jsme mohli našim členům 
na mimořádné schůzce předat. Akce  s předáváním tiketů, 

odpovídajícím poučením se uskutečnila 
dne 25.11.2020 při Domově seniorů 
Kbely za respektování všech hygienických 
opatření. Senioři vedle obálek s tikety 
na nákup zdravotnického zboží si 
mohli odnést i láhev  s dezinfekčním 
prostředkem. V průběhu dopoledne 
se podařilo postupně přicházejícím 
seniorům předat všechny připravené 
obálky s tikety, což mimo jiné svědčí o 
jejich aktivitě a zájmu o dění  v obci. 
Radost seniorů byla velká a poděkování 
patřilo všem, kteří se o tuto akci 
postarali. Z jejich úst zaznívala přání 
zdraví a pohody do příštího roku, ale 
zejména přání, aby se zase obnovila 
plnohodnotná činnost klubu, na kterou 
si zvykli a na jejíž činnost se vždy těšili. 
Přejeme členům klubu a také všem 
seniorům občanům Kbely zdraví, osobní 
a rodinnou pohodu jak do konce roku, 

tak zejména pro celý příští rok. 
JUDr. Petr Želásko



PředáNí sbírKy Pro KačeNKu
3124 25

Kbeláci nepřestali pomáhat. Kbelský pivovar pod záštitou 
radnice navázal na minulou charitativní „Andělskou“ 
sbírku. Tentokráte se pomoc zaměřila na podporu malé 
Kačenky, 8leté bojovnice, která se odmalička vyrovnává 
s hendikepem. Moc jí pomáhá finančně nákladná 
rehabilitace i kompenzační pomůcky. Právě na tyto aktivity 
byla 29. 1. 2021 předána paní Podrázské vybraná částka 
14500,-Kč.
Od Vánoc Kbelský pivovar vybíral příspěvky do zapečetěné 

kasičky, každý z přispívajících obdržel andílky různých 
velikostí a materiálů, jež poskytli do andělské sbírky např. 
MŠ Letců, MŠ Albrechtická, družina ZŠ Kbely, Růžena 
Šťovíčková s manželem, Jitka Šlosárková, Andrea Říhová, 
Jana Kulhánková-Cestička, KRC Cobydup a další.
Vám všem, co pomáháte, patří za podporu v tak těžké době 
veliký dík od rodiny Kačenky Podrázské. Kačenčiny malé 
krůčky k lepšímu životu můžete sledovat na fcb stránce 
https://www.facebook.com/sbirkavicekprokacenku/
 či na https://katerina-podrazska.webnode.cz/o-kacence/

www.kbely.tv
Kbely Tv
výběr nejzajímavějších reportáží

bývalý Pal jako nové centrum Kbel?
Bývalý průmyslový areál prochází velkou revitalizací. Vlastníci mají 
ambiciózní plány...
https://kbely.tv/video/2025-byvaly-pal-jako-nove-centrum-kbel-

Kbelský kvíz
Nenuďte se a ukažte, že znáte Kbely jako své boty. Kvíz pro všechny kbelské 
historiky!
https://kbely.tv/video/2022-kbelsky-kviz

600 odběratelů na Kbely tv
Youtubový kanál Kbely TV překročil hranici 600 odběratelů. Pomůžete 
nám získat 1000? Tak sdílejte tohle video.
https://kbely.tv/video/2026-600-odberatel-na-kbely-tv

videoročenka 2020
Zavzpomínejte na rok 2020. Stačí Vám na to pouhá minuta a půl.
https://kbely.tv/video/2021-zacala-rekonstrukce-zdravotniho-strediska

začala rekonstrukce zdravotního střediska
Zdravotní středisko prochází velkou rekonstrukcí, bude nové a moderní. 
https://kbely.tv/video/2021-zacala-rekonstrukce-zdravotniho-strediska

andělé pro Kačenku
S pivem na pomoc potřebným. Unikátní charitativní akce s Kbelským 
pivovarem.
https://kbely.tv/video/2024-andele-pro-kacenku
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osobNosti ze Kbel
Vyhrála nejdůležitější bitvu, porazila vážnou nemoc. 
Legenda ženského fotbalu Eva Haniaková si teď užívá 
radosti s vnoučaty, je ale jasné, že sportovní láska jejího 
života - tedy fotbal - jí pořád chybí. „Je už dlouho součást 
mého života, na to se nedá zapomenout,“ povzdechne 
si energická dáma, která trénuje dívky ve Spartě, při 
procházce s vnoučkem. „Samozřejmě, že po tom všem, co 
jsem prožila, jsou hodnoty někde jinde, ale sport a ženský 
fotbal je v mém srdci stále.“
však jste se také po překonání zdravotních trablů k 
fotbalu vrátila. Nešlo to bez něj vydržet?
Moc jsem se těšila mezi holky, že můžu zase trénovat. 
Mohla jsem se o ně starat, to mládí kolem sebe jsem moc 
potřebovala.
a teď jste kvůli koronaviru zase bez fotbalu. amatérský 
fotbal se zastavil. Můžete ho sledovat v televizi v podání 
profesionálů, nebo být s hráčkami v kontaktu na dálku. 
jak těžké to pro vás je?
Bohužel. Doba je taková, je to strašně ubíjející. Nejenom 
pro děvčata a děti, ale všeobecně i pro nás pro dospělé, 
protože se snažíme motivovat děti ke sportu. Bohužel doba, 

kdy bude lépe, tak je asi z pohledu fotbalu v nedohlednu.
štve vás tedy v základu, že děti nemohou sportovat...
Dětem musíme dát pohyb, jinak prostě budou přibírat 
na váze, nebudou mít motivaci, vůli. Když přišlo nějaké 
nařízení, tak jsme ho vždy striktně dodržovali. Nezažila 
jsem, že by byl někdo z mého týmu nemocný, všechna 
pravidla se opravdu dodržovala, a proto je nám teď hodně 
smutno, když nemůžeme trénovat. Děti potřebují pohyb, 
vzduch, kolektiv. To nám všechno chybí.
Počítám, že se s týmem snažíte pracovat na dálku. jak to 
funguje?
Od té doby, co jsme v ilegalitě, se snažíme s holkami 
komunikovat, motivovat je, vymýšlíme věci od online 
tréninků po virtuální zápasy, teď jsme hrály proti mladším 

klukům z Českého Brodu. Snažím se, aby se holky těšily, 
že budou mít trénink přes zoom s Irenou Martínkovou.              
A účast je dobrá, třeba sedmadvacet holek. Ona jim 
povídá, hrála ve Švédsku. Pro holky je to perfektní. Nebo 
jim udělá trénink fyzioterapeutka Klára od B týmu, ráda 
bych udělala, aby měly holky hodinu aerobiku. Snažím se, 
aby tam motivace byla, ale je to ubíjející. Je to o tom, že 
děti potřebují kolektiv.
jak se pořádá virtuální zápas na dálku?
Probíhá tak, že se domluví dva týmy. Naše mladší žákyně 
proti mladším žákům, dali jsme si pravidla. Vybralo se 
šest disciplín - nožičky, hlavičky, běh na kilometr, nášlapy, 
posilování břicha, švihadla. Necháme, aby to holky 
natáčely na videa, aby nad tím byla kontrola. A prvních 
deset nejlepších si počítá výsledky. Samozřejmě s tím je 
práce, ale nakonec holky vyhrály 5:1, když měly některé 
disciplíny úplně nadstandardní.
Kde dominovaly?
Máme dívčinu, co udělá třeba 495 nožiček. Tohle všechno 
slouží k tomu, aby se holky zlepšovaly a třeba viděly, že ta 
kamarádka je lepší. Nebo vidí, že jsme prohrály kvůli tomu 

a tomu. Motivují ale i rodiče.
jak?
Soutěžíme třeba s holkami, kdo 
víc naběhá. A rodiče? Pozor, ti jsou 
hraví, to byste se divil. Snažíme se 
něco dělat, ale už bych byla ráda, 
aby tam byl taky nějaký dobrý 
konec, aby to k něčemu vedlo.
Překládám si to správně tak, že 
byste si přála, aby omezení brzy 
skončila a mohlo se hrát. Přijde to 
na jaře?
Nevím, aspoň kdybychom mohly s 
holkami trénovat. Byla bych ráda, až 
začne škola, kdyby se něco změnilo. 
Ale jsem celá skeptická tím, co se 
děje, jaké máme informace, ta 
doba nás drží u krku.
trénovala jste u dospělých, teď 

už dlouho fungujete u sparťanské mládeže. Máte strach, 
že může mít tahle situace vliv i na odliv mladých hráček 
od fotbalu? Nebo si začnou více vážit toho, že mohou 
sportovat?
Začnu všeobecně. Když si takhle zajdu na procházku a 
vidím rodiny, co s dětmi vyrazí ven a děti jezdí na kolech či 
bruslích, tak mám radost, že se něco děje. Na druhé straně 
ten odliv bude. Mladí si zvyknou na pohodlí. Odliv u mě v 
týmu není, ale mám zprávy, že ti a ti už skončili. Současná 
situace děti nemotivuje, zdá se jim, že to nemá význam. 
Takže my trenéři máme i psychologickou práci, aby děti 
věděly, proč to a to dělají.
vy navíc máte celou fotbalovou rodinu. jeden syn je 
trenérem v pražské i. a třídě, druhý syn je manažerem 

klubu, hrál i druhou ligu, teď si kopne za kbelské béčko...
Je to pravda. Vnuk navíc dělal plážový fotbal, ten se také 
zastavil. Nižší soutěže v Praze nejedou. Nejstarší syn, co 
vede Kbely, tak také nemohou trénovat. Je to fotbalová 
doba temna. Trpíme všichni. Je to i o tom, že synové živí 
rodiny, je to boj o přežití.
Když přišla řeč na Kbely, váš syn tomáš si tam přivedl 
exligistu Pavla bestu. co jste na to 
říkala?
Myslím, že pro fotbal je to zpestření. 
Znala jsem ho. Taky jsme se dostali do 
legrační situace. Já přijela z tréninku a 
on říkal, jak to, že jste ve sparťanském. Já 
Spartu nemám rád. Ale já si to lepším tím, 
že jsem se dohodla s fotbalisty, že jakmile 
vyhrají zápas, tak přijdu s napečenými 
koláči, nebo s něčím podobným. A Besta 
rád jí, takže myslím, že ho mám na své 
straně. Kluci hodně vyhrávali, takže jsem 
tam chodila každý týden.
takže překousl i ten sparťanský oděv?
Jo, jo, jo. On je dobrý strávník. To zase 
musím říct, že si u mě šplhnul, že hodně 
zkonzumoval a chutnalo mu. Zase jsme u 
té motivace...
Pavel besta řekl, že nemá rád spartu, 
zbytek vaší rodiny jsou slávističtí 
srdcaři. jak to snášejí, že pracujete pro 
konkurenta z letné?
Jediná vnučka je ještě sparťanka. Zbytek rodiny jsou 
zapálení slávisté, je to trošičku problém. Já jsem člověk, 
který není vyloženě jednostranný, podívám se ráda na 
každý zápas. Teď třeba hodně koukám na West Ham. 
Sleduji, co je dobré pro fotbal, kam to kluci dotáhli.
synové to mají jinak?
Jsou zaměření hlavně na ten svůj klub.
vy jste navíc byla dlouhá léta jako hráčka ve slavii. takže 
by měli pochopit, že máte vztah k oběma s?
Určitě. Vždyť já jsem byla ve Slavii dvacet let a teď to 
pomalu bude osmnáct let, co jsem ve Spartě. To jsou kusy 
života a je na co vzpomínat.
dejte k dobru třeba něco z doby, kdy jste začínala ve 
slavii.
Hrávaly jsme třeba přáteláky proti staré gardě Slavie a 
hrály jsme proti Bicanovi a v bráně byl Plánička. Já jsem 
byla ve Slavii od devětašedesátého roku. Dostaly jsme 
třeba osmnáct gólů, ale je to nezapomenutelný zážitek. 
Kdo může říct dneska, že hrál proti Bicanovi? Zážitků 
mám moc. Proto mám v hlavě myšlenku, že bych chtěla 
dát dohromady historii ženského fotbalu od prvopočátku. 
Málokdo ví, že o fotbalu žen byly první zmínky už v 
šestatřicátém roce, kdy hrál tým z Brna v Rakousku ve 
Vídni až do druhé světové války.
Když se řekne slavia, co se vám na první dobrou vybaví?
Poznala jsem tam hodně lidí. Třeba trenér Marzin, uměl 
udělat atmosféru, uměl namotivovat. Měly jsme večírky 

se známými osobnostmi, byly slávistické karnevaly, hrály 
jsme během soboty a neděle tři exhibiční zápasy, kde bylo 
třeba dvanáct tisíc lidí. To byly neskutečné věci. Nedá se 
to zapomenout. Třeba turnaj Mladého světa v Rožnově 
na Moravě. Díky tomu jsme třeba fáraly do dolů. To byl 
zážitek.
to jako za trest, nebo za odměnu?

Turnaj byl mezinárodní                      
a vždycky týmy měly sponzory. 
Patrony našeho týmu byli 
havíři. Jednou nás vzali do dolů. 
Dostaly jsme vybavení, přilby, 
kahany. Dostaly jsme se až 
úplně dolů do šachty, kde lezli 
horníci po zádech. Bylo vidět, 
jak těžkou práci mají. Taky jsme 
se ale dostaly i do ciziny, třeba 
do Itálie.
v cizině jste si po konci ve 
slavii také zahrála, že?
Hrála jsem za reprezentaci, 
když přišla nabídka jít hrát do 
Rakouska. To bylo v době, kdy 
byl předsedou fotbalového 
svazu pan Chvalovský. Všechno 
klaplo a já hrála deset let za DFC 
Heidenreichstein. Postoupilo se 
z druhé ligy do první. Když jsem 

se loučila, dostala jsem vyznamenání, že jsem doživotní 
kapitánkou toho týmu. Po návratu jsem hrála druhou ligu, 
pak futsal a pomalu začínala trénovat. Tehdy mě oslovil 
Dušan Žovinec, zda bych se nechtěla přijít podívat.
a vy jste neodolala?
Šla jsem na Podvinný Mlýn, kde trénovaly starší žákyně. 
Chytlo mě to a od roku 2002 jsem vlastně ve Spartě, 
kde trénuji mládež. Byla tam ale i ženská reprezentace. 
Jako asistentka jsem byla u áčka, dělala jsem patnáctku, 
sedmnáctku. Život byl prostě plný fotbalu. S trenérstvím 
jsem začala od píky, teď mám trenérskou profilicenci pro 
mládež. Všechno jsem si odmakala.
Když jste nakousla zahraniční fotbal, jaká liga je podle 
vašeho gusta?
Líbí se mi anglický fotbal. Má kvalitu, bojovnost, proto 
obdivuji, kam se dostal Tomáš Souček. Všichni víme, že 
to neměl jednoduché. To je vzor pro mladé, kam to může 
kluk dotáhnout. Taky chci říct, že nemám zase tolik času 
vysedávat u televize, ale West Ham, to je takový balzámek 
v téhle době.
ostatně se do světa posouvají i fotbalistky, že?
To je super zpráva pro reprezentaci. Holky něco zažijí, vidí, 
že to není zadarmo. Vždycky záleží na každém jedinci, jak k 
tomu přistoupí. Těší mě, že v áčku reprezentace mám holky, 
které prošly mýma rukama. To je pro mě zadostučinění. 
Vždycky chcete, aby se vaše holky dostaly co nejvýše.

Zdroj: www.fotbalpraha.cz
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Krc cobyDup
co dělat, Když…?
Vážené Kbelačky a milí Kbeláci, příznivci a fanoušci pro-
jektu “Co dělat, když…?”, který zašťituje Kulturní a rodin-
né Centrum CoByDup, dovolte mi Vás informovat, že i v 
letošním roce plánujeme pokračovat v aktivitách, kterým 
se v rámci zmíněného projektu dlouhodobě věnujeme. 
Projekt „Co dělat, když...?“ se věnuje následujícím oblas-
tem: výchovným a rodinným problémům, primární pre-
venci v rodinách nebo pracovně-právní problematice. Sem 
patří:
Interaktivní workshopy v oblasti péče o rodinné vztahy a 
výchovy dětí. Témata těchto workshopů se týkají řešení 
zátěžových situací, podpory rodičů a jejich nasměrování 
k pozitivnímu rodičovství, problémových situací mezi 
rodiči a dětmi, jako jsou například tresty nebo odměny, 
dětská agresivita, vzdor, sourozenecká rivalita, práce s 
dětskými emocemi atd. Na workshopy jsou přizýváni ex-
terní odborníci jako např. logoped, fyzioterapeut nebo 
výživový poradce.
Odborné semináře v oblasti primární prevence v rodinách. 
Zde se věnujeme obtížným situacím v rodině jako jsou 
nástup do školy, rozvod rodičů atp. Rádi bychom zařadili 
i témata jako aktivity dětí na sociálních sítích, prevence 
závislostí nebo problematika sendvičové generace. 
Odborné semináře týkající se pracovně-právní oblasti. 
Semináře klienty informují o možnostech pracovních 
vztahů, jejich zahájení a ukončení, nároky rodičů v souvis-
losti s nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou a 
návratem z nich.

V loňském roce jsme byli nuceni přizpůsobit 
celou koncepci projektu epidemiologické 
situaci. Několik seminářů jsme nakonec museli zrušit, 
některé se povedlo uspořádat online. S novým formátem 
setkávání se museli poprat všichni zúčastnění a těm patří 
velký dík. 
S obrovským zájem se setkaly individuální poradny, 
pracovně-právní poradna byla díky tomu vyčerpána ještě 
před koncem roku. Aktuálně se nám podařilo navýšit jejich 
kapacitu, proto už nyní můžete jejich služby opět využít. V 
roce 2021 máte k dispozici individuální poradny v oblasti 
výchovy a prevence (rodinna.poradna@krc-obydup.cz)  a 
elektronickou právní poradnu (codelatkdyz@krc-cobydup.
cz), odkud je anonymně předáme spolupracující právničce 
a zpracované odpovědi Vám pošleme zpět. 
Nadále můžeme pokračovat i díky podpoře MČ Prahy 
19. Aktuálně jsme pro Vás ve spolupráci se speciální 
pedagožkou a terapeutkou Mgr. Lucií Levitovou přichystali 
webinář Sourozenecké konflikty, plánovaný na 18.2. a 
(Ne)pozornost dětí, který proběhne 18.3. Hlásit se na ně 
můžete na adrese: centrum@krc-cobydup.cz 
I na letošní rok jsme žádali o podporu v rámci dotačního 
programu Rodina poskytovanou MPSV, držte nám palce, 
abychom se mohli setkávat na seminářích a v poradnách 
i nadále, i když zatím jen online. Těšíme se na Vás.

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

codelatkdyz@krc-dobydup.cz

PláNujeMe a NevzdáváMe se Naděje
Říkaly jsme si a doufaly, že rok 2021 začne pro nás trochu 
optimističtěji, než jaký byl závěr roku a vlastně skoro celý 
rok 2020. Bohužel i nyní nás provází protiepidemická 
vládní opatření, která nám znemožňují vykonávat činnost 
v plném rozsahu. Přesto jsme se nevzdaly a naplánovaly 
jsme hned několik akcí, i když budou třeba trochu jiné. Na 
únor jsme pro Vás připravily masopustní stezku a v létě 
se Vaše děti mohou těšit na příměstské tábory. A protože 
doufáme, že opatření brzo poleví, rozhodly jsme se vypsat 
také zápisy do kroužků a kurzů na další pololetí. Věříme, 
že se všechny naše plánované akce a kroužky budou 
moci uskutečnit. Aktuální informace sledujte na našich 
stránkách nebo na facebooku KRC CoByDup.
Kbelský masopust – v únoru  budou v lesoparku  rozmístěná 
stanoviště s masopustními zajímavostmi, tradicemi a  
zábavnými úkoly, po jejichž rozluštění vyjde písmeno 
v tajence. Ve kbelském amfiteátru bude k vidění malé 
fotoohlédnutí za tradicí kbelských masopustních 
veselic. stanoviště budou označena symbolem jitrnice. 
Každý účastník si neorganizovaně a sám za sebe projde 

úkoly. Za vyřešení dostane drobnou odměnu. Těšit se 
můžete také na fotosoutěž. Více informací na stránkch 
www.krc-cobydup.cz

Příměstské tábory – šest týdnů zábavy a dobrodružství 
12. 7. – 16. 7. 2021 „léto v pohybu“ 
– věková skupina 7–12 let
19. 7. – 23. 7. 2021 „letní hrátky se zvířátky“ 
– věková skupina 3–6 let
26. 7. – 30. 7. 2021 „létu vstříc“ 
– věková skupina 4–8 let 
2. 8. – 6. 8. 2021 „hurá, prázdniny!“ 
– věková skupina 5–10 let  
9. 8. – 13. 8. 2021 „ježkovo letní dobrodružství“ 
– věková skupina 6–12 let
16. 8. – 20. 8. 2021 „cestou, necestou“
– věková skupina 3–5 let

Těšíme se na Vás a doufáme v lepší zítřky.
Vaše tety z KRC CoByDup

tříKrálová sbírKa 2021
tříKrálová sbírKa 2021
Průběh tradiční Tříkrálové sbírky v roce 2021 zásadně 
ovlivnila pandemie covidu-19. Ačkoliv jsme si již před 
Vánoci vyzvedli kasičky a drobné dárky pro dárce i 
koledníky, čekali jsme, jak se bude vyvíjet epidemická 
situace. Kromě pokynů Charity ČR a Arcidiecézní charity 
Praha jsme ve Kbelích možnosti bezpečného koledování 
konzultovali také s městským úřadem, a nakonec jsme se 
rozhodli pro zcela bezkontaktní sbírku. Děti, které se na 
koledování již těšily a nacvičovaly koledy, byly zklamané, 
ale nedalo se nic jiného dělat.
Naše kasičky tak byly dispozici pouze v kostele svaté Alžběty. 
Vzhledem k omezení počtu účastníků na bohoslužbách 
zůstaly kasičky přístupné vždy ještě hodinu po nedělní 
mši, kdy byl kostel otevřen pro individuální návštěvníky a 
dárce. Nyní jsou již kasičky odevzdány a čekáme na sečtení 
vybrané částky (až budeme výsledek vědět, dozvíte se jej 
na https://kbely.farnost.cz/).

Koleda pokračuje na internetu
Přesto je možné na Tříkrálovou sbírku stále přispívat. 
Na webové stránce https://www.trikralovasbirka.cz/ je 
interaktivní formulář, pomocí něhož můžete přispět, a to 
až do 30. dubna 2021.

Zadáte-li do formuláře PSČ naší farnosti 
(197 00), Arcidiecézní charita Praha darovanou částku 
připíše podle určeného klíče na náš záměr. Prostřednictvím 
webového formuláře můžete požádat také o vystavení 
potvrzení o daru pro odpočet od základu daně.

Kde sbírka pomáhá
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a 
dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc 
Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je určena 
na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.
Celkem 65 % vybraných prostředků však zůstává místní 
farnosti. Sbírka farnosti sv. Alžběty ve Kbelích je určena 
pro kbelské středisko Charity Neratovice na nákup 
kompenzačních pomůcek pro její klienty (invalidních 
vozíků, chodítek, polohovatelných lůžek apod.).
Děkujeme všem dárcům – těm, kteří přispěli i těm, 
kteří ještě přispějí prostřednictvím platební brány. A 
děkujeme a skládáme poklonu také všem pracovníkům a 
dobrovolníkům Charity a jiných sociálních služeb, pro něž 
je současná doba zvláště náročná.

Farnost sv. Alžběty, Praha Kbely



rodiNa záKlad Péče 
Pečujete o osobu Nebo saMi trPíte 
duševNíM oNeMocNěNíM?
Projekt Rodina jako základ péče o osoby s duševním 
onemocněním, který organizace A DOMA z. s. realizuje 
od 1. 11. 2019 do 31. 4. 2022 je financován evropského 
sociálního fondu evropské unie. 
Jakou pomoc nabízíme: 
Osoby s duševním onemocněním vedeme k 
samostatnosti a lepšímu zapojení do každodenního života. 
Zaměřujeme se na komplexní 
podporu prostřednictvím 
neurostimulačních cvičení, 
individuální a skupinové 
psychoterapie. Využíváme 
i metodu biofeedbacku. V 
rámci podpory může osoba s 
duševním onemocněním využít 
i odborníky multidisciplinárního 
týmu (rodinný průvodce, 
konzultant pro odlehčení péče, 
psychoterapeut, ergoterapeut, 
sociální pracovník, 
fyzioterapeut, trenér paměti, 
mediátor, právník a další)
Rodině rovněž zajišťujeme 
podporu psychoterapeuta a 
odborníků multidisciplinárního 
týmu, kteří pečujícím poskytují 
konzultace ohledně řešení 
různých situací při péči o osobu 
s duševním onemocněním. 
Poskytujeme i prostor k 
řešení náročných situací ve 
svépomocných skupinách 
či skupinové psychoterapii. 
Další možností podpory jsou 
minikurzy na témata, jež rodiny 
samy označí za potřebné řešit. 
Projekt je určen lidem s 
duševním onemocněním 

starším 18 let, a jejich rodinám, které žijí na území hl. m. 
Prahy. 
Veškeré aktivity jsou v rámci projektu poskytovány zcela 
ZDARMA. Projekt je spolufinancován prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo: +420 725 319 
208 nebo pište na e-mail: rodinazakladpece@a-doma.cz a 
my Vám poskytneme pomocnou ruku.  

www.a-doma.cz 

s duševním onemocněním

Pokud jste z Prahy a trpíte duševním onemocněním 
nebo pečujete o svého blízkého s touto diagnózou, 
můžeme Vám péči usnadnit a poradit. Víme, jak těž-
ká a psychicky vysilující taková každodenní starost je. 
Proto Vám všem nabízíme pomocnou ruku. 

Vám ulehčíme péči, posílíme vztahy v rodině a odstra-
níme konflikty. 

Vašemu blízkému naopak zlepšíme mozkové funkce, 
zapojíme ho do sociálních aktivit a budeme ho učit 
samostatnosti. 

Veškerá podpora je poskytována BEZPLATNĚ.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Rodina jako základ péče 
o osoby s duševním onemocněním
CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252

Pomoc lidem

www.a-doma.cz

A jak toho docílíme?
Díky psychoterapeutické pomoci, metodě biofeedback, 
postupnému vzdělávání, poradenství odborníků, pomo-
cí skupinových psychoterapií nebo svépomocných sku-
pin. 

Celý náš multidisciplinární tým složený z rodinného 
průvodce, konzultanta pro odlehčení péče, psychote-
rapeuta, ergoterapeuta, sociálního pracovníka, fyzio-
terapeuta, lektora, trenéra paměti, klinického farma-
ceuta, mediátora či právníka Vám poskytne informace, 
jak péči optimálně nastavit a nehroutit se z toho. 

Tým odborníků

Individuální podporu Vám rádi poskytneme v domá-
cím prostředí. Vhodný čas a vše potřebné domluvíme. 
Stačí nás jen kontaktovat. 

Veškerá podpora je poskytována BEZPLATNĚ.

Podpora

A DOMA z. s., Na Strži 1683/40, Praha 4

+420 725 319 208  
rodinazakladpece@a-doma.cz 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Projekt Rodina jako základ péče 
o osoby s duševním onemocněním
CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252

www.a-doma.cz A DOMA

dobrá věc se Podařila
V září tohoto roku se členové družstva garáží Lužanská 
dohodli, že zvelebí příjezdovou panelovou komunikaci 
ke svým garážím a odstraní nálety, plevele a trávy, které 
panely prorůstaly. Vzhledem k vládním nařízením nemohla 
být provedena společná brigáda. Proto se členové usnesli, 
že okolí garáží uklidí podle svých možností individuálně do 
poloviny listopadu. A tak se také stalo. 
Je milé vidět, že jsou lidé schopni se dohodnout a 

udělat něco pro své okolí. Zde je namístě poděkovat 
nejen členům družstva, ale též městské části Praha 19, 
odboru životního prostředí, jmenovitě vedoucí odboru 
paní Pokorné, a technickým službám za vstřícné a rychlé 
zajištění kontejneru, za naložení a odvezení bioodpadu. 
Garáže opět září čistotou. Všem mnohokrát děkuji. 

Filip Langer
Předseda samosprávy garáží Lužanská I a II
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sebeobraNa sK Kbely
otevřeNé Mistroství česKé 
rePubliKy holešov dNe 22. 8.2020 
v tlaKu Na lavici – beNch Press. 
Dobrý den. V  roce 2020 se nám účast na závodech 
zkomplikovala, a to z důvodu, který je nám všem znám - 
Covid-19. Díky podpoře Městské části Praha 19 jsme se 
zúčastnili jen Otevřeného mistrovství České Republiky 
v Holešově, i když do poslední chvíle z nás nikdo netušil, 
zda se vůbec tyto závody 
uskuteční kvůli nákaze. 
Již jednou se tyto závody 
přesunuly ze začátku roku 
2020, a to z března na srpen. 
Za náš Tým jsme se tohoto 
mistrovství České Republiky 
zúčastnili v počtu třech 
závodníků a jedné závodnice, 
kdy jsme po náročné přípravě 
vybojovali dvě první místa, a 
to v kategoriích dorostenci 
a open muži, a dvě druhá 
místa v kategoriích open 
ženy a master od 40 let do 
50 let. Podotýkám, že naší 
specializací není powerlifting-
trojboj, ale sebeobrana. 

Posilování s činkami je jen doplněk ke 
zlepšení naší fyzické a psychické kondice. 
Všichni naši závodníci i závodnice v našem týmu jsme 
naturální cvičenci – bez zakázaného dopingu! Děkujeme 
Vám za pozornost a za podporu Městské části Praha 19. 

Za náš tým zakladatel a trenér Ondřej Šťastný 

ZNáTE NěJAKOU ZAJíMAVOU OSOBNOST KBEL? 
POVěZTE NáM O Ní…

Komise kroniky a historie vyzývá Kbeláky, aby se nám ozvali se zajímavými životními 
příběhy svých příbuzných či známých, ideálně žijících alespoň po nějakou dobu 
svého života ve Kbelích, kteří se proslavili významnými životními úspěchy i za 
hranicemi „Kbel“. Shromažďujeme informace o zajímavých osobnostech Kbel.

Své náměty nám můžete posílat na e-mail Kbely.Kronika@kbely.mepnet.cz.
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sKaut - s.s.v.
Náš skautský oddíl a druhá vlna koronaviru
Stejně jako na jaře tohoto roku jsme byli nuceni přerušit 

naši činnost. Nepříznivá situace nás ovšem neodradila 
od plnění úkolů, jako tomu bylo 
i před půl rokem. Každý týden 
přicházely nové instrukce k 
plnění klasických skautských 
aktivit, jako je dopisování deníku, 
zkrášlování pracáku (sešit, kam si 
lepíme sběratelské kartičky) či 
doplnění KPZ (krabička poslední 
záchrany). Tento školní rok 
pokračujeme v dobrodružné hře 
Rychlé šípy. I na toto téma se 
zaměřují některé úkoly (kreslení 
hlavních postav, návrh komiksu, 
výroba figurek z kaštanů a 
zhotovení vlajky Rychlých šípů). 
Přestože počasí je již značně 
podzimní, využíváme posledních 

teplejších dnů a věnujeme se 
venkovní zálesácké činnosti 

- lezení 
na strom, stavba provazové lávky, 
stopování a šplh po laně. 
Muzeum jaroslava foglara v ledči nad 
sázavou
Náš oddíl navázal spolupráci s panem 
Milanem Teslevičem, majitelem a 
tvůrcem Muzea Jaroslava Foglara v Ledči 
nad Sázavou. Jedná se o první muzeum 
věnované našemu významnému 
spisovateli, který svou tvorbou ovlivnil 
několik generací. Pomohli jsme s 
tříděním foglarovského materiálu a 
převozem a stěhováním materiálu z 
Prahy do Ledče.
skautská chajda
Od významného podporovatele našeho 
oddílu jsem získali chatu. V posledních 
měsících jsme se intenzivně věnovali 
jejímu zvelebování  a zařizování v 
zálesáckém stylu a úpravě okolí. Až se 
situace zlepší, budeme chatu využívat 
ke konání rádcovských kurzů, brigád 
a jednodenních i víkendových výprav. 
Budeme se zde učit dřevořezbu, 
rozdělávání ohně, práci se sekerou a 
spoustu dalších dovedností, které se 
nám budou v terénu hodit. 
betlémské světlo
I letos jsme (přes všechny komplikace 
spojené se současnou situací) mohli 
uctít tradici betlémského světla. 
Plamínek byl, jako každý rok, zažehnut 

v Betlémě, odkud letecky docestoval do Rakouska. Na 

našich hranicích s Rakouskem ho  vyzvedli čeští skauti, 
kteří ho vlakem rozvezli po celé republice. Náš oddíl se v 
neděli 20. 12. 2020 zúčastnil mše svaté v Katedrále svatého 
Víta. Betlémské světlo, které jsme měli s sebou, požehnal 
pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, který sloužil mši. 
Zapálili jsme svíčku na arcibiskupství, kde si ho od té chvíle 
lidé mohli běžně brát. Jelikož ten den byla velká zima, 
pozval nás pan Wasserbauer na teplý čaj a kávu. Tímto 
milým pohoštěním náš úkol pro ten den skončil. 
O dva dny později, v 
úterý 22. 12. 2020, 
jsme rozdávali světlo 
občanům Kbel a 
přilehlých městských 
částí před kbelskou 
radnicí. Každý, kdo 
si pro světlo přišel s 
lucerničkou, si domů 
odnesl světlo a také 
nějaké to cukroví, které 
laskavě zajistily dámy z 
radnice. Nakonec jsme 
se vydali do nedalekých 
Přezletic, kde jsme 
lidem světlo předali 
přímo před domem. 
Takto jsme zakončili naši 
činnost pro rok 2020. 
Doufáme, že se v novém 
roce  budeme moct 
opět scházet, 
vyjíždět do přírody a 
podnikat dobrodružné 
výpravy.

Suchou stezku a modré nebe nad hlavou v roce 2021 Vám 
přejí skauti S. S. V.

Více o nás a naší činnosti na: www.pesaci.skaut-ssv.cz
Se skautským pozdravem,

Kamil Podlaha

PS - fotografie jsou použity z naší “starší” činnosti.

http://www.pesaci.skaut-ssv.cz/
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záKladNí šKola Praha - Kbely
Kbelští žácí Mají srdce 
Na sPrávNéM Místě
Koncem roku 2020 odvysílala Česká televize 
tradiční vánoční adventní koncerty. Součástí 
jubilejního 30. ročníku byl i mimořádný 
adventní koncert, který byl věnován všem 
samoživitelkám a samoživitelům v době 
covidové. Dopady koronakrize zasáhly i tuto 
skupinu rodičů. Někteří z nich přišli o práci, jiní 
se potýkali s dalšími existenčními problémy 
způsobenými virem COVID-19, které měly zcela 
logicky vliv i na děti samoživitelů. Proto se žáci 
naší kbelské školy rozhodli připojit k mimořádné 
finanční sbírce. Během jednoho týdne dokázali 
shromáždit i s příspěvkem zaměstnanců školy 
částku 14 854 Kč! Celá tato částka pak byla 
poslána na příslušný účet. Tohoto začínajícího 
filantropického kroku kbelských žáků si všimla i 
sama Česká televize, která poslala našim žákům 
prostřednictvím certifikátu poděkování. Vedení 
školy plánuje certifikát umístit na takové místo, 
které bude očím viditelné a tento krásný čin 
bude žákům naší školy připomínat.
DROBNOSTI, KTERÉ UDěLALY RADOST
V prosinci to však nebyl jediný dobrý skutek, 
který žáci vykonali. Vychovatelky se v družině 
společně s dětmi jako každý rok zapojily 
do výroby vánočních dekorací. Ty následně 
zpříjemnily prostory dětské onkologie Fakultní 
nemocnice Motol. Díky této výzdobě mohly 
děti, které se v prosinci v nemocnici nacházely, 
aspoň trochu vnímat a nasát předvánoční 
atmosféru. Děti ze 3.B, kterou vede Jana 
Březinová, společně s rodiči vyráběli adventní 
věnce, svícny a zápichy. Vytvořenou vánoční 
výzdobu předaly maminky žáků této třídy 
kbelskému Klubu seniorů. Třída 2.E v čele 
Jolanou Kudláčkovou se pro změnu zapojila do 
projektu Ježíškova vnoučata. Každý žáček této 
třídy vyrobil jedno přání a andělíčka pro štěstí. Dárky pak 
byly předány domovu Clementas v Mlékovicích, které se 
nacházejí v okrese Kolín. Věříme, že i tyto drobnosti 

ze 2.E a 3.B udělaly radost a vykouzlily příjemcům úsměv 
na tváři.

Květoslav Přibil, ředitel školy

Na dráze bezPečNě i ve Kbelích
Základní škola Praha – Kbely byla zařazena jako jedna 
z mála pražských škol do celorepublikové kampaně 
Drážního úřadu na prevenci pohybu v okolí železničních, 
tramvajových a lanových drah, jakožto i bezpečnostních 
pravidel v dopravních drážních prostředcích. Kampaň nese 
název „Na dráze bezpečně“ a pomocí nástěnného 

kalendáře ve formátu A2 ukazuje vtipnou, ale poučnou 
formou nebezpečí, která vzniknou, pokud se ignoruje 
bezpečnost. Kresby vyhotovil známý český kreslíř a 
ilustrátor Petr Urban. Nástěnný kalendář bude umístěn do 
každé třídy od 5. ročníků výše.

Květoslav Přibil, ředitel školy

Certifikát České televize věnovaný jako poděkování kbelským žákům 

Školní družina opět vyrobila výzdobu pro dětskou onkologii FN Motol

ve šKolNí družiNě vzNiKá Nové 
arboreTum
Díky spolupráci, kterou třída 5.C navázala koncem minulého 
školního roku s chráněnou dílnou Lemniskáta, se podařilo 
získat finance na pořízení dvou desítek nových vzrostlých 
stromů, které byly dětmi počátkem prosince 2020 vysázeny 

v areálu školní družiny. Při ulici Železnobrodská tak vzniklo 
zcela nové arboretum. Najít zde můžete tři druhy jabloní v 
celkovém počtu 10 ks, dále ořechovec, ale také dominantní 
cca 4,5 metrů vysoký platan nebo javory. K jednotlivým 
stromům zde přibydou informační dřevěné tabule, které 
se stanou součástí nové školní naučné stezky.

Petr Šeda, třídní učitel 5.C

čteNářsKý Most Praha – haMburK 
Kbelská škola byla jednou z 30 pražských a 30 hamburských 
základních škol, které se aktivně zapojily do česko-
německého projektu s názvem Čtenářský most Praha 
– Hamburk. Protože kvůli současné pandemické situaci 
nebylo možné uskutečnit opravdové oslavy, rozhodli se 

organizátoři přijít s netradičním řešením. Děti z prvních 
až šestých tříd měly číst knížky, přičemž k překonání 
pomyslného čtenářského mostu bylo zapotřebí dohromady 
přečíst cca 3 000 000 stran. Tímto si projekt mj. vzal za cíl 
podpořit čtenářskou gramotnost.

Kateřina Škořepová, třídní učitelka 5.D

Jde se na to!“ Žáci 5.C jsou připraveni k vykopání jam 
pro sadbu nových stromů.

