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ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19 
U bedlivě sledované, avšak docela začarované rekonstrukce 
a nástavby zdravotního střediska došlo k určitému posunu, 
a to jak z dobrého hlediska, tak opět na nás vyskočil kostlivec 
z minulosti. Pokrok nastal v dohodě o vícepracích, kde jsme 
se dohodli na konečné částce, která odpovídá našemu 
kontrolnímu rozpočtu. Hodnota přestavby včetně navýšení 
o kompletní úpravu dětské ordinace a kanceláří sociálního 

odboru, kompletní rekonstrukce základové desky, úprava 
střechy a dodatečných úprav ordinací činí 52,5 mil. Kč a 
městská část má tuto investici krytu rozpočtem. Špatná 
zpráva bylo zjištění, že kanalizace nebyla zhroucena jen u 
venkovního řadu, ale při obnově základové desky se zjistilo 
zborcení u vnitřního vedení kanalizace. Co však bylo dalším 
hřebíčkem, byla absence zákresu vedení rour, které jdou 
od nikud do někam a složitým testováním se zjišťovalo, 
kde je jaké napojení. Nakonec jsme dospěli k závěru, že 
raději provedeme vedení nové, které bude napojeno do 
v loňském roce zrekonstruované šachty a řadu. Doufejme, 
že toto byl už poslední kostlivec z minulosti a do února, 
jak byl termín nově posunut, bude stavba hotova a pak 
proběhnou jen dokončovací práce, zařizování, stěhování a 
na jaře do provozu.  
Rada souhlasila s nabídkou MDDr. K. Branče a rozšířila 
nabídku zubních lékařů v budoucích prostorách 
zdravotního střediska. Pan doktor bude mít ordinaci 
v přízemí, kde byla provozovna kadeřnictví a služby bude 
nabízet i pro dětské pacienty s vazbou na ortodoncii 

či zubní chirurgii. V jednání jsou i další profese, např. 
kardiolog, neurolog či psychiatrie.
Rada vybrala dodavatele opravy stezky podél trati v úseku 
od Herlíkovické po Hornopočernickou. Proběhne oprava 
pěšiny asfaltovým recyklátem vyjma přírodně cenného 
úseku u zahrádek při Sojovické ulici. Současně bylo zadáno 
zpracování projektu na stezku podél trati, kde však bude 

muset ještě dojít k majetkovým 
vypořádáním se správou železnic 
a součástí projektu bude řešení 
nástupiště a železniční zastávky. 
Dále vznikne pokračování stezky pro 
cyklisty a pěší Via Sancta v areálu 
bývalého PAL.
Postupně rozšiřujeme výměnu 
zastávek MHD za nové spolu 
s tematickými polepy, a to z našich 
vlastních zdrojů nikoli z rozpočtu hl. m. 
Prahy resp. Dopravního podniku nebo 
TSK.
Rada odsouhlasila harmonogram 
konkurzních řízení na pozice ředitelů 
mateřských škol a základní školy 
ve Kbelích. Samotné konkurzní 
pohovory se budou konat v případě 

MŠ Albrechtická 2. 2. 2022, MŠ Letců 9. 3. 2022 a ZŠ 20. 
4. 2022. Doufejme, že pandemie covidu nám již jednání 
komise nezhatí a bude usnášeníschopná.
V této souvislosti bylo vedením radnice rozhodnuto 
o provedení auditu ve školských příspěvkových 
organizacích, tak aby výsledky byly známy do zahájení 
jednotlivých konkurzů.
Bylo zřízeno dalších 14 parkovacích míst v lokalitě ulic 
Veselá a Žacléřská.
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s prodejem 4 bytových 
jednotek v domě Hůlkova 302 tzv. obálkovou metodou – 
tedy kdo dá více. Předpokládáme, že jednání o nabídkách 
bude minimálně dvoukolové a budou probíhat cca od 
ledna. Podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce.
Městská část bude v prvním čtvrtletí hospodařit dle 
schváleného rozpočtového provizoria, neboť nejsou 
schváleny rozpočty státní i hl. m. Prahy

Ivana Šestáková
místostarostka
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KOSTEL SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ 
VE KBELÍCH

POŽEHNANÝ ČAS VÁNOČNÍ, 
ČAS TŘÍ KRÁLŮ 
Blíží se přelom roku: čas sváteční, čas rozjímání a naděje, čas 
vánoční, čas Tří králů. Tři králové jsou zpravidla tři koledníci 
převlečení za bájné krále (mudrce z Východu), kteří se 
podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému 
Ježíškovi. 

Na starou tradici koledování Tří králů v současné době 
navazuje ve dnech 3. až 16. ledna 2022 celostátní 
Tříkrálová sbírka. Ve Kbelích chodí koledovat skupinky 
dětí většinou větší než jen tříčlenné. Že jsou to „praví“ 
koledníci, poznáte podle zapečetěných kasiček a podle 
toho, že je s nimi vedoucí, tj. osoba starší 15 let vybavená 
průkazem, v němž jsou zapsána čísla kasiček. Skupinky 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE 
SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ VE KBELÍCH
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás pozvali ke společné oslavě 
Vánoc ve kbelském kostele svaté Alžběty Uherské.
Mše svaté plánujeme takto:
Pátek 24. prosince 2021, