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Prodleva dokončení rekonstrukce a nástavby zdravotního 
střediska nás velmi trápí a Rada se opakovaně touto 
situací zabývá. Během prázdnin se objevila velmi závažná 
komplikace, a to totální absence základové desky pod celou 
jednou částí zdravotního střediska, kde byly v přízemí 
praktičtí lékaři, dětská lékařka a kanceláře našeho úřadu 
včetně chodeb a zázemí. Dokonce i rozvody topení byly 

položené jen tak v hlíně!! Firma proto musela vykopat 
odpovídající vrstvu a připravit vše pro nové základy. 
Dále byly změněny dispozice po bývalém kadeřnictví a 
kosmetice, které již nebudou ve středisku pokračovat. 
V přízemí plánujeme další zubní ordinaci, která bude 
ošetřovat i děti a bude se věnovat i ortodoncii či zubní 
chirurgii. Také u dispozic kanceláří sociálního odboru 
došlo k větším změnám oproti původnímu předpokladu. 
Protože se vše muselo znovu naprojektovat a projednat 
s dotčenými orgány, došlo k posunu prací. Dalším velkým 
problémem je ocenění těchto víceprací. S naceněním 
od zhotovitelské firmy jsme nesouhlasili a nyní probíhá 
ostré dohadovací řízení, jehož výsledkem bude dokončení 
kvalitní stavby v rozumném termínu a za odpovídající ceny.
Naopak radostnou zprávou je, že po trvajících odkladech 
přistoupilo hl. m. Praha ke schválení financování a realizaci 
rekonstrukce komunikace Jilemnická, a to až po Ctěnický 
zámek, když dojde k jejímu rozšíření, opatření chodníky a 

zároveň samostatnou cyklostezkou.
Pokrok nastal i u realizace atletického hřiště u 
Sportovní haly, neboť hl. m. Praha po dlouhých 5 letech 
schválilo změnu územního plánu pro tento záměr. Nyní 
spolupracujeme s projektantem na řešení druhu povrchů 
a způsobu zajištění odvodnění a systému hospodaření 
s vodou pro tento areál. 

Rada též bohužel musela reagovat 
na smutné události, jako bylo ničivé 
tornádo na Jižní Moravě nebo 
tragická nehoda hasičů v Koryčanech, 
v souhrnu jsme uvolnili 120 tis. Kč.
V Zastupitelstvu MČ Praha 19 nastaly 
dvě změny, za Mgr. Jana Hazlbauera 
nastoupil pan Vítězslav Pavel a paní 
Ing. Janu Bezemkovou nahradil Ing. 
Pavel Pitra.
Rada se v souladu s předchozím 
rozhodnutím vrátila k žádostem o 
dofinancování spolků a organizací, 
které byly postiženy Covid opatřeními 
a jelikož svou činnost obnovily nebo 
prováděly distanční činnost, schválila 
potřebné dofinancování. Zároveň 
s tímto byla projednána finanční 

spoluúčast na vybudování osvětlení dvou hřišť na Spartaku 
Kbely ve výši 320 tis. Kč.
Vedení radnice vstoupilo v jednání s majitelem areálu po 
bývalém PALu a hodláme spolupracovat nejen v oblasti 
vylepšování nebo modernizace života ve Kbelích, ale též 
v oblasti sportu, neboť areály Spartaku a „Nových Kbel“ 
na sebe navazují a nabízejí propojení dopravní, kulturní, 
sportovní či v oblasti zdravotní atp. Nejvíce jsme pokročili 
v oblasti sportu, kde chceme podpořit rozvoj areálu 
Spartaku a umožnit jeho modernizaci. K tomu povede 
ještě ale dlouhá cesta. 
Naopak na spadnutí je dokončení vybavení fitness sálů ve 
Sportovní hale, které má na starosti naše základní škola. 
Jakmile bude vybavení kompletní a sály připraveny pro 
cvičení, budete informováni.

23. 9. 2021
Ivana Šestáková

místostarostka

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19 
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Stejná adresa www.praha19.cz, nové provedení. Ano, 
dnešním dnem oficiálně spouštíme novou verzi webových 
stránek naší MČ v tradičních kbelských barvách, tedy 
červené, modré a bílé.

Před necelým rokem jsme se rozhodli kompletně 
„předělat“ naše stránky tak, aby byly v souladu s platnou 
legislativou a zároveň odpovídali moderním trendům. 
Ruku v ruce s touto změnou jsme se také rozhodli změnit 
i naše kbelské logo, které vzešlo z dílny hrdého kbelského 
rodáka a majitele obchodu s výtvarnými potřebami, Jana 
Vrby (o detailech vzniku loga se dočtete v jiném článku). 
Jedním z hlavních úkolů bylo vytvořit novou datovou 

strukturu. Přeci jen se pohled a chování uživatele za 
posledních pár let posunulo v rámci hledání na jasně 
tematické třídění. To v našem případě znamenalo 
především zpřehlednění obsahu, a to při zachování 

množství informací, které se postupně od spuštění prvního 
webu v databázích nashromáždilo. 
Nové stránky umožní našim občanům jednodušší 
vyhledávání informací bez nutnosti osobně navštívit úřad, 
což se především v uplynulých měsících projevilo jako 
zásadní. Týká se to například agendy jednotlivých odborů, 
jejich pracovníků, včetně zodpovědností a kontaktů na 
ně. Z uvedených důvodů jsme rozšířili rezervační systém, 

NOVÝ WEB MČ PRAHA 19 díky kterému se budete moci objednat na úřad k vyřízení 
vybraných agend, případně ke konkrétnímu úředníkovi. 
V tuto chvíli se jedná o první verzi tohoto systému. Na 
základě vývoje a požadavků našich občanů budeme naše 

interní procesy optimalizovat, aby pro vás spolupráce 
s úřadem byla co možná nejjednodušší a ve finále 
znamenala časovou úsporu a lepší plánování.
Responzivní design - jedna verze pro všechny zařízení. 
Co to vlastně znamená? V podstatě jde o vytvoření 

jednoho grafického návrhu 
(verze) nad datovou (obsahovou) 
strukturou, která se přizpůsobí 
všem zařízením, na kterých budeme 
webovou stránku zobrazovat. Ať 
půjde o klasický počítač, notebook, 
tablet nebo mobilní telefony různých 
úhlopříček, stránka se nám vždy 
přizpůsobí, a to i v případě, že budeme mít obrazovku 
natočenou na šířku nebo výšku. Načítání stránek z 
mobilních zařízení tak bude daleko rychlejší než doposud. 
Obzvláště v době, kdy již téměř každý tarif obsahuje 
mobilní data a počet přístupů z těchto zařízení se blíží 30%.
Úkolem nových stránek je také návštěvníkům zpřehlednit 
seznam zajímavých akcí všeho zaměření, které se budou 
konat nejen na území naší MČ, ale také v blízkém okolí. 
S tím také souvisí změny webového portálu a sjednocení 
designu a prezentace naší Kbely TV a časopisu Kbelák.
Chceme, aby nový web byl atraktivnější pro všechny 
obyvatele naší MČ bez rozdílu věku. Rád bych vás proto 
požádal, zkoušejte, testujte, využívejte v co největší možné 
míře a posílejte nám zpětnou vazbu. 
Těšíme se na vaše postřehy a názory, a to nejen na nové 
stránky, ale také například na naše nové logo.

Radek Petráň
místostarosta MČ Praha 19

NOVÉ LOGO MČ PRAHA 19 
Jako kbelského rodáka a grafického designéra s 25letou 
zkušeností v oboru mne myšlenky, jak zpracovat značku 
Kbel, automaticky provázejí po celou profesní dobu. Když 
se řekne Kbely, vybavují se mi z dětství staré, krásné cedule 

nádraží a letiště PRAHA – KBELY, stejně tak brblající letadla 
nad hlavou i historické stroje z fotografií a muzea, na 
kterých jsou výrazná jednoduchá typografická označení, 
tolik charakteristická pro historii letectví. Právě tyto ručně 
zpracovaná označení jsou nedílnou součástí evoluce 
moderní typografie.

Naše městská část má krásný, jednoduchý, praktický, 
zapamatovatelný, nadčasový název, který by neměl být 
v ústraní za úřednickými Praha 9, Praha 19 nebo vůbec 
jaké to máme číslo. Jsme hrdí Pražané, přesto vnímáme 

jedinečnost a výjimečnost našeho domova – KBELY. Díky 
armádě a letectví máme navíc zajímavou historii a ducha 
na periferii Prahy.
Při tvorbě loga jsem se snažil vycházet z výše uvedených 
inspirací. Ačkoli nejde o módní značku a logo by mělo 
držet vážnost instituce, mojí snahou bylo nezapadnout 
v džungli vizuálního smogu a v široké škále kvality log 
pražských částí. Dle mne by mělo být logo v tomto 
případě jednoduché, nadčasové, čitelné a praktické na 
zpracování a mělo by mít možnost variant pro méně 
oficiální odvětví, jako například na dresech kbelských 
sportovních oddílů a mužstev nebo jiných akcích 
pořádaných naší MČ.

Potěšila mne snaha místostarosty Radka Petráně a 
celé Rady MČ o zjednodušení a zmodernizování celé 
komunikace a že je oslovila tato idea kolem loga, které 
bude použito při tvorbě nových webových stránek.

Jan Vrba
Antonin Vrba s.r.o

http://www.praha19.cz
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TEPLO PRO KBELY A.S.
Na přelomu června a července letošního roku byla 
dokončena výstavba plynových kotelen Toužimská 
662 a Katusická 696. Proběhlo přepojení stávajících 
výměníkových stanic a v bytových domech byla zahájena 
dodávka tepelné energie. V současné době probíhá 
rekonstrukce předávacích stanic v jednotlivých bytových 
domech.
V září byla dokončena realizace plynových kotelen v MŠ 
Letců 731/6 a domova pro seniory v ulici Mladoboleslavská 
20.
Po dobu výstavby kotelny MŠ Letců a rekonstrukce 
kotelny domova pro seniory v ulici Mladoboleslavská 20 
byla zajištěna dodávka teplé vody náhradním elektrickým 
ohřevem. Díky tomu mohla MŠ fungovat bez omezení, a to 
i přes odstávku teplé vody od Pražské teplárenské.

Dále byla dokončena rekonstrukce stávající předávací 
stanice v nové části Základní školy Albrechtická 732 a tato 
předávací stanice byla napojena na kotelnu v ZŠ, která byla 
realizována v roce 2020.
Probíhá realizace plynové kotelny ve Zdravotním středisku 
včetně napojení Lidového domu na tuto plynovou kotelnu.
V roce 2022 se budou realizované poslední dvě plynové 
kotelny a jedna kogenerační jednotka. Tímto bude celé 
tepelné hospodářství Tepla pro Kbely přepojené na plyn 
a všichni občané zapojení do tohoto projektu budou 
čerpat všechny výhody (levnější teplo, teplo bez výpadků 
a odstávek). 

Ludvík Baleka

Toužimská Toužimská

MladoboleslavskáKatusická
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KBELSKÉ POSVÍCENÍ
Máme za sebou další tradiční oslavu hojnosti, úrody                
a babího léta. 
Letošním tématem posvícení byly staré české pověsti, 
legendy a báje.
Již od odpoledních hodin byl park plný vědomostních 
a sportovních soutěží pro malé i školní děti. Návštěvníci 
se mohli potěšit například jízdou na koních s JK Fidorka, 
plavbou po rybníčku se kbelskými skauty nebo třeba jen 
pohovořit se svými sousedy u stánku s dobrotami a dalším 
pestrým zbožím. 
V amfiteátru byl připraven pestrý tematický program, který 
jsme započali vystoupením žáků 6.tříd pod velením učitelek 
Marie Novákové a Terezy Kučerové. Dále následovalo 
vystoupení – tzv. clogging (někdy nazývané jako country 
step) v podání krásných děvčat z kroužku country stepu 
s názvem Klepeto. Nejen pro děti zahrálo Divadlo Ančí            
a Fančí krásnou  tematickou pohádku O Šemíkovi a poté 
Princeznu na hrášku. Muzikochtivé návštěvníky jistě 
potěšil zpěv skvělé arménské zpěvačky Alvíny. Celým 
programem prolínalo množství soutěží, tance, povídání o 
českých pověstech a dokonce i někteří hlavní představitelé 
legend, bájí a pověstí přišli na návštěvu do kbelského 
parku - například Kazi, Teta i Libuše s Bivojem a Přemyslem 
oráčem, také dorazila i hrůzostrašná strašidla pražská 
s objasněním, jakým způsobem se ke strašení vlastně 
dostala. Velmi poutavé bylo vystoupení s oživlou historií 
a se všemožnými alchymistickými pokusy i povídáním 
o historii. A tématu jsme se drželi i při výběru muziky v 
podání skvostné kapely Delorain hrající středověkou, 
pohanskou a zaklínačskou hudbu komorní i bouřlivou. Na 
závěr se spustila k tématu sestavená ohňová a pyroshow s 
trochou mystiky a tajemna s názvem Zrození Sirael.
Děkujeme všem, co přišli na akci, také patří velký dík všem, 
kteří nám pomáhali či jakkoli jinak akci podpořili a děkujeme 
především všem zástupcům radnice i zaměstnancům úřadu 
a dalším, kteří zde strávili mnoho času přípravami, účastí 
na akci i úklidem po akci. Celá tak příjemná atmosféra z 
akce by se bez těchto lidí a dobrodějů neobešla.
Těšíme se opět na příští vaši návštěvu a přejeme, ať jste ve 
Kbelích šťastni!

Šárka Egrtová PR, Michal Marel foto
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POHÁDKOVÝ PARK
aneb zahájení nového školního roku

Ve středu 1. září byly po celém parku rozmístěny sportovní, 
vědomostní, kouzelné či strašidelné disciplíny se známými 
postavičkami z pohádek a večerníčků. Dobrodružství číhalo 
z každého koutu, děti si vyhledaly po parku 30 stanovišť      
a zdolávaly různé zajímavé úkoly podle věku a možností. K 
tanci i poslechu hrála kapela PÍSKOMIL SE VRACÍ a vše bylo 
završené pohádkou pro děti.

Šárka Egrtová PR, 
Michal Marel foto
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MULTIŽÁNROVÝ 
HUDEBNÍ FESTIVÁLEK ŠALALA 
Poslední srpnovou neděli mnozí z nás strávili ve kbelském 
parku vychutnávajíc si muziku z různých hudebních oblastí. 
Již ve 14 hodin krátce, leč překrásně zazpívala kbelská 
zpěvačka Tereza Zelinková spolu s Jakubem Urbanem 
(klavírní doprovod). Příjemně a stylově navázali mladí 
ovšem profesionální hoši z kapely Paradox Unit, následovala 
kapela Soul Keeper, ve které hraje taktéž Kbelák Tomáš 
Roučka a v jejich podání byl poslech fresh progressive rocku 
báječný. Stejně tak i rocková záležitost kapely 1st Choice 
rozjela své vystoupení a ještě více rozvášnila přítomné 
diváky. V pauze na přípravu kapel následovaly ukázky 

orientálních tanců od Kbelačky Alilce Budínové-Vegrové. 
Nechyběla i trocha poklidného country stylu od kapely 
Vrak. Dalšími vystupujícími se stali sice amatérští, leč také 
hrající prima neotřelou muziku s vlastním repertoárem – 
kapela Bluemeks a s ní zde působící Kbelák Standa Pospíšil. 
V rytmech bluegrassu, folku, rocku i country jsme zůstali i 
poté s kapelami, jež jsou plné místních hrajících legend – 
kapela Steel box a končící kapela Holokrci.