Dílo se daří, v areálu školní družiny 
vzniká nové arboretum

hra Králů PředáNa 
do užíváNí zš Kbely
Městská část Praha 19 nám předala 
prostřednictvím Martina hrubčíka 
do užívání královskou hru zvanou 
šachy. společenské hry s velkými 
figurami jsou v posledních letech 
populární, proto jsme rádi, že i 
naše škola se může takovou hrou s 
figurami v životní velikosti pyšnit.

Vedení školy ZŠ Praha – Kbely

Královskou hrou s figurami v životní velikosti 
se může nyní pyšnit i naše škola
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pozNáváme NaŠe Kbely
V rámci občanské výchovy se žáci třídy 6.C ujali 
vlastního projektu, který byl pojmenován jako Místo, 
kde žiji a kam chodím do školy. V rámci společné 
práce mapovali žáci historii Kbel, seznamovali 
se s místními památkami i službami, které se ve 
Kbelích provozují. Se svým bádáním seznámili 
prostřednictvím chodbové nástěnky i ostatní žáky 
naší školy.

Markéta Kučerová, 
třídní učitelka 6.C

PrvNí Měsíc roKu 2021 
ve zNaMeNí ÚsPěchů
První měsíc tohoto roku se nese znamení úspěchů. O 
tři velké úspěchy se postarali kbelští žáci: Kevin Kalous z 
9.B skončil v okresním kole matematické olympiády na 
krásném třetím místě! Zuzana Štědrá z 5.C byla za 100% 
správné odpovědi v soutěži Bezpečné cesty odměněna 
v podobě 3D brýlí a licencí k virtuálním dopravním 
aplikacím, které mají za cíl vychovávat v dopravní výchově. 
A do třetice, třída 5.C skončila z 31 kolektivů na krásném 

4. místě v roční soutěži Brána k druhým, která sleduje a 
vyhodnocuje uskutečněné dobré skutky a pozitivní přínos 
pro druhé. Kromě žáků zažívají úspěchy i naši pedagogové. 
Učitelka 3.B Jana Březinová je nominovaná na odbornou 
cenu Global Teacher Prize, třídní učitelé 5.C Petr Šeda a 9.A 
Martin Brejla jsou nominováni na Zlatého Amose a ředitel 
naší školy Květoslav Přibil je nominován na ředitele roku. 
Všem gratulujeme a samozřejmě děkujeme za dobrou 
reprezentaci naší kbelské školy.

Martin Novák, ZŠ Praha – Kbely

Žáci 6.C v rámci projektu občanské výchovy mapovali okolí Kbel

boheMia led - světla 
Pro váš doMov i KaNcelář
Dalším z kbelských podnikatelů je kbelský rodák Pavel 
Dvořák MBA, jednatel a majitel firem Dytron s. r. o. a 
Bohemia LED s. r. o. Firma Dytron patří mezi významné 
evropské výrobce zařízení pro svařování plastů, na českém 
trhu má výsadní postavení jako největší specializovaný 
dodavatel těchto výrobků a úspěšně se prezentuje i na 
zahraničních trzích. Pro obyvatele Kbel a okolních lokalit 
vytváří řadu pracovních příležitostí nejen ve firmě Dytron, 
ale také Bohemia LED.

čím se zabývá firma bohemia led? 
Firma Bohemia LED s. r. o. vznikla v roce 1998 a zabývá 
se vlastním vývojem, výrobou, montáží a servisem vysoce 
kvalitních modulárních LED svítidel. Je třeba zmínit, 
že firma svou filosofií skutečně dostává svému jménu. 
Jedná se o vlastní, ryze českou výrobu. Svítidla vyrábíme 
kompletně v naší sesterské společnosti Dytron na základě 
vlastní patentované led technologie. O jejich kvalitě jsme 
natolik přesvědčeni, že poskytujme záruku pěti let.
čím jsou výrobky výjimečné?
Vedle zmíněné stoprocentně české výroby je unikátní i 
použití materiálů, z nichž svítidla vyrábíme. Snažíme se 
o kvalitní výrobek s co nejdelší životností, s minimalizací 
zátěže životního prostředí. Proto používáme k výrobě 
svítidel ušlechtilé materiály, jako jsou nerez, eloxovaný 
hliník, dřevo nebo jiný materiál podle přání zákazníka.
Kvalitu našich svítidel hodnotí dobře z hlediska jejich 
nezávadnosti na lidský zrak také jeden z našich zákazníků, 
MUDr. Tomáš Vido, oční lékař působící v oční ordinaci ve 
Kbelích. Za velký klad považuje zejména kelvinaci tohoto 
světla – možnost nařízení jeho teplotního spektra od teplé 
bílé přes neutrální bílou až po studenou bílou.
Svítidla Bohemia LED jsou určena nejen k osvětlení interiéru 
veřejných a průmyslových prostor (kanceláří, výrobních 
provozoven, hal, škol, nemocnic, chodeb, recepcí hotelů, 
k nasvícení exponátů v galeriích, výtahových kabin apod.), 
ale i k osvětlení bytového interiéru, například k osvětlení 
kuchyňských linek, nábytkových sestav, schodišť.
Na příkladech našich zákazníků ale vidíme, že svítidla 

mohou mít často daleko širší uplatnění, než jsme původně 
zamýšleli, záleží na nápaditosti a vkusu jednotlivého 
zákazníka.
V oblasti osvětlení poskytujeme také odborné poradenství, 
spolupracujeme s projektanty, architekty a nabízíme 
i možnost vytvoření individuálního návrhu osvětlení. 
Zohledňujeme vliv barvy světla na lidskou psychiku, 
takže podle typu prostředí doporučíme i vhodnou 
variantu osvětlení. Pracujeme také se systémem řízeného 
rozsvěcování světel.
Kde můžeme vidět vaše výrobky?
Naše svítidla Bohemia LED mohou obyvatelé Kbel vidět 
kromě našeho showroomu také na řadě míst kbelského 
veřejného prostoru. Osvětlují například interiér oblíbené 
restaurace „U srubu“, interiér „Skautské klubovny Kbely“ 
v areálu Kbelského parku, dále jsou instalována v Domě s 
pečovatelskou službou a jsou použita také k osvětlení řady 
chodeb bytových domů či k osvětlení několika soukromých 
kbelských provozoven. 

co plánujete do budoucna?
V roce 2019 jsme zahájili spolupráci s českým designérem 
Janem Čtvrtníkem působícím v Německu, držitelem řady 
ocenění, například Czech Grand design - designér roku 
2008, spolupráce mj. se společnostmi Liebherr, Electrolux, 
NASA, IKEA.
V této spolupráci zatím vznikly návrhy první série 
modulárních svítidel určených jak pro veřejné, tak pro 
bytové interiéry. Jedná se například o svítidlo ACAMAR, 
které lze v bytovém interiéru uplatnit například pro 
osvětlení nábytkových sestav a které svítí i při výpadku 
elektrického proudu a o vestavěné svítidlo ANTARES, které 
je určeno k osvětlení přístupových cest a schodů v bytové i 
průmyslové výstavbě. Obě svítidla se vyznačují vytříbeným 
designem, který vhodně ladí s trendy současného bytového 
designu i architektury.
Hledáte-li řešení osvětlení svého bytu, rodinného 
domu, vaší provozovny či kanceláře, rádi vám v této věci 
pomůžeme. Rádi vás také uvítáme v našem showroomu v 
budově firmy Bohemia LED, v Toužimské ulici 10023/24d, 
kde si svítidla budete moci prohlédnout a kde vám rádi 
poskytneme více informací.

Kbelští PodNiKatelé

www.boheMialed.cz



betléMsKé světlo
V úterý 22. prosince rozdávali SKAUTI S.S.V. KBELY za 
podpory MČ PRAHA 19 na kbelské radnici BETLÉMSKÉ 
SVěTLO, které doputovalo do České republiky z Rakouského 
Salzburgu. Na hranicích si jej převzali skauti z Brna a dál 
se po České republice rozváželo většinou vlakem. Skauti 
- S.S.V. ze Kbel se v neděli 20. 12. 2020 opět účastnili mše 
v katedrále Sv. Víta na Pražském hradě, kde bylo světlu 
biskupem Zdeňkem Wasserbauerem požehnáno. Při 
krátké návštěvě Arcibuskupství, bylo světlo předáno lidem.