Přejeme vám všem příjemný začátek září a budeme se 
znovu těšit na další podobná setkání nejen u muziky..

Šárka Egrtová PR, Michal Marel foto
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SNÍDANĚ NA PERÓNĚ
Letošní Snídaně na peróně byla opět zaměřena na 
informace o aktuálních projektech kolem železnice. 
Cestující byli informováni o přípravě nové zastávky Rajská 
Zahrada s přestupem na metro B, autobusy a v budoucnu 
snad i tramvaj. Dalším bodem byla příprava nových 
zastávek na železniční trati č. 070. V roce 2022 by měly být 
zprovozněny železniční zastávky „Praha-Rajská Zahrada“, 
„Praha-Čakovice, severní nástupiště“ a „Praha-Čakovice, 
zámecký park“.
Cestující zaujaly i připravované drážní stezky, které umožní 
zelené koridory železničních tratí využít pro chodce a 
cyklisty bez střetu s automobilovou dopravou. Koridory 
železničních tratí mají mírné stoupání i klesání, takže jsou 
vhodné pro budování stezek pro cyklisty v kopcovitém 
pražském terénu.
Organizaci Snídaně na nádražích ve Kbelích, Čakovicích, 
Satalicích a Kyjích podpořilo hlavní město Praha, které 
ostatně finančně podporuje i prezentované projekty.

OŽPD

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
TEPLO PRO KBELY A.S.
Dne 8. 9. v Lidovém domě ve Kbelích proběhlo představení 
projektu Teplo pro Kbely, následovala komentovaná 
prohlídka nové kotelny v areálu Toužimsklá.
Teplo pro Kbely a.s. je společný podnik Městské části Praha 
19 a firmy Prometheus energetické služby a.s. Hlavním 
cílem nové společnosti je rekonstrukce a modernizace 
tepelného hospodářství, profesionální správa a řízení 
dodávek tepla. Díky přechodu na nové moderní plynové 
zdroje a rekonstrukci rozvodů dojde ke snížení ceny tepla 
pro obyvatele bytových domů až o 20 %. Snížení ceny se 
bude týkat všech domácností v bytových domech, které 
jsou nyní zásobovány teplem prostřednictvím naší městské 
části. Také dojde i k zásadnímu zvýšení spolehlivosti 
dodávek tepla a odpadnou pravidelné odstávky teplé 
vody v letních měsících. V neposlední řadě je současné 
řešení ekologičtější. Teplo se tvoří v moderních plynových 
kondenzačních kotlích s účinností vyšší než 95 procent 
a v moderních kogeneračních jednotkách, a to v místě 
spotřeby. 

red.



3116 17

140. LET OD ZALOŽENÍ SDH KBELY
Dne 2.10. 2021 oslavil Sbor dobrovolných hasičů 140. 
let od svého založení. Součástí oslav bylo i propagační 
námětové cvičení přibližující práci hasičů široké veřejnosti. 
Námětem cvičení byla dopravní nehoda autobusu s 
osobním automobilem a velkým počtem zraněných. 
Následovala výstava hasičské techniky a v blízkosti byl 
umístěný stan zdravotníků. Poté proběhl slavnostní nástup 
všech zůčastněných složek, kdy byly předány pamětní 
medaile a propagační předměty.
Oslavy byly zakončeny průjezdem techniky městskou částí 
a položením věnce u Památníku padlých za druhé světové 
války na rohu ulic Martinická a Mladoboleslavská a taneční 
zábavou v Lidovém domě ve Kbelích.
Děkujeme za spolupráci jednotkám Hasiči Běchovice, 
HASIČI PRAHA MIŠKOVICE, Hasiči Praha - Nebušice, HASIČI 
PRAHA - Březiněves, Hasiči Praha - Koloděje, HASIČI PRAHA 
- LETŇANY, Hasiči Praha - Satalice, Hasičská záchranná 
služba SŽDC Praha Asociace dobrovolných záchranářů 
Česká Republika z. s. Rescue Help - Zdravotnická služba, 
z. s., Městská policie hl. m. Prahy, Policie České republiky, 
Dopravní podnik hlavního města Prahy za zapůjčení 
autobusu, a autovrakovišti Úvaly za vrak osobního vozidla. 
Dále děkujeme všem figurantům, kteří se cvičení zůčastnili 
jako zranění účastníci dopravní nehody. 

red.
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SENIORSKÉ OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ 30.9.
V zahradě Domova seniorů připravila 
kbelská radnice ve čtvrtek dne 30. 
září 2021 - tedy jeden den před 
Mezinárodním dnem seniorů - 
akci pro kbelské seniory. Akce pod 
názvem „Opékání buřtíků s muzikou 
aneb zpíváním proti trudomyslnosti“ 
byla doprovázena harmonikou pana 
Pěkného, kytarou pana Mariana 
Kadlece z Holokrků i reprodukovanou 
hudbou. O zábavu se jako host 
postaral Milan Pitkin, který bavil 
návštěvníky veselými historkami 
a nepřeberným počtem vtipů, ale 
také zpíváním mnoha písní od W. Matušky, V. Sodomy atd. 
Mezitím si každý mohl opéct buřtíka na ohništi nebo využít 

„připravené grilovací služby“ zajištěné místním úřadem.
JUDr. Petr Želásko

NÁDOBY NA POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ
V průběhu října budou ve Kbelích rozmístěny nádoby pro sběr použitého Kuchyňského oleje.

Nymburská 318/50
Sojovická 869/12
Martinická 990/9
Boseňská 637/8
Toužimská 918/36
Katusická 667/3
Nouzovské nám. 10
Ledečská 975/3
Benecká 906/4

Zamašská 759/8
Krnská 12/16
Železnobrodská 596/6
Tauferova 1046/4
Plzákova 1139/2
Žacléřská 1004/1
Pod Nouzovem 997/22
Mladoboleslavská 229/17
Xaverovská 275/4

Železnobrodská 233/43
Toužimská 588/70
Lužanská 705/6
Svijanská 93/20
Hrušovická 797/3
Semčická 320/4
Hůlkova 435/21

Víte, že použité jedlé oleje a tuky se dají recyklovat?
Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat 
a můžou tak člověku znovu posloužit. Stačí je slít do obyčejné PET láhve a odnést do 
některého z našich kontejnerů, jejichž síť stále rozšiřujeme. Předcházíte tak ucpání 
odpadního potrubí, a navíc pomáháte šetřit naši planetu!

Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje 
a tuky, které používáte doma 
při přípravě jídla
Třídit můžete všechny druhy potravinářských olejů (slunečnicový, olivový, řepkový, 

sójový, palmový, kokosový, a další), tuky (máslo, margarín nebo 
sádlo). To znamená, veškeré oleje a tuky z konzerv, ze zeleniny, masa, 
ryb, salátů, fondue, sýrů či hub nakládaných v oleji nebo marinády 
na grilování, a samozřejmě ze smažení i fritování.

SEZNAM STANOVIŠŤ

SALON ANNA 
Připravily jsme pro vás co nového probíhá  v Salonu 
Anna. V prvé řadě je to od Loreál nová  barva Glow 
majirel. Jsou to pastelové odstíny na zakrytí žlutých 
odlesků, názorně vidíte na snímcích. S trvanlivostí až 6 
týdnů.
Další novinka od Loreál 
Majirel cool cover, syté 
intenzivní hluboké a 
ledově studené odstíny. 
100% KRYTÍ bílých vlasů. 
Dlouhotrvající přirozený 
odstín garantován. 
Odstín se nemění  a 
zůstává sytý i po 
patnáctém umytí.
Novinka která bude 
zajímat klientky co se zajímají o veganství, je Botanea  je 
to 100% rostlinná profesionální barva podporuje lehkost 
a pružnost dodává pocit plnosti jemných či slábnoucích 
vlasů.
Jsou to 3 rostlinné složky. Henna, Indigo, Cassia.
Vážení klienti, VAŠE zdraví a bezpečí je pro nás největší 
prioritou. Ujišťujeme Vás, že náš salon dodržuje přísné 
hygienické normy.
Těší se na vás Salon Anna.
www.salon-anna.cz, tel: 286855348, 607878331.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN
Znáte něco lepšího, než když si žák vezme knihu do ruky 
dle vlastního výběru kdykoliv chce a nemusí kvůli tomu 
podstupovat jakoukoliv nadbytečnou administrativu? My 
ne. Právě proto vznikly nově otevřené knihovny umístěné 
na všech patrech obou budov školy. Tento trend zapadá 
do naší filozofie a jak jsme mohli pozorovat, nadchl i naše 
děti.
Novinek je ale podstatně víc. Zatímco si žáci zaslouženě 
užívali prázdniny, ve škole probíhal, zejména na staré 
budově často až do pozdních nočních hodin, čilý stavební 
ruch. A nejen to. Osud školy je pro mě z dlouhodobého a 
investičního hlediska důležitý, proto jsem se svým týmem 
dokázal realizovat mnoho věcí. No, posuďte sami:
•pod záštitou školy se realizovalo celkem 8 turnusů 
příměstských táborů,
•školní jídelna prvně v historii fungovala i přes hlavní 
prázdniny a zajistila nejen hojně využívanou dodávku 
jídel pro externí strávníky, ale také stravování pro všechny 
turnusy uskutečněných příměstských táborů a na 
objednávku dokonce pekla výborné moravské a svatební 
koláče,
•i přes vytížení školní jídelny se nám podařila výmalba na 
nové budově, k výmalbě a revitalizaci školní kuchyně došlo 
na staré budově,
•do kuchyně na staré budově se pořídil výkonnější 
a úspornější konvektomat a pořízena byla také nová 
průchozí myčka, která zajistí při každodenním větším počtu 
strávníků plynulejší chod kuchyně, což ocení zejména žáci 
stravující se v těchto prostorách,
•společné prostory na staré budově prošly novou 
výmalbou,
•IT učebna byla kompletně zrekonstruována, včetně 
zajištění a položení nové antistatické 
podlahy, dále byla také vybavena zcela 
novým nábytkem, elektroinstalací a s tím 
souvisejícími rozvody, nově tak nabízí 
inovativní prostředí pro výuku informatiky 
v souladu s rámcově vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání, který 
vyšel v platnost v lednu tohoto roku,
•nová antistatická podlaha a nábytek byl 
také pořízen do jedné kmenové učebny, 
ze které bude v budoucnosti vybudována 
druhá IT učebna,
•úspěšně jsme se zapojili do projektu 
Průša Academy a získali jsme zdarma 3D 
tiskárnu, včetně oborného školení pro 
pedagogický personál,
•na nové budově vznikly nově 4 odborné 
jazykové učebny, které zkvalitní výuku 
cizích jazyků – jedna z těchto učeben 
bude využívána pro německý jazyk, zbylé 

tři pro jazyk anglický,
•vytvořili jsme novou kmenovou učebnu (8.D) 
a v nových prostorech vybudovali třídu pro školní dílny,
•rekonstruovali jsme na staré budově některé kabinety 
učitelů a speciálních pedagožek,
•na staré budově se dále demontovaly již kapacitně 
nedostačující staré šatní klece, které nahradilo 700 nově 
instalovaných šatních skříněk, na nové budově pak byly 
šatní skříňky opatřeny kováním pro umístění visacích 
zámků,
•všichni naši učitelé svépomocí revitalizovali a připravili 
jednotlivé kmenové třídy na nový školní rok,
•v budově staré školní družiny byla zahájena postupná 
revitalizace prostor, také zde byla vytvořena nová kmenová 
třída pro první ročník,
•paní hospodářka zajistila dodání učebnic, pracovních 
sešitů a pomůcek do všech 40 tříd,
•škola má k dispozici nový školní vzdělávací program 
s názvem „Průvodce na cestě k cíli“, který vychází z 
aktuálního rámcového vzdělávacího programu platného 
od roku 2021,
•nový školní vzdělávací program byl také vytvořen pro 
školní družinu a přípravný ročník,
•připravujeme a organizujeme vytvoření tří fitness sálů 
(kardio zóna, kruhový trénink a hard zóna) ve Sportovní 
hale Kbely,
•zprovoznili jsme rezervační systém Sportovní haly Kbely, 
díky kterému si můžete pohodlně objednat sportovní 
aktivitu nebo relax.
Všechny tyto činnosti a aktivity přispěly nejen k 
dlouhodobému rozvoji, ale i dobré pověsti školy. Žáci i 
zaměstnanci si to zaslouží. 

Květoslav Přibil, ředitel ZŠ Praha – Kbely

ŠKOLA VE ZNAMENÍ POMOCI DRUHÝM
Naše škola, jak už se pomalu stává tradicí, se zapojuje 
do různých charitativních akcí. V letošním roce jsme jich 
uskutečnili hned několik. Snad celé Kbely už slyšely o 
několika měsíčním projektu Obejmi čtením, ve kterém 
kbelští žáci četli na dálku seniorům. V květnu jsme se 
zapojili do historicky prvního ročníku Školní výzvy Běhu 
pro Paměť národa. Žáci a zaměstnanci školy se oblékli 
do běžeckého a svou aktivitou naběhali celkem 1 107 
kilometrů! Ze 72 škol, které se do projektu zapojily, jsme 
skončili na krásném 15. místě. Během jsme pomohli získat 
dar, který byl věnován na rozšíření sbírky Paměť národa. 
V červnu jsme realizovali v rámci projektu Pomozte s 
námi Adélce vidět finanční sbírku pro 11letou holčičku, 
která se léčí s autoimunitním onemocněním. Léčba má 
ovšem vedlejší efekt – přichází o zrak. Pomoci by mohlo 

zakoupení unikátního přístroje, který však dosud v České 
republice není. Kbelský příspěvek je velice slušný, podařilo 
se vybrat 37 477 Kč. Závěrem loňského školního roku jsme 
se dozvěděli nepříjemnou zprávu. Hodonínský domov 
seniorů S-centrum, pro který jsme tři měsíce četli, zasáhlo 
tornádo. Domov pro babičky a dědečky byl totálně zničen. 
Učitelé i žáci promptně zareagovali a pohotově připravili 
Kbelskou videozdravici s přáním, aby se vše co nejdříve 
vrátilo do normálu a obyvatelé domova seniorů mohli mít 
opět úsměvy na tvářích.
Díky těmto účastem na akcích se naši žáci učí pomáhat 
druhým. Neméně vedlejším efektem je pak skutečnost, že 
právě pomoc druhým lidem je normální a zcela v souladu 
s lidskými hodnotami. Proto bude naše škola v těchto 
aktivitách pokračovat. 

Květoslav Přibil, ředitel ZŠ Praha – Kbely

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKOU 
FAKULTOU UNIVERZITY KARLOVY
V školním roce 2020/2021 jsme zahájili velmi úzkou 
spolupráci s Karlovou univerzitou. Byli jsme požádáni, aby 
mohli na naší škole vykonávat studentskou praxi budoucí 
učitelé studující na pedagogické fakultě. 
První praxe studentů začala již na podzim 2020, přičemž 
zpočátku se jednalo o náslechy v hodinách a postupné 
zapojování do částí a následně i vedení celých vyučovacích 
hodin. Je zřejmé, že i na praxi studentů měla vliv zhoršená 

epidemická situace a následné uzavření škol.  Budoucí 
učitelé tak měli možnost se v praxi přímo seznámit s 
možnostmi a průběhem distanční výuky. Za asistence 
vedoucích učitelů se začali zapojovat do tvorby pracovních 
listů a dalších výukových materiálů. Posléze si vyzkoušeli i 
vedení on-line hodin a někteří z nich si dokonce vyzkoušeli 
i on-line doučování či konzultace s jednotlivými dětmi. 
Studenti tak mohli vyzkoušet kompletní „učitelské 
řemeslo“, za což byli velice rádi a cenili si toho.  

Jarmila Rambousková, zástupkyně ředitele školy

NAJDI PACHATELE
V pondělí 6. září byla v přízemí budovy staré školy 
instalována detektivní hra „Najdi pachatele.“ Hra je 
primárně určená pro předmět výchova k občanství, coby 
ukázka sociálních vztahů mezi lidmi, ve skupině, otázka 
etiky, přikázání kodexu nezabiješ, nebo nástin průběhu 

trestního řízení apod. Detektivní hry se s nadšením 
účastní i žáci vyšších ročníků prvního stupně, kteří tento 
předmět ještě nemají. Nutkání vyřešit detektivní záhadu a 
dopadnout pachatele je prostě silné pro všechny děti bez 
ohledu na stupeň. 

Dušan Hrazdíra, autor detektivní hry



JÓÓÓ, A JE TO TADY!!!
Září sluncem září a nám začíná nový šakalí tréninkový rok, 

tentokrát už snad budeme trénovat bez přerušení.
A jdeme do toho, bojujeme s prostory, trenéři přeskupují 
své pracovně-rodinné kalendáře, ale nakonec se vše daří 
a jsme rádi, že můžeme přidat další smečku. Základní 
barvy už nám došly, a tak se nám objevuje smečka desátá, 

puntíkatá.
Novinku má smečka nejstarší, černá. Po 
domluvě s Prahou 8 má jeden trénink 
týdně na atletickém oválu u Gymnázia 
Českolipská a může využít všechna 
atletická stanoviště – velké obohacení 
tréninků. 
9. září v podvečer zahajujeme již tradičním společným 
prvním výběhem dětí a rodičů v prostorách Pralesa. 
Společně se rozcvičíme za představení trenérů jednotlivých 
smeček a po kilometrovém kolečku nastává čas na 
popovídání si nejen s trenéry. Ve vzduchu je cítit radost z 
pohybu, setkání i těšení se na následující týden, kdy naších 
více než 150 malých borců poprvé zatne své drápky do 
tréninků.

...příště vás čeká článek o několikrát odloženém a nakonec 
realizovaném závodě Vypusťte Šakala. 

Patnáct šakalích puntíků má za sebou první trénink!
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KNIHA – PŘÍTEL ČLOVĚKA, 
ČLOVĚK – PŘÍTEL KNIHY
Se zahájením nového školního roku čekalo na děti jedno 
milé překvapení. Školní knihovna, která byla dosud „pod 
zámkem“, se stala knihovnou otevřenou. A to doslova a do 
písmene. Na chodbách nové i staré budovy přibyly regály, 
ve kterých si žáci mohou bez výpůjční kartičky zapůjčit 
knihu. Je to jedna z cest, která má žákům přiblížit kouzlo 

knihy, neboť díky tomuto novému systému si mohou vybrat 
právě tu knížku, která je zaujme. A kdo ví, třeba je bude 
inspirovat k napsání vlastní knihy. To se přesně povedlo 
Zuzce Štědré, která v loňském školním roce napsala knihu 
Deník školačky v covidu, aneb jak jsem prožila 5. ročník na 
ZŠ. Kniha spatřila světlo světa 30. června 2021.

Petr Šeda, zástupce ředitele školy

POVĚST O MARNIVÉ HRABĚNCE
Žáci 6.B vystoupili v sobotu 18. září 2021 na Kbelském 
posvícení a veřejnosti předvedli dramatizaci pověsti o 
marnivé hraběnce z rodu Černínů. Vystoupení se povedlo. 
„Divadelníci“ nezůstali bez odměny – obdrželi posvícenský 

koláč a volnou vstupenku na kolotoče. Pověst byla dějem 
zasazena do nedaleké Vinoře. Fotografie z představení 
najdete na Facebooku školy www.facebook.com/skola.
kbely. 

 Marie Nováková a Tereza Kučerová

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ: EVROPSKÝ 
DEN JAZYKŮ – 29. ZÁŘÍ 2021
Ve středu 29. září proběhl v letošním roce první celoškolní 
projektové vyučování na téma Evropský den jazyků. Celé 
to odstartovalo hlášením v 11 jazycích a končilo úsměvy 

na tvářích z dobře odvedené práce žáků i učitelů. A aby ne, 
projektový den skutečně dopadl na jedničku s hvězdičkou. 
Více fotografií a video najdete na webu školy www.skola-
kbely.cz nebo Facebooku www.facebook.com/skola.kbely.

ŠAKAL KBELY
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Jachting není jen olympijský sport, ale životní styl plný 
adrenalinu, dobrodružství, improvizace a týmové práce 
pro všechny bez rozdílu věku. Na plachetnici se naučíte 
ovládnout dva živly – vodu a vítr. Na čerstvém vzduchu v 

přírodě si užijete spoustu zábavy a radosti z pohybu. Mů-
žete se seznámit se zajímavými lidmi a získat nové přáte-
le nejen u nás, ale i v zahraničí. Můžete začít od malých 
okruhových plachetnic na českých vodách a pokračovat až 
k námořním jachtám a plavit se po celém světě. 
Málokdo však ví, že i mezi námi ve Kbelích máme velmi 
úspěšné mladé jachtaře Aničku a Adama Winklerovi. Oba 
závodí v lodní třídě CADET (tradiční mládežnická 
dvouposádková třída pro děti již od 7 do 17 let) a 
mají za sebou již spoustu úspěchů. Oba jsou několi-
kanásobní medailisti z Mistrovství ČR a oba mají již i 
2 tituly Mistra ČR. V letošním roce oba úspěšně re-
prezentovali ČR i na zahraničních závodech středo-
evropského poháru nebo na MS v létě v Itálii na Gar-
dě. Oba navštěvují naší základní školu, Adam chodí 
do 8.C a Anička do 6.B
Co vás na jachtingu nejvíce baví?
Adam: „Asi ten celkový zážitek. Adrenalin z vody, 
z větru a taky dobrá parta dětí“
Jak jste se dostali k jachtingu:
Anička: „Táta nás vozil s sebou na závody. On taky 
ještě závodí a má několik titulů mistra ČR a tak jsme 
to prostě zkusili, ze začátku jsem se trochu bála, když 
foukalo hodně, ale teď naopak mně to ve velkým vě-
tru baví nejvíc“
Jaké máte nejbližší jachtařské plány?
Adam: „Sezóna už nám končí, ještě jedeme na Mistrov-
ství Německa a pak už se hlavně budeme připravovat na 
příští rok a na ME v Anglii a snem nás i rodičů je potom MS 
v Austrálii na Vánoce příští rok. A budeme se hlavně učit 
jezdit na moři.“
Ve Kbelích dále bydlí úspěšná juniorská jachtařka Anna 

Marie Kramplová, v nedalekých Letňanech pak Luděk Rů-
žička. Mimo Aničky Kramplové všichni jezdí za nedaleký 
Jachtklub Toušeň, který se nachází u Labe mezi Brandýsem 
nad Labem a Čelákovicemi. Mezi členy tohoto klubu patří 
i vítězka letošní ankety Jachtař roku Sára Tkadlecová, žijí-
cí v Horních Počernicích, které jen o kousek unikla letos 
účast na OH v Tokiu.

Nedaleký Jachtklub Toušeň může být i inspirací a otevírací 
bránou pro některé rodiče i jejich děti, kterým by se jacht-
ing líbil a chtěli by si ho vyzkoušet a dozvědět se o něm 
více. Jachting rozvíjí děti po mentální i fyzické stránce a je 

komplexním sportem. http://www.jachtklubtousen.cz/
S jachtingem můžete začít kdykoli. Pokud však chcete být 
vrcholovým jachtařem, je to stejné jako u všech ostatních 
sportů, je třeba se jachtingu intenzivně věnovat již od dět-
ství. 
http://www.jachtklubtousen.cz/

Pavel Winkler

ÚSPĚŠNÍ MLADÍ JACHTAŘI ZE KBEL

SIROKY VYBER 
> Leciva zzááppaaddnni i prirodni vvýýcchhooddnníí mediciny
> Doplnky, pomucky a bylinne pripravky
> Tradicni cinska medicina a homeopatie

DLOUHOLETE ZKUSENOSTI 
> Nejstarsi lekarna v sirokem okoli
> Odborny a vstricny personal
> PPřříípprraavvaa  llééččiivvýýcchh  ppřříípprraavvkkůů

- ,,, -
OSOBNI PRISTUP 
> Vernostni benefity pro klienty
> Rezervace ppřříípprraavvkkůů na recept ii pouukkaazz
> Rozvoz zdravotnickych potreb domu

JJ' 0 
- -

LEKARNA ROYALE 
Mladoboleslavska 565/ 4 7 
Praha 9 - Kbely 
tel.: +420 608 164 817 
e-mail: royale@volny.cz
www.lekarnaroyale.cz
Oteviraci doba: 
Po & St 8:00 - 18:00
.- --
U t, Ct & Pa 8:00 - 17:00
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OSLAVA 100 LET KOPANÉ VE KBELÍCH 
SE VYDAŘILA!
Pestrý program slavnostního dne 100. výročí založení 
klubu v sobotu 11. 9. 2021 byl zahájen turnajem 
minipřípravek. Pozvání k této významné události přijaly 
týmy Sokola Vinoře, Slavie Radonice a Spartaku Hrdlořez. 

Díky široké základně jsme postavili dva týmy Dráčat, ve 
kterých si mohla spousta dětí zahrát svá první soutěžní 
utkání. Předvedená hra našich týmů i  ostatních účastníků 

příjemně překvapila všechny přítomné včetně trenérů. V 
pohodové a velmi přátelské atmosféře se odehrálo všech 
deset zápasů. Turnaj vyhrál tým Radonic, na druhém místě 
se umístil tým Vinoře a na třetím místě  kbelské družstvo 
v černobílých dresech. Čtvrté Hrdlořezy byly o bod před 
dalším týmem Dráčat v rudých dresech. O výsledek nikomu 
nešlo, bylo však důležité, že si nováčci zahráli soutěžní 
utkání ve skvělé a bouřlivé atmosféře. Během vyhlášení 
byly všechny zúčastněné děti obdarovány pamětní medailí 
100. výročí našeho klubu a trenéři zároveň dostali pro své 
kluby knihu o naší stoleté historii.
M. Schmid - šéftrenér předpřípravky

Po těch nejmenších  nastoupili k soutěžním i přátelským 
utkáním borci z přípravek  v  kategoriích U8, U9, U10, 

U11.  A ve 14 hodin  tuto část programu 
završilo soutěžní utkání mladších žáků  U12.

Výsledky těchto klání:
Přátelská utkání:
U8: Spartak Kbely - Slavia Praha  19:9
U9 : Spartak Kbely - Slavia Praha    27:7
Soutěžní utkání:
U10 : Spartak Kbely - Slavoj Podolí  10:10 (4:5)
U11 : Spartak Kbely - TJ Praga 3:14 (2:6)
U12: Spartak Kbely - JM Chodov    1:4 (0:2)
Hlavní utkání programu - v zápase starých gard:  All Stars 

výběr hvězd -  Stará Garda Spartak Kbely
V utkání se bylo na co dívat. Hráči ALL STARS  i Staré Gardy 
Spartaku Kbely nic nezapomněli ze svých dovedností  a v 
utkání padlo hodně branek na obou stranách, více však do 
kbelské branky. Utkání završila střelba 5 penalt na každé 
straně a po nich dosáhlo konečné skóre impozantních 

18:13. Ve výběru hvězd nastoupilo 15 hráčů, většinou 
ověnčených dřívějšími tituly mistrů republiky, medailemi 
z  olympiády i mistrovství Evropy,  úspěchy v zahraničním 
angažmá, ale i osobnosti  z jiné branže - hokeje a herectví.  
Uvádíme alespoň jména některých z nich - Karel Poborský, 
Jiří Novotný, Ladislav Vízek a také třeba také  Roman 
Skamene.

I v mužstvu Spartaku Kbely  hrálo hodně známých  
kbelských osobností, dřívějších i stávajících hráčů a 

fotbalových funkcionářů, uvádíme alespoň některé z 
nich  -  Eva Haniaková  bývalá kapitánka reprezentačního 
mužstva žen,  Radek Petráň dřívější hráč mužstva Kbel 
a nyní místostarosta obce,  Milan Antoš dřívější ligový 
hokejista, Jan Říha rozhlasový a televizní moderátor a 
bývalí hráč Spartaku Kbely.
Po křestu knihy 100 let kbelského fotbalu,  který proběhl 
ještě před vlastním hlavním utkáním, následovala 
autogramiáda, kdy knihu podepisovali  hlavní autor  
Miloslav Jenšík a jeho spolupracovníci.
Podrobnější informace o sestavách  soupeřů lze vyčíst z 

kopie programu dne.
Následují fotografie z nástupu a vlastního zápasu. - 
slavnostní výkop provedl starosta Kbel  pan Pavel Žďárský a 
hudebník - kbelský rodák a fotbalista  Karel Vágner.  Zápas 

komentoval Štěpán Škorpil, který  svým profesionálním  
komentářem nejen doplňoval fotbalové projevy aktérů 
na hřišti, ale poskytl divákům i mnoho dalších  zajímavých 
informací ze světa fotbalu.

Ing. Jiří Němec, sekretář klubu

Všechny fotografie z oslav 100 letého výročí založení 
fotbalového klubu  ve Kbelích  pochází  

z fotoaparátů Petra Váni



POZEMNÍ HOKEJ SOKOL KBELY

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TJ SOKOL 
KBELY, ODDÍL POZEMNÍHO HOKEJE
Tým mladšího a staršího žactva a týmu přípravky oddílu 
pozemního hokeje TJ Sokol Kbely absolvoval poslední 
dva týdny v srpnu sportovní soustředění ve Stráži pod 
Ralskem. Cílem nebyla jen příprava na novou sezónu, 
která, doufáme, nebude ničím přerušená, ale byla to 
i jedinečná příležitost poznat nově složené týmy, stmelit 
se navzájem ověřit si (případně napravit) pocovidovou 
technickou i fyzickou úroveň.
Chatičky byly zrekonstruované, čisté, jídlo bylo výtečné 
a k dispozici přímo v areálu a o večerní program bylo 
plnohodnotně postaráno – Někdy byl 
animační program, někdy zas III. tréninková 
jednotka.
Sportovní soustředění pořádá oddíl 
pozemního hokeje každý rok a mládežnické 
týmy tak mají jedinečnou příležitost 
se připravit na nadcházející hokejovou 
sezónu. Děti do 8 let absolvovaly sportovní 
soustředění formou příměstského tábora 
v Praze ve Kbelích, a ti starší se vtěsnaly do 
sportovního areálu Panda sport ve Stráži pod 
Ralskem. Avšak i tato lokalita nám začíná být 
malá. Každým rokem, jak se pomalu, ale jistě, 
rozšiřuje naše členská základna, se potýkáme 
s velkým zájmem o tyto sportovní kempy, ale 
Stráž není nafukovací, a tak předpokládáme, 
že se za čas budeme muset poohlédnout 
ještě po další lokalitě, která bude splňovat naše náročné 
požadavky. Tím je hřiště s umělou travou a optimální 
ubytovací kapacita.
Letos jsme se však do Stráže zatím pohodlně vešli a to 
včetně sportoviště. V tomto případě se jednalo o nedaleké 
školní hřiště včetně přilehlého bazénu a pochopitelně 
rozmanité okolní přírody, vhodné nejen pro běhání, ale 
i pro cvičení s vlastní vahou. K dispozici jsme měli i pro 
případ špatného počasí halu a řekněte sami, co by si 
sportovci mohli více přát?
Pozemní hokejisté letos přihlásili o tým navíc, respektive 
o dva. Jedná se o dívčí složku starších a mladších žákyň. 