Michal Marel
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jaK Naši PředšKoláci tráví ziMu 
v Pralese a PaK ve své šKolce

V lednu se třída Lvíčat vrátila z Pralesa, kde celý prosinec 
pobývala, do naší školky. Tam na ně čekal vánoční strome-
ček i s dárky, které se rozdávaly ještě v Pralese. V prvním 
týdnu jsme si užívali dozvuků Vánoc a připomínání příjem-

ných zážitků z Pralesa. Začátkem ledna nás prováděli Tři 
králové a jejich tradice a písně. Naučili jsme se nakreslit 
„tři“ krále pomocí písmene U a tím podpořili grafomotori-
ku a předčtenářskou gramotnost. 
Měli jsme velké štěstí a hned v prvních dnech začalo sně-
žit, čehož jsme každý den radostně využívali na zahradě 
mateřské školy. Děti jezdily na ježdících, stavěly sněhulá-
ky, iglú, zimní úkryty pro zvířátka, ale také se každou chvíli 
koulovaly… sněhu jsme si užívali téměř tři týdny. Díky sně-
hové nadílce jsme si představili všechny možné zimní spor-
ty, děti si nejvíce oblíbily jejich předvádění pantomimou. 
Při téhle hře se vždy velice nasmály. Také jsme si povídali o 

tom, jak je důležité se teple oblékat v zimně, jaký je rozdíl 
mezi zimním a letním oblečením a proč se musíme do 
mrazivého počasí oblékat tepleji, co se stane, když je nám 
zima? Tím jsme se plynule dostali k tomu, jak pečovat o 
své zdraví. 
V tomto období jsme však nemysleli jen na sebe, ale také 

na zvířátka kolem nás a jak se o ně mů-
žeme postarat. Proto děti začaly po cestě 
na zahradu myslet i na ptáčky. Sypaly jim 
do krmítek slunečnicová a jiná semínka, na stromy věšely 
lojové koule… Nejvíce nás však bavilo pozorování ptáčků 
na zahradě, jak zobají naši nadílku a spokojeně si při tom 
pozpěvují. 

Intenzivně jsme procvičovali číselnou řadu od 1-6 a s tím 
spojené i pojmy větší/menší, méně/více, první/poslední. 
Dále jsme kladli důraz na procvičení hlásek D, T, N a před-
ložky. Měsíc leden se opravdu vydařil a těšíme se, co nám 
přinese měsíc únor…. 
Začátkem měsíce ledna jsme si ve třídě Žirafek vyprávěli o 
třech mudrcích (králích), kteří obdarovali Ježíška. Povída-
li jsme si o zimním období, jak ptáci a lesní zvěř přečkají 
zimu, o zimních sportech. Také jsme dělili slova na slabiky, 
určovali počáteční a konečnou hlásku ve slově, psali a po-
čítali, přednášeli básně, zpívali a hráli si. Také už víme, co 
z čeho se vyrábí. V Pralese jsme pobývali celý leden a pro-
žili tam opravdovou zimu s pořádnou sněhovou nadílkou.
Celý měsíc jsme měli možnost sledovat chov domácích zví-
řat – ovce s beranem, slepičky s kohoutem, králíky v králi-
kárně a kozy s kozlem. Nejkrásnějším překvapením pro nás 
bylo narození tří kůzlátek. Dostali jsme za úkol vymyslet 
pro kůzlátka jména. Návrhů jsme měli mnoho, ale nakonec 
zvítězil Jeníček, Alenka a Bublinka. Mohli jsme si je pohla-
dit a hned druhý den jsme sledovali, jak do sebe jemně 
trkají. Byla to legrace. 
Také jsme zvířata z farmy nakreslili a zaměstnanci ekocent-
ra z našich výkresů udělali venkovní výstavu pro veřejnost. 
Pobyt v Pralese se nám moc hezky vydařil.

Učitelky 5. a 6. třídy mateřské školy Albrechtické

NeNí hrdiNa jaKo hrdiNa
Opravdoví hrdinové nenosí na prsou znaky a nemusí mít 
ani velké svaly. Nejsou 
hlavními postavami 
amerických velkofilmů a 
dokonce nemusí mít ani 
žádné zvláštní schopnosti 
jako je létání nebo laserový 
pohled. Jsou to lidé jako 
my: lékař či lékařka, doktor 
či doktorka, sestřička, 
hasič, policista nebo 
třeba také zdravotník či 
zdravotnice. Jsou tu pro 
každého, kdo potřebuje 
pomoc. A protože si jejich 
práce velice vážíme, 
rozhodli jsme se letošní 
karnevalové kostýmy 
věnovat právě jim a 
alespoň tak jim poslat 
poděkování za jejich 
skutečné hrdinské činy.

Učíme děti, že být v dnešní době hrdinou 
není lehký úkol. Dětská fantazie sahá 

za hranice dospělého chápání, ale věřte, že už i děti 
předškolního věku vědí, že skutečné hrdinské činy nemusí 
být jen ty v pohádkách a filmech.
Celý pedagogický sbor a všechny děti z Mateřské školy Letců 
přejí všem skutečným hrdinům pevné zdraví, psychickou 
pohodu a také dostatečný prostor pro odpočinek.
Hrdinové, ze srdce Vám děkujeme!

S úctou, zaměstnanci a děti z MŠ Letců
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Po stoPách historie Kbel 
1130 – 2020
V loňském roce 2020 mohly Kbely slavit hezké 
výročí, 890 let o své první písemné zmínce. 
Bohužel vzhledem k situaci, která zachvátila celý 
svět – pandemie koronaviru, se žádné oslavy 
konat nemohly. Tak vám přiblížím historii Kbel, 
kterou jsem rozdělila do tří částí, alespoň touto 
cestou. 
PravěK
Kbely se nachází na tzv. průhonické plošině, tedy 
náhorní plošině severovýchodně od centra Prahy 
Tato plošina je tvořena převážně ordovickou 
břidlicí. Kbely samotné leží asi 260 metrů nad 
hladinou moře.
Že se asi lidem na území Kbel dařilo i v pravěku, 
svědčí řada vykopávek. Podle archeologických 
průzkumů je patrné, že nejstarší osídlení na 
území Kbel spadá do pozdní doby kamenné (4 
500 – 2 300 př. n. l.), která se nazývá také eneolit. 
Podle různých nálezů zde žili lidé s nálevkovitými 
poháry (3 500 – 3 000 př. n. l.), lidé kultury 
řivnáčsko – jevišovické (2 900 – 2 700 př. n. l.) a 
lidé se zvoncovitými poháry (2 300  - 2 000 př. n. 
l.). 
Při různých stavbách byly objevovány zajímavé 
nálezy. Asi první archeologický výzkum byl 
prováděn v roce 1914 profesorem Jírou, kdy bylo 
nalezeno v obecní cihelně masivní škrabadlo. 
Jeho datace je sporná, oficiálně se uvádí eneolit 
(pozdní dobu kamennou), ale část archeologů se 
domnívá, že jde o památku mezolitickou (střední 
dobu kamennou). V roce 1920 mezi současnými 
ulicemi Toužimská, Semčická, Jilemnická a 
Sovenická se nalezl hrob a různé nástroje z doby 
kultury s nálevkovitými poháry. Během 2. světové 
války bylo na silnici Toužimská směrem do Letňan 
nalezeno osm sídlištních jam - nordické sídliště, 
střepy a zvířecí kosti. V roce 1954 v ulicích 
Pelnářova a Toužimská byla nalezena kamenná 
sekyrka. V roce 1955 při kopání kanalizace 
pro II. sídliště byly objeveny zlomky keramiky 
nordického typu. V roce 1959 při stavbě nynější 
ZŠ Kbely v Albrechtické ulici byly objeveny tři 
sídlištní objekty s nálezy keramiky, zvířecích kostí 