Od založení klubu se ženská složka nepodařila dát do kupy, 
Kbely disponovaly pouze s mužskými týmy s talentovanými 
hráči, ale poslední dobou se poměr chlapecké a dívčí 
složky postupně vyrovnává, a my cítíme, že se nám může 
podařit mít po dlouhé době dvousložkový oddíl. Není to 
jednoduchá záležitost, protože současný tým starších 
žákyň je potřeba být doplněn hráčkami z mladšího žactva 
(ten je sice na hostování pod týmem Hostivaře, ale máme 
dojem, že pokud bychom tým přihlásili pod Kbelami, nic 
by se nezměnilo), a zároveň na jejich bedrech leží velká 
zodpovědnost. Udržet družstvo pohromadě a dát svým 
nástupkyním vizi budoucnosti ve Kbelích, a ne v jiném 

Pražském oddíle.
Je to náročná práce i pro vedení a trenéry jednotlivých 
složek, protože zatímco se dívčí část oddílu nyní buduje „na 
zelené louce“, u chlapecké dorostenecké složky zacelujeme 
generační propast, která se nám objevila jednak nízkým 
počtem hráčů jednoho ročníku a jednak i tím, že se někteří 
kmenoví hráči odstěhovali.
Doufáme, že se nám letos podaří odehrát velice kvalitní 
zápasy, protože talentovaných hráčů se nám poslední 
dobou rodí hodně a je tu velká šance, že obsadíme ve větší 
míře i národní reprezentační výběr. 

Mgr. Dušan Hrazdíra

NÁBOROVÉ AKCE 
ODDÍLU POZEMNÍHO HOKEJE
Rok se s rokem sešel a zase tu bylo 1. září. Co to znamená 
pro náš klub, respektive Komisi mimohokejových aktivit? 
No přece náborové akce, které každoročně přilákají 
desítky nových hráčů. Na úspěších těchto akcí, závisí 
celá budoucnost našeho klubu. Kdybychom každoročně 

nedoplnili naše řady, nemohli bychom dále směřovat 
k našemu cíli. A to plnohodnotnému dvousložkovému 
klubu. Tedy obsazené všechny dívčí, chlapecké, ženské a 
mužské kategorie našimi týmy.
A tak jsme vyrazili, vybaveni zkušenostmi z velmi 
úspěšného loňského roku, vyzbrojeni klubovým stanem a 
umělým povrchem pro testování dovedností.
První zastávkou, byl tradiční „POHÁDKOVÝ PARK“, 
pořádaný MČ Kbely. Tato zdařilá akce se konala v Kbelském 

parku, 1. 9. odpoledne za velkého zájmu rodičů a dětí. 
Registrováno u pořadatele bylo více než 600 dětí! Naším 
stanovištěm prošla valná většina pro získání razítka do 
karty aktivity. Stanoviště bylo postaveno dle loňských 
zkušeností a umožnilo udělat si představu o pozemním 
hokeji, každému příchozímu každému příchozímu (i 
rodičům). Za své předvedené výkony obdržel každý lízátko 

a leták s informacemi jak se zapojit do 
chodu oddílu. A výsledek? Parádní 25 
nových adeptů olympijského sportu – 
pozemního hokeje.
Druhá, stejně tradiční a neméně zdařilá akce „VOLNOFEST 
2021“ se konala pod záštitou Prahy 14 v sobotu 11. 9. 
2021 v parku U Čeňků na Černém mostě. Na této akci 
jsme měli navíc nafukovací hřiště, zapůjčené ČSPH, kde se 
konali mače ve funky hokeji. Náš oddíl a pozemní hokej 
jsme prezentovali na 15 minutovém vystoupení na podiu. 
Stanovištěm nám prošla řada šikovných dětí, odměnou jim 

byla sladkost a leták s informacemi o možností zapojení 
v klubu. I z této akce dorazilo několik nových adeptů 
našeho sportu.
Třetí a letos naší poslední náborovou akcí byl druhý 
ročník „KROUŽKOBRANÍ“ konané v kbelském Pralese 
v neděli odpoledne 12.9.201. Presentace probíhala podle 
stejného modelu jako předchozí den na Volnofestu, 

tedy s nafouknutým, svazovým hřištěm na funky hokej. 
Nafukovací hřiště bylo velikou atrakcí celého Kroužkobraní 
a přilákalo spoustu dětí všech věkových kategorií, ale i od 
ostatních sportů a kroužků ze sousedství. Mohli jsme tak 
vidět, s hokejkou neuvěřitelně šikovného, malého hasiče, 
nebo fotbalistu. Bohužel se nám nepodařilo je přesvědčit 

ke změně preferovaného sportu (dveře však mají u nás 
vždy otevřené). Zde jsme navíc rozšířili nabídku o Kroužek 
pozemního hokeje při ZŠ Albrechtická pod vedením našeho 
šéftrenéra a zároveň učitele na kbelské škole Dušana 
Hrazdíry. I tato akce nám přilákala další adepty.
Závěr. Především poděkování všem kbelákům (ale i 
přespolním) za návštěvu našeho klubového stanu a za 
zájem o jeden z největších sportů ve Kbelích – Pozemnímu 
hokeji. Neskonalé díky všem našim dobrovolníkům z řad 
rodičů a trenérů, kteří se těchto akcí účastnili. Díky jim a 
díky Vám se počet aktivních členů klubu Pozemní hokej TJ 
SOKOL KBELY velice přiblížil další naší metě a to číslu 200.     
DÍKY !! 

Jiří Kačmařík
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE ALBRECHTICKÁ
Jsme na konci prvního měsíce nového školního roku, kdy 
jsme se po prázdninách všichni znovu setkali s dětmi, 
které již do naší mateřské školy 
v loňském školním roce chodily, 
a s dětmi novými. Naším velkým 
úkolem bylo a stále je vytvořit pro 
ně pěkné, láskyplné prostředí, aby 
do školky chodily rády. 
Děti se vždy na začátku školního 
roku seznamují s prostředím třídy, 
poznávají se s učitelkami, se svými 
vrstevníky a dalšími kamarády 
na zahradě a na vycházkách. Učí 
se znát svoji značku a chápat a 
dodržovat třídní pravidla. V pohy-
bových aktivitách se děti seznamu-
jí s možnostmi svého těla, pečlivě 
se zlepšují i v sebeobsluze. Máme 
z pokroků dětí radost a přejeme si, 
aby ta radost byla vzájemná.
Děti se také seznamují s denním 
režimem – kdy je čas na hraní, 
na úklid hraček, na hygienu, na 
povídání, na cvičení, na kreslení a 
malování, že každý den se zpívá a 
na něco se hraje, že ve školce se hrají a vypravují pohád-
ky, a kdy je čas na běhání na hřišti či na zahradě. Hrajeme 
si prstohrátky, umíme spoustu rytmických říkadel a písní 
s pohybem. Na lidové písně i cvičíme. Šatnu nám zdobí 

nové výrobky a těší nás, že děti pracovat 
chtějí. 
Takto začínají nový školní rok naše ne-
jmenší děti. 

Předškoláky čeká v příštím roce zápis do ZŠ, a proto naší 
prioritou je během celého roku vést je k samostatnosti, 
k připravenosti na vstup do 1. třídy. Začali jsme procvičo-
vat rozklad slova na slabiky, rytmizujeme obrázky – zk-
oušíme rozlišovat písmeno na začátku slova a rozeznávat 

názvy dnů v týdnu. K tomu nám 
pomáhá hra s písmenky, hláskami, 
poznávání nových slov v četbě a 
vyprávění děje příběhu. 
Dbáme na správné držení tužky, 
učíme se správnému stolování, 
používání celého příboru. Po-
jmenováváme části svého těla, 
určujeme pravou a levou ruku a 
nohu. U dětí jsou velice oblíbené 
pohybové a hudební činnosti, líbí 
se jim veselé písničky a básničky 
s pohybem. 
Seznamujeme se s novými tech-
nikami při výtvarných a pracovních 
činnostech – začínáme pilně přip-
ravovat výrobky pro oblíbený a 
rodiči hojně navštěvovaný jarmark 
nazvaný podle období konání „Ad-
ventní“. Všichni si zde budou opět 
moci prohlédnout výrobky svých 

dětí, popř. zakoupit tyto předměty, a tak finančně podpořit 
školku.
Předškoláci zahájili školní rok pravidelnou návštěvou pla-
veckého bazénu.
Pro naše děti máme v nabídce celou řadu zájmových 
kroužků: Povídálek – ten je určen především pro děti 
s opožděným vývojem 
řeči, keramický kroužek, 
angličtina, kroužek jógy 
a taneční – poslední dva 
jmenované jsou určeny 
i pro naše mladší děti. 
V souvislosti s novou vy-
hláškou č. 271/2021 Sb., 
která zavádí nový systém 
jazykové přípravy žáků 
– cizinců v MŠ a ZŠ od 
1.9.2021, jsme začali zajiš-
ťovat odbornou jazykovou 
podporu dětí cizinců.
Dále pravidelně navštěvu-
jeme kbelskou knihovnu, 
kde jsou pro naše děti 
vždy připraveny tematické 
literární programy. Jezdíme 
na celodenní výlety, v pos-
ledních letech z velké části 
financované z dotačního 
programu Šablony. Pro 
děti a rodiče pořádáme 

vánoční besídky a besídky ke svátku maminek a velkou 
zahradní slavnost na konci školního roku.
V průběhu školního roku spolupracujeme s klinickou psy-
choložkou, která se souhlasem rodičů ve školce provádí 
průzkum školní zralosti u předškoláků. Pro rodiče konáme 
pravidelné semináře s PhDr. Renátou Lepovou, která rodiče 
seznamuje s problematikou vstupu a adaptace dítěte na 
prostředí mateřské školy a s rozvojem komunikace dětí 
předškolního věku.
Plně je také rozvinuta spolupráce se základní školou. Naši 
předškoláci pravidelně chodí do 1. třídy a nultého ročníku 
na ukázky výuky, žáci druhého stupně ZŠ nám pro děti 
pravidelně zajišťují čerta a Mikuláše. Na konci školního 
roku v červnu v rámci akce „Celé Česko čte dětem“ nám 
zase žáci ZŠ chodí do tříd předčítat ze svých oblíbených 
knih.
Letos v létě u nás začala dlouho plánovaná rekonstrukce 
zahrady. Na tento projekt naše mateřská škola získala 
dotaci z dotačního programu Praha – pól růstu ČR. 
Ukončení rekonstrukce se plánuje na přelom října a listo-
padu letošního roku.
V létě 2022 nás čeká další zvelebování naší školkové zah-
rady. Mateřská škola obdržela další dotaci, a to na pro-
jekt 7.výzvy Národního programu Životní prostředí, název 
projektu: Výukové prvky do přírodní zahrady v MŠ Al-
brechtická. 
Všichni se těšíme, že prostředí naší zahrady bude krásnější 
a děti budou mít více možností k hernímu vyžití.
Fotografie ze všech našich činností dětí jsou k nahlédnutí 
na webových stránkách MŠ.

Lada Leiblová, ředitelka MŠ Albrechtická

3130 31

MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ



KLUB BLACK ANGELS 
BLACK ANGELS se v loňské sezóně usadili v nové hale ve 
Kbelích, kde během ročníku 2020/21 zaznamenali spoustu 
úspěchů. V takto skvělém zázemí elitní A-tým mužů 
dokázal postoupit do vyřazovací části, kde naneštěstí padl 
s Mladou Boleslaví. 
Během koronavirové pandemie přišlo vedení klubu 
s různými projekty, které se snažily udržet děti v okolních 
městských částech v pohybu. Vypíchnout lze například 
venkovní hru pro děti a rodiče v Kbelském lesoparku, které 
se mohl zúčastnit úplně kdokoliv.
Před nedávnem se zde také konal venkovní florbalový tur-
naj, kterého se zúčastnila spousta dětí, včetně jejich rodičů. 
I po rozvolnění opatření se klub stále snaží vymýšlet různé 
aktivity, aby využil jak vnitřního, tak venkovního zázemí, 

které Kbely poskytují.
Novou halu ve Kbelích samozřejmě nevyužívají jen muži, 
trénují zde i mladší kategorie, případně se zde konají i 
individuální florbalové akademie na rozvoj schopností 

svěřenců BA.
Klub BLACK ANGELS se stále snaží rozšiřovat svoji hráčsk-
ou základnu a pořádá také různé náborové akce v rám-
ci kterých si děti mohou florbal zkusit. Několikrát si děti 
mohly zahrát florbal i přímo před základní školou ve 
Kbelích.

Cíl pro mužský A-tým je pro tuto sezónu vcelku jasný, a to 
sice účast v play-off. Černí Andělé by i letos rádi ukázali, že 
ve vyřazovací části dokáží předvádět velmi atraktivní flor-
bal, jako tomu bylo v loňské sezóně na hale v pražských 
Kbelích. Všichni Bleci pevně doufají, že si ke florbalu najde 
cestu co nejvíce místních lidí, a kromě podpory v hledišti 
se i aktivně zapojí do hry. 

Jakub Lubina
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ
Nový školní rok v MŠ Letců
Poslední srpnový týden, jako každý rok, bylo v mateřské 
škole napilno. Všechny paní učitelky připravovaly třídy, 

aby se v nich dětem po letních prázdninách líbilo. 
V letošním školním roce má naše mateřské škola mnoho 

předškoláků, tedy dětí, které příští rok 
odejdou do základní školy. Předškolní 
třídy jsou obvykle dvě, v letošním roce 
jsou však tři, což znamená sedmdesát 
dětí v povinném předškolním vzdělávání. 
Většina předškoláků mateřskou školu dobře zná, a tak se 
jejich první dny nesly v duchu dobré nálady. Ve třídách 
s nejmladšími dětmi se samozřejmě sem tam objeví 
slzičky, ale paní učitelky dbají na adaptaci dětí a snaží se 
pro ně vytvořit co nejpřívětivější prostředí. Proto první 
školní den mohli do třídy zavítat s dětmi i jejich rodiče. 
V letošním roce je legislativní novinkou povinné vzdělávání 
dětí – cizinců, které si klade za cíl usnadnit jim následný 
vstup do základní školy. Děti si při výuce českého jazyka 
rozšiřují potřebnou slovní zásobu a zároveň nově naučená 
slova adekvátně používat v běžném rozhovoru. Aktuálně 
také probíhá výběrové řízení na dva nové herní prvky, které 
budou v brzké době umístěny na zahradu mateřské školy.
V měsíci září vyjely některé třídy na tradiční výlet do lesa. 
Jedná se o výlet, který je přímo optimální pro „covidovou“ 
dobu. Pevně však věříme, že v letošním školním roce bude 
situace stabilní a celý rok budeme moct pro děti připravovat 
rozmanitý program plný akcí a výletů bez omezení.

Nový web MŠ Letců
Už za několik dnů bude mít naše mateřská škola nové 
webové stránky. Současné webové stránky nejsou pro 
návštěvníky vyhovující ani z hlediska modernosti ani 
z hlediska přehlednosti. Moderní web je v dnešní době 
důležitou součástí prezentace každé školy, a proto 
doufáme, že zejména rodiče našich dětí budou náš nový 
web rádi navštěvovat a prohlížet si nejen fotografie dětí, 
ale i číst si tom, co je u nás nového. Velké poděkování patří 
Městské části Praha 19, která modernizaci našeho webu 
zaštiťuje.

Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS.
ředitel



BAREVNÉ POLEPY 
AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Obnova autobusových zastávek v naší městské části 
pokračuje včetně barevných polepů. V červnu letošního 
roku byly nově graficky zpracovány a polepeny 
přístřešky u autobusových zastávek Bakovská 
(naproti LD), Kbelský hřbitov a Kbelský pivovar. 
Na autobusové přístřešky se nevejdou vždy 
všechny zajímavé informace týkající se dané 
lokality, proto bych vás chtěl zde obeznámit 
blíže s historií místa okolo nově zřízené zastávky 
Kbelský pivovar.
První pivovar ve Kbelích postavil hrabě Prokop 
Vojtěch Černín v roce 1785. Pivovar stával nad 
rybníkem a pivo se tam vařilo do roku 1930. Pak 
zde byla několik let jen stáčírna. Tento pivovar 
chátral a od roku 1964 se postupně boural. 
Druhý pivovar byl otevřen 19. ledna 2019 a 
jmenuje se Kbelský pivovar.  Stojí na pozemku 
bývalého statku Vyhnálkových.  Z původní stavby 

se dochoval dům s vchodem z Vrchlabské ulice. Samotný 
pivovar má vchod z ulice, která měla v minulosti několik 

názvů: Královská, Brandýská, Pražská, Čs. 
armády a nynější Mladoboleslavská.
V dřívějších dobách tato část Kbel vypadala 
úplně jinak. Na rohu křižovatky, před statkem 
Vyhnálkových, stával koloniál pana Růžka a před 
ním byla studna, kde se za 1. republiky scházeli 
nezaměstnaní. Říkalo se tam u líné pumpy. V 
padesátých letech zde jeho bratr prodával 
dobrou zmrzlinu. Dům se v šedesátých letech 
zboural.
Z druhé strany vjezdu do pivovaru v nízkém 
domku byl pekař Eliáš a po něm statek Suchých. 
Po válce bylo ve vedlejším domě zahradnictví 
Hejnovi a následovala masna Neumannovi. 
Dnes slouží tyto objekty k bydlení.
Naproti pivovaru býval hostinec U Kettnerů, 
později U Suldovských, kde se v letech 1963 
– 1994 promítalo také kino. Dnes je v této 
budově pneuservis a obchod Veselá tkanička. 
Vedle je vchod do zrekonstruovaného Domu 
seniorů, kde byla původně první škola ve 
Kbelích, otevřená v roce 1892.  Vedle měl 
kovárnu pan Jindra. V dalších domcích byla 
mlékárna Štěpánových, zelenina Antošovi, 
potraviny Danuška, holič Glos, hodinářství 
pana Kreisingera a opravna kol pana Záruby, 
knihkupectví Albrecht a prodejna potravin. 
Během doby se obchody měnily, některé 
zanikly po válce, některé po roce 1989.

Za Komisi pro kroniku a historii 
JUDr. Josef Nykles

Zdroj: z podkladů Letopiseckých setkání
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www.hangar19.cz

@kbely_hangar19

hangar19Kbely

PŘIPRAVTE SE, 
ODLÉTÁME!
Jsme připraveni vzlétnout. Všechny 

systémy fungují. Připravte se na start! 

Stálé kroužky a úplné novinky, divadélka 

a různá tématická odpoledne, to všechno 

na vás čeká od října v Hangáru 19.

V letošním roce pro vás otevíráme oblíbené kroužky z minulých let i novinky, které vás i vaše děti jistě zaujmou. 

Všechny kroužky organizované Hangárem 19 jsou hrazeny z rozpočtu Městské části Praha 19 a pro účastníky jsou 

tedy zdarma. Počet míst je omezen, proto se nezapomeňte včas přihlásit. Aktuální výběr kroužků najdete na našem 

webu www.hangar19.cz. Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu info@hangar19.cz.

Abychom vyšli vstříc více věkovým skupinám, obohatili 

jsme náš rozvrh o další zajímavé kroužky, které pořádáme 

ve spolupráci se společností Rytmik. Šachový kroužek, 

Netradiční výtvarné dílny, Kurz šití pro děti a YouTube 

maker je jen krátký výčet z nabídky Rytmiku, za kterou 

stojí bohaté zkušenosti s vedením dětí. Prodrobné 

informace a zápisy do jednostlivých kroužků najdete na 

našem webu www.hangar19.cz. 

Pro nejmenší piloty jsme opět připravili oblíbená 

divadélka. Jak si včelky medily, O Pejskovi a Kočičce, 

Ezopovy bajky, Ošklivé káčátko a mnoho dalších 

zajímavých titulů představí herci každou neděli od půl 

třetí. Vstupné na každé představení je 30 korun. 

Po představení vás čekají různé workshopy pro děti 

i dospělé.

Těšíme se na Vás. Letu zdar!

DIVADÉLKA V HANGÁRU 19

neděle 03. 10. od 14:30 / KAKÁ - Ošklivé káčátko
Bylo nebylo, jedno malé káčátko, které mělo maminku a spoustu sourozenců, ale vůbec se jim nepodobalo. A tak 

se muselo vydat na dlouhou a nebezpečnou cestu za opravdovým štěstím a svým pravým domovem.

neděle 10. 10. od 14:30 / Divadlo A Šmytec - O čem sní beránci
Příběh dvou beránků, Obláčka a Kopýtka, vypráví o touze, snech a přátelství, které nám pomáhají překonávat všechny 

překážky. Beránek Obláček žije na nebi a beránek Kopýtko se pase na zemi.

neděle 17. 10. od 14:30 / Divadlo Pod Kloboukem – Jak Čutný potkal Brumlu
Malý příběh o vzniku velkého kamarádství. O tom, jak se dva mohou mít rádi, i když je každý jiný.

neděle 24. 10. od 14:30 / KAKÁ - Lakomá barka
Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této 

vesnici úplně naopak.
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Od 1. září 2022 bude zakázáno topit v kotlích horších než 
3. emisní třídy. Co to ale znamená? Jak se dozvím, jakou 

má můj kotel třídu? A jak správně v kotlích na pevná paliva 
topit? A proč? To jsou otázky, na které vám odpoví brožura 
z dílny Ministerstva životního prostředí, 
která je dostupná v elektronické podobě 
na adrese www.mzp.cz/cz/lokalni_
topeniste. Po přečtení budete nejenom 
vědět, jak ušetřit finance správným 
vytápěním, ale také jak chránit své zdraví 
a zdraví vašeho nejbližšího okolí a čeho se 
vyvarovat, abyste se vyhnuli případným 
pokutám ze strany úřadů za nedodržení 
zákonných požadavků. Povinnosti 

související s vytápěním v kotlích na 
pevná paliva jsou zakotveny v zákoně 

č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, které 
zmiňovaná brožura 
nejenom shrnuje, 
ale také vysvětluje 
srozumitelnějším jazykem a upozorňuje 
na nejdůležitější povinnosti domácností, 
které jsou vytápěny kotlem na pevná 
paliva napojeným na ústřední topení. 
Další informace k uvedené problematice 
je možné získat v odkazech uvedených 

na: www.jakspravnetopit.cz.

OŽPD

JAK SPRÁVNĚ TOPIT A UŠETŘIT

Dne 4. 9. 2021 jsme se s týmem 
Sebeobrany zúčastnili mezinárodních 
závodů  MČR v benchpressu  v Trutnově. 
Tyto závody byly pro náš tým velmi 
náročné, a to hlavně z důvodu přípravy, 
na kterou jsme měli s ohledem na 
covidová opatření jen tři měsíce. 
Na závody se přihlásilo 195 závodníků 
a závodnic z 65 oddílů a klubů z ČR i 
okolních států. My jsme vybojovali pro 
Kbely dvě krásná druhá místa, jedno 
třetí a dvě čtvrtá místa. Dále jsme se 
umístili v hodnocení oddílu a klubu na 9. 
místě z 65. 
V našem týmu jsme všichni naturální 
sportovci.  Prosazujeme čistý sport 
provozovaný bez jakýchkoliv zakázaných prostředků. Rád 
bych poukázal na to, že je možné cvičit a trénovat i bez 
dopingu (anabolických steroidů) a mít úspěch! Řídím se 

tím i já a cvičím již bezmála 30 let. 
Za celý náš tým moc děkuji za podporu naší Radnice. 

Ondřej Šťastný, trenér a sportovní masér týmu

SEBEOBRANA KBELY

POCHVALA KBELSKÝM HASIČŮM
Dobrý den,
chtěli bych touto cestou poděkovat kbelským hasičům za pomoc při likvidaci hnízda sršní v rodinném domě v ulici 
Krnská, za velmi ochotný a profesionální přístup.

rodina Trpišovská, Holubová a Benešová

O nových technologiích se mluví často 
a v různých souvislostech, málokdy se však 
dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým 
dětem, jako například v projektu KLOKTEX.

CO JE TO PROJEKT KLOKTEX?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé
Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje 
především Fond ohrožených dětí Klokánek. Po celé České 
republice jsou rozmístěné kontejnery s logem klokánka 
na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení a 

obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi, textilu, ale i 
hraček do těchto kontejnerů se jejich dárci přímo podílí na 
pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. Více na www.

KlokTex.cz.
 „Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc 
potřebují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci 
projektu finančně podpořili charitativní organizace částkou 
převyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes 
nelehké období snažit nadále navyšovat.“ říká Ing. Pavlína 
Klementová, jednatelka společnosti. 

EFEKTIVITA KLÍČEM K PODPOŘE
Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných 
po celé České republice. Městská část se do projektu 
pomoci zapojila již před lety. V rámci projektu se musí 

velmi efektivně řešit provoz 
celého systému, jejich výrobu, 
svoz a třídění odevzdaného 
textilu a obuvi, aby náklady 
s tím spojené, nepřevýšily 
přínosy celého projektu.
Jednou ze zásadních 
nákladových položek je svoz 
odevzdaného textilu a obuvi. 
Optimální plánování svozů s 
ohledem jak na rozmístění 
kontejnerů, tak zejména na 
jejich naplnění, tak zásadně 
ovlivňuje efektivitu celého 
procesu a má přímý dopad do 
nákladů projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů 
vybralo společnost Sensority, s.r.o. Díky této spolupráci 
se optimalizují náklady svozu a také se přispívá ke snížení 
emisí díky chytré logistice.

MODERNÍ TECHNOLOGIE POMÁHAJÍ 
V CHARITATIVNÍCH PROJEKTECH

OČKOVÁNÍ DOMA
S cílem maximálně přiblížit očkování těm nejzranitelnějším 
skupinám obyvatel, započal Magistrát hl. m. Prahy projekt 
ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým 
červeným křížem, Fakultní nemocnicí Motol, Centrálním 
řídícím týmem očkování proti onemocnění covid -19 a s 
Městskou poliklinikou Praha, jež je zaměřena na „Očkování 
doma“. 
Tato nabídka je předně určená dosud neočkovaným 
pacientům, kterým nebyla aplikována očkovací látka 
např. pro jejich imobilitu a s tím spojenou nemožností 
dostavit se k očkování do očkovacího centra nebo ke 
svému praktickému lékaři. Očkující lékař se dostaví 

do přirozeného sociálního prostředí 
pacienta i s očkovací látkou a po řádném 
vyšetření provede vakcinaci. V rámci 
této návštěvy mohou být oočkovány i 
osoby ve společné domácnosti či blízcí, 
kteří se na adresu v daný čas dostaví.
Veškeré informace (včetně popisu 
registrace) k této službě jsou zveřejněny na portálu 
Očkování praktickým lékařem – Informace k očkování proti 
covid-19 v Praze (praha.eu)
https://ockovani.praha.eu/ockovani-u-praktickych-lekaru

http://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste
http://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste
http://www.jakspravnetopit.cz
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se známým Špalíčkem, přilehlé malebné uličky, nikdo 
ale neodolal ani posezení v některé z cukráren. Během 
týdne jsme každé ráno cvičili s naší cvičitelkou Miládkou 
Šafránkovou a následně si procvičovali paměť s Aničkou 
Zborníkovou. Byla u toho i legrace.  Z uvedeného je zřejmé, 
že program tohoto týdne byl skutečně bohatý a vydařený. 

Za to jsme vděčni naší předsedkyni A. Zborníkové, bez jejíž 
obětavosti a organizačních schopností bychom nemohli jet 
v této složité době „za hranice všedních dnů“ a zpříjemnit 
si život. Díky patří samozřejmě též ÚMČ Praha 19 za přízeň 
a významnou finanční podporu.

Jaroslava Vrbová, kronikářka STP MO Kbely 

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO KBELY
REKONDIČNÍ POBYT STP MO KBELY 
V SOKOLOVĚ
Ve dnech 25. - 31. 7. 2021 jsme měli možnost strávit příjemný 
týden v Parkhotelu v Sokolově. Pro některé z našich členů 
to bylo místo známé z loňského roku a to, že se sem rádi 
vrátili svědčí o tom, že zde byli spokojeni. Každý pobyt na 
stejném místě bývá ale odlišný od toho předešlého – je 
vždy stále co objevovat. Co však zůstalo stejné bylo vlídné 
přijetí, milé prostředí v hotelu i přilehlém zámeckém parku, 
možnost koupání v městském bazénu, upravené Staré 
náměstí s cukrárnou a předzahrádkami atd. Také jídlo bylo 
opět výborné a obsluhující Zuzanka přispívala svou dobrou 
náladou k celkové pohodě u stolu. Nelze taky nezmínit 
místní obchod s oděvy a různými dárky, který byl hojně 
navštěvovaný a mnohé z nás opět obohatily svůj šatník. 

Na tento týden byly naplánované 2 větší výlety. Ten první 
byl hned den po příjezdu a navštívili jsme porcelánku Thun 
ve Staré Roli, která byla založena v roce1794. Jedná se o 
největšího českého výrobce užitkového porcelánu. Byli 

jsme rozděleni do 2 skupin, každá měla svého průvodce, 
který nás provedl celým provozem, z velké části moderně 
zmechanizovaným. Měli jsme možnost zhlédnout film o 

výrobě porcelánu a prohlédli jsme si i galerii výrobků. Bylo 
zajímavé seznámit se s tím, čím vším musí takový výrobek 
projít, než ho dostaneme do užívání. Cílem našeho dalšího 
výletu byla návštěva Lorety ve Starém Hrozňatově. V 

západních Čechách je to nejznámější Loreta, kterou 
vybudovali v letech 1664-1689 chebští jezuité. Střed 
areálu tvoří chýše Panny Marie, kopie nazaretského 
domku z Loreta v Itálii. Na stěnách ambitů visí obrazy z 
života Panny Marie, v Kapli křížů je sousoší Ukřižování. Po 
roce 1945, vysídlení většiny obyvatel německé národnosti 

a uzavření pohraniční oblasti areál Lorety zpustl. V roce 
1992 vznikl spolek pro obnovu a podporu Lorety a od 
roku 2003 je Loreta veřejně přístupná pro poutníky i 
turisty. Celý areál je na vyvýšeném místě, je zde nádherný 
pohled do kraje. V den našeho výletu bylo velmi větrno, 
což mnohé odradilo od další prohlídky meditačního parku 
s restaurovanými barokními sochami. Jedno odpoledne 
měli zájemci možnost zúčastnit se okružní jízdy autobusem 
po okolí Sokolova, zvlášť pěkný byl pohled na hrad Loket, 
který jsme mohli vidět ze všech stran. Další výlet byl den 
před odjezdem do Chebu, kde jsme byli již v loňském 
roce, tentokrát bez průvodce, a tak si mohl každý zvolit 
svůj vlastní program – procházku po krásném náměstí 

REKONDIČNÍ POBYT 5. – 11. 9. 2021 
VE SKALNÍM MLÝNĚ V MORAVSKÉM 
KRASU
Je neděle 5. září 2021 13.00 hodin a od Lidového domu 
odjíždí opět autobus se 49 členy Svazu tělesně postižených 
místní organizace Kbely pod vedením Aničky Zborníkové na 
druhý rekondiční pobyt, tentokrát na Moravu do Skalního 
mlýna u Blanska. Po mnoha, ne zrovna letním počasím 

oplývajících dnech se ráno objevilo slunce, den byl jak 
vymalovaný, a to nám vydrželo celý týden pobytu. Naše 
nálada byla ještě lepší, když nás přivítal tříhvězdičkový hotel 
v malebném údolí říčky Punkvy svými pěknými pokojíčky 
a chutnou večeří. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a 
každé ráno jsme si zacvičili a zodpověděli otázky na cvičení 
paměti. Asi 200 metrů od hotelu je Kateřinská jeskyně, 

kterou jsme navštívili individuálně. Někteří členové byli 
v krasové jeskyni poprvé, a tak měli krásný zážitek. Na další 
dny byly naplánovány tři odpolední výlety. V úterý jsme 
vyrazili od hotelu elektro mašinkou k lanovce na Macochu, 

kde jsme nahlédli do propasti a zpět lanovkou dolů na 
prohlídku Punkevní jeskyně s jízdou lodičkami a mašinkou 
zpět do hotelu. Ve středu jsme navštívili Blanenské 
muzeum, které sídlí v krásném zámku. Viděli jsme krásné 
zámecké interiéry a zajímavou expozici umělecké litiny. Již 
na nádvoří zámku nás uvítala krásné litinová kašna. Dalším 
cílem byl dřevěný kostelík v Blansku s výkladem místního 
faráře církve husitské. Kostelík sem byl převezen ze 
Zakarpatské Ukrajiny v roce 1936. Je nádherný a příkladně 
udržovaný.  Pak „HURÁ – CUKRÁRNA“. Další cestou za 
poznáním byla čtvrteční výprava do zámku Lysice. Zámek 
nás překvapil svými udržovanými interiéry. Vzhledem 

k velkému počtu účastníků jsme opět byli 
rozděleni do dvou skupin a oba průvodci 
byli naprosto špičkoví. Zámek určitě 
stojí za zhlédnutí. Nastal pátek, poslední 
den pobytu s večerní hudbou a tancem. 
Někteří členové si rádi zatančí a tančil i náš 
nejstarší účastník pan Kokeš, který oslaví 
v prosinci 94. narozeniny. Sobota byla ve 
znamení balení a po chutném obědě přijel 
autobus a bezpečně nás dovezl domů do 
Kbel. Všichni jsme byli výběrem tohoto 
místa nadšení a jsme si vědomi, že naši 
Aničku stálo velice moc práce vše náležitě 
připravit a zajistit a bez finanční podpory 
HMP a MÚ Kbely bychom si tak nádherný 
pobyt nemohli dovolit. Proto: veliké díky.

Hana Čechová, členka STP MO Kbely



SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
KAM JDOU PŘÍSPĚVKY RODIČŮ?
Spolek každý rok vybírá od svých členů členský příspěvek 
a od rodičů finanční dar do fondu, který se čerpá na různé 
projekty a aktivity Spolku a školy. I přesto, že se domníváme, 
jak o všem informujeme a rozpočet 
zveřejňujeme na stránkách školy v sekci 
SRPŠ, dostávají se k nám ohlasy, že 
rodiče podrobnosti nevědí. Děkujeme 
za ně a rozhodně zapracujeme na 
intenzivnější komunikaci. Pro začátek 
zrekapitulujeme ty hlavní akce 
z minulosti a připomeneme i „covidní“ 
osekanou verzi.
Při sestavování rozpočtu vždy 
oslovujeme zástupce školy, abychom 
při plánování čerpání zohlednili jejich 
potřeby. Finance se rozdělují do 
dvou oblastí. Tou první je příspěvek 
na materiální vybavení, tou druhou 
je podpora speciálních projektů 
zaměřených na rozvoj vzdělávání a komunitní propojování 
školy s veřejností.

V oblasti materiální rodiče přes fond přispívají na vybavení 
družiny, kam se nakupují hry do interiéru i herní prvky 
na zahrady. Dále přispíváme na pomůcky do speciálních 
učeben školy jako jsou dílny, kuchyňka, knihovna, 
laboratoř, tělocvičny atd. Finančně podporujeme školy 
v přírodě, adaptační kurzy, nebo rozlučky s deváťáky. Daná 
částka jde vždy i do každé třídy, aby si ji třídní učitelé využili 
na exkurze, výlety, přespávačky, ale i pomůcky pro třídní 
akce. Finance pravidelně posíláme do školní jídelny, kde 
se používají na výzdobu a nákup cukrovinek u příležitosti 
svátků. Vše se proplácí na základě dodaných daňových 
dokladů 
V oblasti projektů jsme ve spolupráci se školou například 
zvali zástupce různých profesí k diskuzi s osmáky 

a deváťáky jako inspiraci při směřování 
k jejich budoucímu povolání, iniciovali jsme 
tzn. English day, kde děti v rámci hry využívaly 
anglický jazyk v reálných situacích, projekt Děti dětem 

má zase podporovat aktivity dětí 
napříč celou školou, pořádáme 
Rodičovské kavárny, kde odborníci 
debatují s rodiči i učiteli na 
aktuálně zvolená témata. Oblíbená 
akce byla i Zahradní slavnost 
konaná vždy na závěr školního 
roku. V červnu proběhnout 
nemohla, ale příští rok chceme 
určitě pokračovat. Dlouhodobější 
projekt rodičů se týkal revitalizace 
zahrady u nové budovy školy, 
kde nyní najdete různé prvky pro 
výuku i hry. Těm jsme se během 
letošních letních prázdnin opět 
věnovali. Na základě konzultací 

s odborníkem jsme nechali vyrobit doporučená označení 
Stolů, betonových Kamenů a altánu Šiška, který byl navíc 
nově očištěn a natřen, aby byl skvěle připraven další roky 
sloužit dětem a učitelům. U Kamenů inspekce odborně 
provedla dopadové zkoušky a vše je připraveno na udělení 
patřičných inspekčních certifikátů firmy TÜV SÜD.
Co v rozpočtu nenajdete je administrace Párové výuky, za 
kterou je systematická práce a čas dobrovolníků. Myslím, 
že přes čísla nelze vyčíst ani to hlavní, co lidi ve Spolku 
spojuje a motivuje pokračovat, a to je snaha udělat víc 
pro propojování rodičů se školou ve smyslu komunitního 
vnímání vzdělávání. A už vůbec nevyčtete podporu 

a pomoc, kterou rodičům poskytujeme v souvislosti se 
školní docházkou jejich dětí. I vy u toho všeho můžete být, 
stačí se k nám připojit. Více na srps-kbely@seznam.cz

Vlaďka Kolaříková, předsedkyně SRPŠ Kbely
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KLUB SENIORŮ KBELY 
PO COVIDOVÉ VÝHLEDY V ČINNOSTI 
KLUBU SENIORŮ
Covid 19 a jeho mutace zasáhly celou společnost 
a naše klubová  činnost byla rovněž preventivními 
opatřeními zasažena. Snažili jsme se organizovat činnost 
v předpokládaných rozvolněných podmínkách. Vytipovali 
jsme místo, ale nakonec jsme se nesetkali s dostatečným 
zájmem, který byl v podstatě podmíněn obavou z covidu, 
nedostatečným proočkováním, krátkou dobou po 
očkování, vlastními nemocemi členů či již naplánovaným 
jiným programem. 
Výbor Klubu seniorů se přesto scházel a zajišťoval nezbytná 
organizační opatření a hledal aktivity, které by mohl klub 
uskutečnit, až bezpečně pominou  covidová preventivní 
opatření. Při plánování činnosti jsme rozhodli organizovat 
výlety, abychom tak vyvezli naše členy z prostor, kde museli 
nedobrovolně strávit téměř celý loňský rok. Jako prvný 
výlet  jsme zvolili termín 22.9.2021, kdy chceme navštívit 
Libereckou ZOO a také  jejich botanickou  zahradu. Další 
výlety až do konce roku budou následovat. Členové Klubu 
seniorů by měli sledovat naše vývěsní skřínky, protože to je 
v současné době jedna z mála možností jako jim potřebné 
informace o akcích sdělit. Ti, kteří mají mailové  adresy, 
budou informováni i touto cestou.
To, že stále myslíme na své členy, můžeme doložit i tím, 

že všechny, kteří se dožili 
významného životního jubilea, 
jsme kontaktovali a předali jim gratulace a pamětní listy. 
Nezapomínáme ani na naše členy, kteří se již nemohou 
aktivně zúčastňovat naší činnosti. Jsou to členové 
vzhledem ke svým zdravotním problémům pobývající v 
Domovech důchodů.  Takto jsme pravidelně navštěvovali, 
i když v průběhu roku zemřelé paní Přibylovou a Sojkovou.  
Nyní je v DD Jenštejn náš dlouholetý a dnes již čestný člen 
pan Miloš Carbol, který se v květnu dožil 90ti let. I on byl 
v místě svého pobytu delegací z výboru navštíven, byly 
mu předány gratulace a malý dárek. Není potřeba se ani 
zmiňovat o radosti navštívených.
Zástupce výboru samozřejmě udržuje kontakt s tajemníkem 
Úřadu městské části P19  panem JUDr. Josefem Nyklesem, 
který je tak průběžně informován o činnosti resp. o 
aktivitách, které v této  covidem poznamenané době 
výbor zajišťuje. S díky také přijímáme pomoc od MÚ, jako 
naposledy zdravotní roušky získané od sponzora pana 
Štěpána Srba.  
Na druhé pololetí letošního roku předpokládáme, že již 
nebudou tak striktní proticovidová opatření a že se nám 
podaří realizovat naplánovanou činnost. Zavazuje nás i to, 
že trvale slyšíme vzdechy a volání našich členů, kterým 
chybí pravidelný a vzájemně milý kontakt. 

Za Klub seniorů JUDr. Petr Želásko              

Pomáhejte s námi tam, kam oko nedohlédne!
Chtěli byste podpořit dobrou věc a vidět výsledek své 
aktivity? Staňte se dobrovolníkem a pomáhejte přímo 
lidem, kteří Vaši pomoc uvítají.
Dobrovolnické centrum Okamžiku hledá další 
dobrovolníky do akreditovaného programu, ve kterém 
dobrovolníci doprovázejí nevidomé lidi k lékaři, na úřady 
či na nákupy nebo dlouhodobě poskytují nevidomým 
vizuální pomoc doma, při sportu, kulturních aktivitách, 
předčítání atd.
Pro spolupráci s nevidomými Vás vybavíme důležitými 
informacemi a dovednostmi při školení dobrovolníků a 
dále Vám průběžně poskytneme podporu.
Našimi požadavky je věk nad 18 let a ochota setkávat se 
s nevidomým klientem dle vašich časových možností cca 
1-3x měsíčně.

Nejbližší cyklus školení dobrovolníků:
1. část: úterý 2. listopadu 2021 (17,00 – 20,00 hod.)
2. část: úterý 9. listopadu 2020 (17,00 – 20,00 hod.)

3. část: úterý 16. listopadu 
2020 (17,00 – 20,00 hod.)
Pro vstup do 
dobrovolnického programu 
je třeba absolvovat 
všechny tři části. Školení 
dobrovolníků předchází 
osobní schůzka. Pokud 
Vás naše nabídka oslovila, 
kontaktujte nás, abychom 
se dohodli na termínu 
úvodní schůzky.
Těšíme se na spolupráci s 
Vámi.
Kontakty:
E-mail: dc@okamzik.cz
Tel: 233 379 196, 775 209 
055, 604 841 926
Web: www.okamzik.cz

POMÁHEJTE S NÁMI TAM, 
KAM OKO NEDOHLÉDNE!

mailto:srps-kbely@seznam.cz
mailto:dc@okamzik.cz
http://www.okamzik.cz
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Stravování jsme v letošním roce měli zajištěno v jídelně zá-
kladní školy Kbely. Personálu děkujeme za vstřícné jednání 
a do kuchyně vzkazujeme jednohlasné „DÍKY“.
Celkem se na týdnech příměstského tábora vystřídalo 244 
dětí. 
Doufáme, že jsme dětem hlavně aktivně a v přátelském 
prostředí pomohli strávit chvíle bez rodičů a rodičům tak 
pomohli zpestřit program pro jejich ratolesti. 
Podle všeho se všem táborové týdny velmi líbily – jak 
dětem, tak i nám a proto se všichni těšíme, že se opět 
společně v CoByDupu setkáme příští léto při dalších „do-
brodružstvích“.

Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková

COBYDUP NA PODZIM NEZAHÁLÍ….
PODZIMNĚ-ZIMNÍ BAZÁREK:
Máme před sebou (doufejme) podzimně/zimní Bazárek 
dětského oblečení, který by měl proběhnout 16. října v 
Lidovém domě.

VLÁČKOHRANÍ
V sobotu 16. 10. v tělocvičně 
KRC CoByDup bude pro děti 
připravené dřevěné kolejiště, 
kde si mohou pohrát s vláčky. 
 
HALLOWEENSKÉ DLABÁNÍ DÝNÍ 
S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM: 
V pátek 5. listopadu 2021 od 14.00 
hodin Vás rádi (bude-li to možné) 
přivítáme na Halloweenském 
vyřezávání dýní s lampionovým průvo-

dem ve kbelském Centrálním parku. Během odpoledne si 
mohou děti i dospělí vydlabat dýni, které budou k dostání 
na místě, a své dílo si odnést domů.

KRC COBYDUP
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KRC COBYDUP 
LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH – V KRC 
COBYDUP
V červenci a v srpnu 2021 jsme s dětmi na v Letním Ježkově 
klubíku absolvovali 6 turnusů nabytých zážitky. Na děti, ve 
věkovém rozpětí 3 – 12 let, čekal prázdninový program na 
různá témata. 
První týden jsme maximálně rozpohybovali naše těla v tur-
nuse s názvem „Léto v pohybu“.  V tomto týdnu, pro starší 
děti, si účastníci vyzkoušeli své sportovní dovednosti a 
rozpohybovali tak těla ztuhlá téměř roční přestávkou ve 
sportovních aktivitách. Vytvořit zajímavý a zároveň tak tro-
chu adrenalinový týden nám opět pomohli naši praktikanti 
– což se nám v předchozích letech velmi osvědčilo.  
V týdnu s názvem „Letní hrátky se 
zvířátky“   jsme se s nejmenšími dět-
mi zaměřili na poznávání zvířátek. 

Pro naše nejmenší byl připraven i poslední 
turnus, který byl věnován dopravě a doprav-
ním prostředkům. Turnus 
s názvem „Cestou, necestou“ dětem přinesl mj. návštěvu 
Dopravního hřiště, vlakové kolejiště na Proseku. V týdnech 
pro nejmenší nám přijelo zahrát do CoByDupu loutkové di-
vadlo „Pimpr(d)látko“.
I naše zbývající tři turnusy s názvy „Létu vstříc“, Hurá 
prázdniny“ a „Ježkovo letní dobrodružství “ byly všeobec-
ně zaměřeny a byly pro všechny děti, které mají spoustu 
fantazie, rády si hrají, tvoří, sportují a objevují nové věci. 
Užili si akční týdny plné her, soutěží, výtvarného tvoření 
a výletů – dokonce se nám podařilo 2x navštívit Olympij-
ský festival a zažít si tak na vlastní kůži atmosféru letošní 
Olympiády.   