a pazourků.  V roce 1980 při výkopu vodovodního 
potrubí byly v Hrušovické ulici nalezeny sídlištní 
vrstvy s keramikou a zvířecími kostmi z období 
řivnáčské kultury. Další překvapení čekalo na 
archeology několik metrů dál, kdy narazili v 
hloubce jednoho metru pod úrovní silnice na 
kostru dospělého člověka. Na zápěstí obou paží 
byly navlečeny měděné náramky. Hrob pochází 
z období pozdní doby kamenné, kdy se převážně 
pohřbívalo žehem. V osmdesátých letech 

minulého století šlo o velmi vzácný nález, protože 
v Čechách bylo podobných hrobů jen několik. V 
roce 1988 při kopání vodovodu poblíž Toužimské 
ulice jsou nálezy z doby bronzové a železné – 
sekyrka a ohniště. V roce 2005 při dostavbě 
tělocvičny ZŠ Kbely byly objeveny zvířecí kosti, 
zlomek sekery, šídlo, drtidlo, kamenný brousek 
a část trojuché amfory. Nálezy spadaly do pozdní 
doby kamenné. V roce 2007 bylo při stavbě 
domů Obytného parku nad rybníkem objeveno 
polykulturní sídliště, lebka a keramika z období 
1050 – 800 let př. n. l. Při stavbě nové ZŠ (otevřené 
v roce 2015) byly objeveny různé nálezy – zvířecí 
kosti, kamenné artefakty, zoomorfní nádoba – 
nádoba se zvířecími tlapkami, džbán a vzácný 
úštěpek pazourku. 
V Muzeu hlavního města Prahy je vystaven velký 
džbán z období kultury s nálevkovými poháry a v 

depozitáři Národní muzea je masivní škrabadlo z 
první vykopávky.
PRVNí ZMíNKA O KBELíCH A JEJICH NáZVU
Opustíme pravěk a archeologické vykopávky 
a vrátíme se k roku 1130. V tomto roce kníže 
Soběslav I. věnoval kustodovi Vyšehradského 
kostela poplužní dvůr (hospodářství) se šesti voly 
s tím, že musí každým rokem pohostit vyšehradské 
kanovníky. Další zmínka je až z 
roku 1356, kdy se o Kbelích píše jako Quel 
a jiné další názvy např. Quele, Quelle i 
Gbele.
Všechny názvy Kbel mají něco společného 
s vodou. Význam slova „kbel“ je např. 
vykotlaný pařez, i slovo „bel“ označuje 
studánku. Ve staročeštině slovo „zbel“ 
znamená nádoba nebo nádrž na vodu a 
německý název „Quelle“ značí pramen.  
Vodním zdrojem byl asi rybník, o kterém 
nevíme, kdy vznikl. Do rybníka vtéká 
pramen, který se nachází nad rybníkem a 
také potok, který teče z nynějšího letiště. Z 
rybníka vytéká potok – Vinořský potok, který ústí 
v Brandýse nad Labem do Labe. Ve Kbelích jsou 
také spodní vody, které jsou někde v hloubce již 
4m pod povrchem.
 MAJETELÉ KBEL A NEJSTARŠí DOMY
Z písemných pramenů je známo, že např. roku 1360 
měl ve Kbelích jeden dvůr Jan Pavlov a jeden dvůr 
Reinbot Goldner. Dále víme, že v roce 1363 zdědil 
po svém tchánovi selský dvůr s jedním člověkem 
Matěj od Věže. Ten jej v roce 1364 prodal Ondřejovi 
a Martinovi Stachovým, kteří dvůr vlastnili do 
roku 1393. Podle majitelů, kteří se různě měnili, 
víme, že zde byly statky vladyčí, měšťanů a 
církve. Roku 1379 – 1395 vlastnil část Kbel Jan 
z Jeřné a pak Adam z Nežic. Jedna tvrz (dvůr) 
patřila Marešovi ze Kbel a po roce 1400 vlastnil 
Kbely rod, který přijal jméno Kbelský.  Během 
husitských válek Kbely konfiskuje Praha. Zikmund 
Lucemburský je chce rozdělit mezi spřátelené 
vazaly, kteří bojovali po jeho boku. Následně roku 
1438 patřily Kbely sirotkům Prokopa z Olšan. Od 
roku 1445 vlastnil jeden statek Martin Mejsnárek 
z Lužné. V písemnostech je zapsáno, že ve Kbelích 

byl konfiskován dvůr kapituly Pražské, který se 
pravděpodobně nacházel v oblasti ulic Vágnerova 
a Tauferova. Za vlády Habsburků v roce 1595 se 
dostala část Kbel přes řadu menších majitelů 
do majetku pražského purkrabství, ve kterém 
byly tři velké statky. Největší zvaný Hozovský 
koupil braniborský kurfiřt. To již byla vesnice se 
čtyřmi selskými dvory a řadou chalupníků. Celá 
oblast se rozrůstá a začíná se zde pěstovat obilí. 

Zemědělský charakter vesnici zůstane ještě po 
mnoho let. Následně roku 1604 obdrží Kbely a 
jejich okolí Kateřina Smiřická z Hasenburku, ale 
ve vsi má stále velký vliv a majetek svatovítská 
kapitula. Od roku 1627 patřila část Kbel bratrům 
Slavatovým z Chlumu a Košumberka.
Byly tady nejen statky, ale začaly se stavět i domky 
a Kbely se začaly rozrůstat. Nedá se přesně určit, 
který dům byl úplně nejstarší, pokud tam není 
zapsán datum. Dům čp. 45 v Železnobrodské ulici 
tzv. Nekvasilův dům je z roku 1376. V této ulici 
stával pravděpodobně také jeden z nejstarších 
statků a dům měl později čp. 1. Zboural se v roce 
1966 a na jeho místě stojí dnes zdravotní středisko. 
Další starou stavbou je stodola Bendových v čp. 
14 ve Vrchlabské ulici, na které je vyznačen rok 
1713.
Podle starých map víme, že nejstarší domy jsou v 
ulicích Vrchlabská a Mladoboleslavská.
Příště již opustíme pravěk, vykopávky a nejstarší 
historii a dostaneme se do období 17. a 18. století.

Kronikářka Ivana Engelová
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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:
Táňa Keleová-Vasilková – Rodinné klubko (Noxi)
Harlan Coben – Chlapec z lesů (Euromedia Group)
Robert Harris – Druhý spánek (Euromedia Group)
Hana Švejnohová – Mrcha jemně uzená (Motto)
Ruta Sepetysová – Mlčící fontány (CooBoo)
Evžen Boček – Aristokratka u královského dvora (Druhé 
město)
Jeffery Deaver – Komunita truchlících (Domino)
S.K.Tremayne – Než jsem zemřela (Motto)
František Niedl – Cesty rytířů (Moba)
Radkin Honzák – Vyhořet může každý (Vyšehrad)
Lesley Kara – Kdo o tom ví? (Ikar)
Beth Morreyová – Milostný příběh jednoho života (Ikar)

Pro děti a mládež:
Vojtěch Matocha – Prašina. Bílá komnata 3. 
(Paseka)
Lucie Šavlíková – Strach má velké uši 
(Euromedia Group)
Zuzana Pospíšilová – Vystrašený zajíček (Fragment)
J.K.Rowlingová – Grindelwaldovy zločiny.Fantastická 
zvířata (Albatros)
Sara Hollandová – Everless.Panství krve a kovu (Fragment)
Dětství slavných od Mozarta po Einsteina (Albatros)
Jen Greenová – Stromy. Jejich kouzlo a tajemství 
(Euromedia Group)
Marek Epstein – Srabáček….průvodce začínajícího hrdiny 
(Euromedia Group)

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Únor - březen 2021

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.

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

vyMěNíM obecNí byt ve Kbelích 2+1

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

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

OPRAVA ŽALUZIí-VÝMěNA VODíCíCH LANEK,NOVÉ ŽALUZIE, 
SíTě PROTI HMYZU,SEŘíZENí OKEN 
pavel.janci@email.cz 
733720950

Nové žaluzie - oPrava 

5150

Autor knihy „Pod palbou hloubkařů“ pan Filip Vojtášek, 
který psal i o bombardování Kbel, shání závěsník na 
bomby. Pokud jej vlastníte, zvolejte na moje tel. číslo 
737 124 066. Děkuji.

Kronikářka Ivana Engelová
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