CO DĚLAT, KDYŽ…?
Vážené Kbelačky a milí Kbeláci, s novým školním rokem se 
k plnému životu probral i projekt „Co dělat, když…?“  
Zmíněný projekt je realizován pod křídly kbelského Kul-
turního a rodinného centra CoByDup a nemohl by ex-
istovat bez finanční podpory MČ Praha 19, nebo dotace 
na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v 
dotačním řízení Rodina poskytované MPSV. 
V rámci projektu pořádáme pravidelně semináře, je-
jichž témata se týkají především oblasti výchovy, rod-
inného soužití nebo prevence. Vedle seminářů ce-
loročně působí dvě poradny. Rodinná poradna, která 
se zaměřuje především na oblast výchovy a pre-
vence, je zájemcům k dispozici na emailové adrese  
rodinna.poradna@krc-cobydup.cz. V rodinné poradně 
zájemcům pomáhá speciální pedagožka a etopedka Mgr. 
Lucie Levitová. Právní poradna čeká na dotazy z oblasti 
práva na adrese codelatkdyz@krc-cobydup.cz, odtud je 
anonymně předáme naší spolupracující právničce Mgr. 
Adrianě Kvítkové, která ve 14ti denní lhůtě na dotazy 
vypracuje odpověď, tu následně tazateli předáme zpět. 
Po dlouhé době, kdy jsme se setkávali pouze online, 

proběhlo opět setkání naživo v učebně kbelského Kul-
turního a rodinného centra CoByDup. Živá setkání na 
našich seminářích jsme zahájili tématem Emocionali-
ta dětí – reakce na stres, seminář lektorovala speciální 
pedagožka Mgr. Lucie Levitová. V září se uskutečnil ještě 
seminář na téma Sebedůvěra u dětí  s lektorkou Mgr. Ale-
nou Kozlerovou. Na říjen plánujeme uspořádat semináře 
tři. Logopedie a školní zralost 11.10. od 18.30 s klinickou lo-
gopedkou Mgr. Lenkou Kapralovou, Rozvoj grafomotoriky 
18.10. od 17.30 s Mgr Alenou Kozlerovou a Nadané dítě 
s Mgr. Sabinou Velasovou 21.10. od 18.00. Do konce roku 
2021 stihneme ještě další semináře, jejichž témata právě 
zpracováváme a tedy ještě můžete do jejich volby zasáh-
nout svými tipy i Vy. Zájemci o informace o pořádaných 
seminářích se mohou registrovat na níže uvedené emai-
lové adrese nebo na fb stránkách KRC CoByDup, které je 
pravidelně vyvěšuje ve formě událostí. 
Děkuji všem našim příznivcům a pravidelným podporo-
vatelům. Těším se na osobní setkání na seminářích. 
Marie Bromová
Vedoucí a koordinátorka projetku “Co dělat, když...?”
codelatkdyz@krc-dobydup.cz

                 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 2021 
  

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  9:30 – 11:00            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  
Čt  10:00– 10:45           Cvičení děti II.( 2 – 3,5 roky a rodiče ),  Sokol Kbely  
Pá  9:00 – 10:30           Ježkův Montesorri klubíček (1,5 – 3,5 roky), tělocvična 
Út  10:30 – 12:00          Ježkův Montesorri klubíček (1,5 – 3,5 roky), tělocvična 
 

 
 Děti (bez doprovodu rodičů):  

 
Po 15:30 -  16:30           Dětský atletický klub CoByDup (3 – 4 r.), Sokol Kbely   
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  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  
Čt  15:00-   16:00           Sportovní a pohybové hry pro předškoláky (3 – 5 l.), I. Piková, tělocv. 
Čt  16:15 – 17:15           KERAMIKA / Výtvarka pro předškolní děti (3 - 6let)  
Pá 15:00- 16:00             Dětský atletický klub CoByDup MIX (3 – 7 l.), Sokol  
 

 
   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  
Čt 17:00 – 18:00            Cvičení 50+, Dana Linkeová, tělocvična 
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Z důvodu značného zájmu byly zakoupeny další invalidní 
vozíky pro potřebné občany Kbel. Dne 21. 7. 2021 jsme 
vozíky převzali a jsou připraveny sloužit svému účelu.
Občané Kbel mají možnost bezplatného zapůjčení 
oproti vratné záloze v úřední době, a to prostřednictvím 
sekretariátu starosty MČ Praha 19,  Semilská 43/1, 
Praha 9 – Kbely, telefon  284 08 08 24.

JUDr. Josef Nykles, 
tajemník ÚMČ Praha 19

INVALIDNÍ VOZÍKY A CHODÍTKA

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.

www.kbely.tv
KBELY TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

Levnější teplo, žádné odstávky
Modernizace kbelské tepelné soustavy postupuje. Kromě levnějšího 
tepla přinese i mnoho jiných výhod.
https://www.youtube.com/watch?v=IVUPLnih6QE&ab_channel=KbelyTV

 První školní den
1. září 2021 začal nový školní rok. Jaký asi bude?
https://www.youtube.com/watch?v=9Z4dtxUHM_k&ab_
channel=KbelyTV

Kbelské posvícení
Kbelské posvícení 2021 se uskutečnilo v Centrálním parku Kbely a to 18. 
září. Letos byly hlavním tématem staré české pověsti a legendy.
https://www.youtube.com/watch?v=2dIA8a7r1Ns&ab_channel=KbelyTV

Kbelský fotbal oslavil 100 let
Kbelský fotbal má za sebou 100 let. Oslavit to přijeli třeba i bývalí hráči 
Kbel nebo ligoví hráči. Ti se spolu s kbelskou starou gardou postarali o 
pořádnou podívanou.
https://www.youtube.com/watch?v=IMtENk4nQno&ab_
channel=KbelyTV

Multižánrový hudební festival
29. srpna proběhl ve Kbelích multižánrový hudební festival. Vystoupily: 
Tereza Zelinková, Paradox Unit, Soul Keeper, First CHoice, Vrak, Blumex, 
Steel Box a Holokrci. Akci uspořádala zdarma MČ Praha 19.
https://www.youtube.com/watch?v=5J3jyHFsBNU&ab_
channel=KbelyTV

Kontakty na bezplatné poradny CSSP: 
Informační a poradenské centrum Kontakt 
Poradna KONTAKT – sociální a právní poradenství
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 515 400, 
731 602 090
Poradna KONTAKT – sociální a rodinné 
poradenství
adresa: Dělnická 54, 170 00 Praha 7, tel.: 220 562 
323, 731 602 089
Poradna JOB KLUB – sociální a pracovní 
poradenství, 
adresa: Ječná 3, 120 00 Praha, tel.: 222 517 781
Poradna CENTRUM – sociální a právní poradenství
adresa: Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, 
tel.: 222 592 022, 773 296 663, 731 129 927 
Více na: http://www.csspraha.cz/ 

Centrum sociálních služeb Praha 
nabízí bezplatné právní 
a sociální poradenství 
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5. květa - Slavnostní otevření skautské chajdy
Od našeho příznivce jsme získali chatu, kterou jsme po 
půlročních úpravách a tvrdé dřině slavnostně otevřeli. 
Této akce se zúčastnili i rodiče našich členů, kteří hostinu 

doplnili o vynikající koláče, buchty a maso na grilování. 
Každý účastník na památku získal nášivku. Atmosféra 

i počasí byly skvělé, proto budeme na tento den rádi 

vzpomínat. 

12. května - Vzpomínková akce 
v Lidicích
Již tradičně jsme se ve spolupráci s Památníkem Lidice  a 
jeho ředitelem panem Eduardem Stehlíkem zúčastnili 
pietního aktu v Lidicích. S čestnou stráží a čestnou 
jednotkou AČR jsme nacvičili správný příchod a odchod ke 
hromadnému hrobu lidických mužů. Po té jsme zde stáli 
čestnou stráž. Moc si vážíme poděkování od Památníku 
Lidice a pozvání na komentovanou prohlídku. 

18. - 20. května - Tradiční akce ve Sluneční zátoce

Ve spolupráci s Muzeem Jaroslava Foglara v Ledči nad 
Sázavou, panem Miroslavem Janouškem (majitelem 
rekreačního zařízení Sluneční zátoka) a panem Josefem 
Jeřábkem (majitelem louky ve Sluneční zátoce) jsme opět 
měli možnost na tomto legendárním místě vybudovat 

repliku historického skautského tábora z roku 1931, 
který se jmenoval Tábor ve Sluneční zátoce. U příležitosti 
90. výročí od konání tohoto tábora jsme vydali pamětní 

opaskové spony a nášivky. Počasí nám letos opravdu přálo, 
čehož jsme využili a ochladili se v řece Sázavě.

2. - 16. července - Letní skautský tábor Zálesák II.
Letos se náš tábor konal na nádherném místě v Podkrkonoší. 
Protékal tu potok, nedaleko se nacházel pramen a 
nezavítali k nám skoro žádní lidé. Zkrátka, co víc si přát. 
Na našich táborech si budujeme vše sami, stavíme stany a 
vázané stavby, připravujeme dřevo, vaříme a nakupujeme. 
Učíme se být samostatní - tedy “skautujeme”. Počasí 

nám bohužel moc nepřálo, rozvodněný potok nás jednou 
vyplavil, ale ve stanech jsme vždy měli sucho a teplo, takže 
jsme všechny nesnáze překonali. 

Příměstský tábor - Po stopách Rychlých šípů
Poprvé jsme letos uspořádali dva turnusy příměstského 

tábora (19. - 23. 7. a 26. - 30.7.). Snažili jsme se zde děti 
vést k příkladnému chování po vzoru Foglarových Rychlých 
šípů. Jeden den jsme dokonce přespávali v naší klubovně a 
došlo i na pravou vontskou bitvu ve Vinoři (naše “tajemná 
Stínadla”). Perfektní stravu nám zajistil pan Tomáš Haniak 
z restaurace Zastávka u srubu.

Kamil Podlaha

SKAUT - S.S.V.
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PO STOPÁCH HISTORIE KBEL  
TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ 1120 - 2020
V JIŽ TŘETÍM POKRAČOVÁNÍ O HISTORII 
KBEL SE POMALU DOSTÁVÁME 
DO 20. STOLETÍ A K UDÁLOSTEM S NÍM 
SPOJENÝCH. PŘINÁŠÍME VÁM ZÁZNAMY 
Z KRONIKY OBCE.

20. STOLETÍ - roky 1914 - 1938
Začátek století byl poznamenán 1. světovou válkou. Její 
příčinou byl atentát na následníka rakousko-uherského 
trůnu arcivévodu Ferdinanda ďEste v Sarajevu 28. června 
1914. Válka zasáhla Evropu, Afriku i Asii.
V celém Rakousku – Uhersku, a tím i ve Kbelích, byl velký 
nedostatek potravin, ošacení a paliva. Mnoho mužů muselo 
narukovat do armády a těžkou práci vykonávaly ženy. 
Do obce byl dodáván chléb z vysočanských Odkolkových 
pekáren.
Obilí, které sedláci vypěstovali, bylo dáváno ve prospěch 
armády. Ve Kbelích tehdejší řídící učitel Mašek zavedl pro 
školní děti příděly polévky za symbolických 20 haléřů. V 
roce 1918 začal slábnout válečný konflikt a tak výročí 
položení základního kamene k Národnímu divadlu (16. 
5. 1868) bylo pro kbelské příležitostí uspořádat oslavu, 
kterou zorganizoval Sokol. Po vyhlášení konce světové 
války 28. října 1918 byla vyhlášena samostatnost národů 
bývalé monarchie Rakousko - Uherské a tím i vzniku 
Československé republiky. Monarchie trvala od 8. června 
1867 do 31. října 1918. Ve Kbelích na domě čp. 56 u 
Kubešů byla vyvěšena vlajka a školáci dostali ten den 
volno. Pamětní deska obětem 1. světové války se jmény 

42 kbelských občanů byla instalovaná roku 1928 nejprve 
v chodbě obecné školy (nyní Dům seniorů), později 
přenesena na kbelský hřbitov.  Život v obci se začal pomalu 
vracet.
Významné pro Kbely bylo vznikající letiště. Již koncem roku 

1918 na konci Kbel po levé straně směrem na Prahu byl 
vybrán a vykoupen pozemek patřící Černínům. Na pozemku 
bylo jeteliště a tudíž schopné okamžitého leteckého 
provozu. Italská mise ještě téhož roku v zimě postavila dva 
velké hangáry pro třímotorová letadla. Letiště se začalo 
rozrůstat. Následovaly stavby dalších hangárů, baráků pro 
mužstva a dílen pro opravy letadel.  Roku 1920 se začaly 
stavět také čtyři důstojnické domy v nynější Hůlkově ulici 
(dokončeny v letech 1923-24).
V letech 1918 – 1919 byl starostou Obecního úřadu Kbel 
Adolf Soukup a v letech 1919 – 1923 Antonín Suldovský. 
První obecní úřad byl v dnešní Krnské ulici. V roce 1919 
se uskutečnila pozemková reforma, která se týkala hlavně 
lesních a zemědělských pozemků. Ve Kbelích v roce 1920 
žilo 1706 obyvatel a bylo zde 133 domů. Kbely se postupně 

stávaly průmyslové. V roce 1920 na ploše letiště stálo již 
šest hangárů a pět tzv. Gočárových domků. Do dnešní 
doby se dochovaly pouze dva domky a jsou umístěny v 
pražské ZOO.
Slavnostní otevření obecní knihovny se datuje také do 
roku 1920. Do té doby měly knihovny jen některé spolky, 
které je půjčovaly jen svým členům. 
Nejrozšířenějším sportem ve Kbelích byl fotbal. V roce 
1921 byl založen fotbalový klub AFK, ale dějiny kbelského 
fotbalu sahají až do roku 1911. Stoleté výročí založení 
fotbalového klubu bylo velkolepě oslaveno dne 11. září 
2021 na Stadionu Václava Sajfrta ve Kbelích.  
V blízkosti letiště v roce 1921 vznikla Továrna na letadla, 
která sem byla přestěhována z Pražského výstaviště 
(původní název byl Letecký arzenál). Roku 1924 se výroba 
přestěhovala do Letňan.  Na letišti byla v roce 1922 i civilní 
letecká doprava. V roce 1922 probíhala ve Kbelích první 
elektrifikace.
V roce 1923 dne 23. května začalo ze Kbel pravidelné 
rozhlasové vysílání ze stanu u letiště. Ve 20 hod. 15 min. se 
za deštivého počasí ozvala hlasatelka Míla Kočová a říkala 
„ Haló, haló, zde vysílací stanice Radiojournal ve Kbelích 
u Prahy“. V místech prvního vysílání byl v roce 1973 

vybudován památník představující rozhlasové vlny.
V obci byli nejen sedláci, ale postupně se rozvíjela i řemesla. 
Byli zde zámečníci, klempíři, elektrikáři, kováři, opraváři 
kol a motocyklů. Ale i pekaři, cukráři, holiči, obchody s 
potravinami a také 13 restaurací a 3 hotely. V roce 1923 
byl postaven a uveden do provozu akcíz, kde se vybírala 
potravinová daň. V letech 1923 – 1924 byl starostou pan 
František Koudela a v roce 1924 – 1927 Karel Málek. V 
roce 1924 bylo ve Kbelích 13 veřejných osvětlení a další 
postupně přibývaly. V tomto roce se také dehtovala první 
silnice, která vedla kolem letiště. Začalo přibývat také 
rodinných domků, hlavně ve čtvrti Za dráhou a Pod dráhou 
a také směrem na Čakovice.
Od podzimu roku 1925 působil ve Kbelích MUDr. Husa v 
čp. 58.
Roku 1926 byly Hlavní vojenské telegrafní dílny 
přestěhovány z Pohořelce do Kbel (vznikly roku 1922). 
Vyráběly vojenskou radiotechniku, telegrafní ústředny a 
radiovysílače. Továrna stávala v nynějším areálu Park Kbely 
proti benzinové stanici. Starostou Kbel byl v letech 1927  - 
1929 Karel Franc. V roce 1927 byla postavena a otevřena 
Sokolovna a dobudováno k ní hřiště. Byl také založen 
divadelní spolek, který vedl pan Veit. První hry Jánošík a 
Jízdní hlídka se hrály v hostinci Na Růžku. V roce 1927 byla 
z Prahy - Vysočan zavedena do Kbel první autobusová linka 
s označením „F“. 
I rok 1928 byl pro Kbely významný. Na letišti byla dokončena 

stavba majáku s vodárenskou věží. (V roce 2004 byl maják 
prohlášen národní kulturní památkou.) V tomto roce byl 
slavnostně předán do užívání také Lidový dům.
V letech 1929 – 1936 byl kbelským starostou Eduard 
Chlost.  V době hospodářské krize byla i ve Kbelích velká 
nezaměstnanost a tím i žebrota.  V roce 1930 měly Kbely 
již 5553 obyvatel, 316 domů a 65 nouzových staveb. V roce 
1931 v dubnu bylo doporučeno zřízení zubotechnického 
ateliéru pí. Marii Kombercové. Bohužel v opisu kroniky 
není napsáno, kde to bylo. Také v roce 1931 byla v pivovaru 
ukončena výroba piva a povolena stáčírna. Bylo i více dětí 
a tak se postavila další škola – měšťanská, která se otevřela 
a vysvětila roku 1932 (nyní škola Palestra). V tomto roce 
se také vydláždily první nejstarší ulice ve Kbelích. Byly 

to nynější ulice Vrchlabská a Mladoboleslavská. Obec 
neměla kostel, a proto byla v dražbě odkoupena stodola a 
pozemek Václava Pelikána Družinou sv. Kláry a stodola se 
přebudovala na kapli sv. Alžběty, která byla vysvěcena 28. 
října 1932.
Přestože přes Kbely vedla železnice (od roku 1872), nebyla 
zde žádná zastávka. Lidé chodili na vlak do Satalic. První 

zastávku se podařilo zřídit po pravé straně u přejezdu 
směrem na Vinoř až roku 1932. V tomto roce byl také 
založen Baráčnický spolek, který vedl pan Rejzl.
V roce 1933 se konal na letišti První armádní letecký 
den. Letiště často navštěvoval prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk.
Kbely měly také od roku 1935 svůj poštovní úřad v čp. 
32 (dnešní zlatnictví na Vrchlabské ulici).  Roku 1934 
dne 15. května otevřel AFK – Kbely (fotbalový klub) pod 
patronátem obecní rady nové hřiště vedle hostince U 
Trantů směrem na Čakovice. V roce 1936 byla založena ve 
Kbelích organizace Junák a Skaut. Zakladatelem byl pan 
Pavel Vilém Škoda.
Ve třicátých letech minulého století Kbely spadaly pod 
okres politický: Praha – venkov, okres soudní: Praha – 
východ, arcidiecézi: Pražskou, vikariát: Líbeznický a farou: 
pod Vinoř.  
Posledním starostou před válkou byl zvolen Rudolf David 
(1936 – 1939). Další letecký den na kbelském letišti se konal 
roku 1936. Na 200 letadel shlédlo více jak 250.000 diváků. 
Letiště bylo od roku 1937 pouze vojenské, protože nové 
civilní letiště bylo vybudováno v Ruzyni. Dětí ve Kbelích 
přibývalo a tak bylo roku 1937 přistaveno další patro k 
měšťanské škole. Majitelem objektu dvora (u pivovaru) se 
stal roku 1937 Ing. Havlík. Již koncem roku 1938 bylo jisté, 
že se schyluje k válce.
Vybírat zajímavosti z historie Kbel za 890 let jejich trvání 
není jednoduché. Událostí je hodně, a proto budou ještě 
další pokračování. Podrobnější zpracování některých 
historických údajů, jako např. obchody a jejich majitelé, 
nejznámější Kbeláci nebo škola a sport a jiné, byly již 
popsány v různých číslech časopisu „Kbelák“.

 Ivana Engelová, kronikářka Kbel



Více na www.palestrakbelska10.cz

 6. listopadu 
na tradiční trati 
se startem  
a cílem ve Kbelích
 start ve 12,30 hodin 

 PALESTRA 
 Wellness den 
Centrální park Kbely, 
9,00 – 14,00 hodin
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                                                                   Kulturní a rodinné centrum  Toužimská 244/42, 190 00 Praha 9 – Kbely  
 email:       info@krc-cobydup.cz 
               tel. 775 904 976 
 www.krc-cobydup.cz 

PODZIMNÍ BAZÁREK 
 

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
 
 
 
 
 

 
 
 

V sobotu 16. října 2021 
od 10.00 do 13.30 hod. 

 
Lidový dům Kbely 

Toužimská 244, Kbely – Praha 9 
 

Příjem oblečení: Pá 15. 10. od 16.00 do 17.30 hod. 
Výdej oblečení:  So 16. 10. od 18.15 do 19.00 hod. 

 
VSTUP Kč 20,- 

 
  Přijímáme pouze čisté a řádně označené oblečení 

  (vítána velikost 6 – 13 let)   
max. počet kusů k prodeji 1 osobou je 30 ! 

       
viz. pravidla prodeje na webu 

www.krc-cobydup.cz 
 

Průběh akce bude uzpůsoben aktuálním epidemickým opatřením. 

 Vyřezávání dýní 
s lampionovým průvodem

14:00 – 17:00 VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ A PLNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚKOLŮ
 

15:30 VYHLÁŠENÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ ,  NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
HALLOWEENSKÉ MASKY 

 
16:00 – 17:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

 
 17:00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD ZA STRAŠIDÝLKY

S PŘEKVAPENÍM!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

WWW.KRC-COBYDUP.CZ

Kulturní  a  rodinné centrum CoByDup

za podpory MČ  Praha 19 a hl .  m.  Praha pořádá

Na místě  k  dispozici  dýně  na vyřezávání  (vlastní  nož íky vítány).

Soutěž  o  nejhezč í  a  nejoriginálně jš í  masku a dýni .

Možnost opékání  buřtů ,  které lze zakoupit  na místě .

Př ineste si  lampionky se světýlky,  ať  s i  na straš idýlka posvítíte!

Překvapení  na konci  průvodu

Soutěže pro děti

Drobné odměny pro děti

Nápadité masky vítány!

Drobné občerstvení

Písničky pro děti

5. 11. od 14:OO hod.
Centrální park Kbely a lesopark

Posláním služby je umožnit dospívajícím a dospělým 
lidem s tělesným a kombinovaným postižením  
ve věku 16 – 64 let, aby se začlenili do života  
v běžné společnosti a komunitě. Služba je 
poskytována na území hl. m. Prahy, bezplatně,  
a to v pěti základních programech.

Marie Palasová / marie.palasova@asistence.org / 739 560 211

• Chcete si vybudovat představu o tom, co to znamená samostatně bydlet?
• Potřebujete si zmapovat možnosti bydlení?
• Přejete si najít bydlení, zařídit si ho a naučit se v něm fungovat?

• Přejete si najít soukromé asistenty sociální péče a nastavit  
podmínky spolupráce?

• Potřebujete si ujasnit vlastní představy o míře potřebné podpory  
a spolupráci s vlastními asistenty?

• Chcete získat zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k hledání  
soukromých asistentů a udržení spolupráce s nimi?

• Přejete si navázat nové vztahy nebo nalézt místo nebo skupinu lidí,  
kam se můžete zapojit a kam „budete patřit“?

• Potřebujete řešit své konkrétní problémy, obtíže nebo záležitosti  
prostřednictvím vyhledávání relevantních informací, zvažování  
různých variant a možností, vyhodnocování pro a proti, přínosů a rizik?

• Chcete se naučit argumentovat, formulovat a vyjadřovat vlastní názor  
a vyjednávat s třetími stranami (rodiče, partner, školy, služby atp.)?

• Přejete si mít naplánované a zkoordinované služby a osobní aktivity, 
které chcete nebo potřebujete ve svém životě?

• Chcete mít podporu při komunikaci se službami nebo třetími osobami?
• Potřebujete mít kontrolu nad svými financemi?

• Potřebujete poradit ohledně kompenzačních pomůcek  
a úprav prostředí? 

• Chcete potrénovat pamět, pozornost nebo něco jiného?
• Přejete si lépe zvládat všední denní nebo pracovní činnosti?

Můžete se také podívat na webové stránky Asistence, o. p. s. a na Facebook.
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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:
Shari Lapena – Její konec (Euromedia Group)
Juraj Červenák – Krev prvorozených (Argo)
Yrsa Sigurdardóttir – Poprava (Grada Publishing)
Nina Špitálníková – Mezi dvěma Kimy. Na studiích v KLDR 
(NLN)
Martin Goffa – Sekta (Euromedia Group)
Klára Janečková – Francouzský manžel (Euromedia Group)
Peter Tremayne – Noc světlonoše (Vyšehrad)
Jan Bauer – Poslední láska Petra Voka (Moba)
Eva Brabcová – Peklověk (Petunky)
Jan Cimický – Opuštěné nádraží (Baronet)

Pro děti a mládež:
Martina Komárková – Ema se má (Albatros)
Wolfgang Metzger – Bagry, traktory a popelářské vozy 
(Albatros)
Jay Kristoff – NikdyNoc (1), Boží hrob (2), Rozetmění (3)   
(CooBoo)
Timovy tipy – Budu mít sourozence, Bojíš se tmy?, Míváš 
často vztek? (Dobrovský)

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Červen – Září 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.

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

OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK,NOVÉ ŽALUZIE, 
SÍTĚ PROTI HMYZU,SEŘÍZENÍ OKEN 
pavel.janci@email.cz, tel.: 733720950

NOVÉ ŽALUZIE - OPRAVA 

Výuka hry na kytaru ve Kbelích, čtvrtek, pátek. 
tel.: 732464829

VÝUKA HRY NA KYTARU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 

Obec Líbeznice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa:

„pracovník technických služeb – správce/údržbář hřiště s 
kluzištěm“.

Požadavky: časová flexibilita, kladný vztah k práci a sportu
Platové podmínky: třída 8, osobní ohodnocení

Benefity: stravenky, penzijní připojištění
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2021

Více informací: www.libeznice.cz/vyberova-rizeni nebo u Ing. 
Ludmily Červínové,

cervinova@libeznice.cz, mobil: 778 542 543

Eektrikář (vyhláška 50) nabízí opravy elekroinstalace 
tel.: 728596844

OPRAVY ELEKROINSTALACÍ

5554

info@zaluzieokna.cz
www.zaluzieokna.cz

TEL: 773 027 732  
Praha 9 - Vinoř
 

Kalkulace a zaměření zdarma

plastová a hliníková okna  

dveře | venkovní rolety 

žaluzie | sítě proti hmyzu

VÝBĚR 

Z NAŠICH SLUŽEB: 
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D R O G E R I E K B E L Y . C Z
Mladoboleslavská 843, Praha – Kbely

D R O G E R I E K B E LY
Máme vše, po čem ženy touží

KONCENTROVANÁ 
AVIVÁŽ - 1,05 l
Jedinečná parfemace 
a dokonale hebké prádlo.

79 Kč

ČISTÉ, VOŇAVÉ A MĚKKÉ PRÁDLO

ECO KTERÉ FUNGUJE!

ZDRAVÉ A SILNÉ VLASY

HEBKÁ POKOŽKA PO CELÉM TĚLE

TEKUTÁ SODA
DO PRANÍ - 1,5 l
Změkčuje vodu, zvyšuje 
účinnost pracích prostředků 
a ochrana Vaší pračky.

49 Kč

ECO AVIVÁŽ
0,9 l - 41 dávek
Hypoalergenní kon-
centrovaná aviváž.
Vhodná i pro děti.

139 Kč

ECO PRACÍ 
KAPSLE - 20 ks
Hypoalergenní, 
účinný i při nízkých 
teplotách.

249 Kč

KERATINOVÁ 
MASKA NA VLASY 
S KOFEINEM
Pro všechny typy 
vlasů, především pro 
vlasy suché, lámavé 
nebo poškozené.

189 Kč

SAFORELLE GEL 
PRO INTIMNÍ 
HYGIENU 250ml
Čistící roztok bez mý-
dla s mírně zásaditým 
pH. Utišuje, zklidňuje 
podráždění.

195 Kč

KERATINOVÁ 
VLASOVÁ VODA 
200 ml
Pro vlasy suché, 
lámavé nebo poško-
zené chemickými 
zásahy a žehlením.

139 Kč

SAFORELLE 
KRÉM 40 ml
Zklidňuje podráždění 
v intimní oblasti, pečuje 
o pokožku po depilaci, 
zanechává ji klidnou 
a zvláčněnou.

209 Kč

BIO VLASOVÝ A 
TĚLOVÝ ŠAMPON 
260 ml
Jemný prostředek každo-
denní hygieny pro všechny 
typy pokožky. S minerály 
z Mrtvého moře.

95 Kč

KERATINOVÝ ŠAM-
PON S KOFEINEM 
200 ml
Posilující šampon pro 
vlasy oslabené, poško-
zené a vypadávající.
Stimuluje kořínky vlasů.

159 Kč

KERATINOVÝ 
BALZÁM NA VLASY 
200 ml
Posilující šampon pro 
vlasy oslabené, poškoze-
né a vypadávající.
Stimuluje kořínky vlasů.

159 Kč

PŘÍRODNÍ TEKUTÝ 
ŠKROB - 0,5 l
Chrání prádlo a snižuje 
spotřebu pracího 
prostředku.

39 Kč

ECO ČISTIČ 
KOUPELNY - 0,5 l 
Vysoce efektivní čištění 
sprch, umyvadel, van, 
obkladů, baterií.

89 Kč

ECO PRACÍ GEL 
1,07 l - 21 dávek
Na všecha vlákna, 
hypoalergení, účinný i 
při nízkých teplotách.

189 Kč

MARSEILLSKÉ MÝDLO 
S BAMBUCKÝM 
MÁSLEM - 125 g
Pro citlivou pokožku, 
ale i na praní jemného prádla.

79 Kč

ZDRAVÉ A SILNÉ VLASY
KERATINOVÝ 
BALZÁM NA VLASY 
200 
Posilující šampon pro 
vlasy oslabené, poškoze-
né a vypadávající.
Stimuluje kořínky vlasů.

159 Kč

ZDRAVÉ A SILNÉ VLASY
KERATINOVÁ 
VLASOVÁ VODA 
200 
Pro vlasy suché, 
lámavé nebo poško-
zené chemickými 
zásahy a žehlením.

Jemný prostředek každo-
denní hygieny pro všechny 
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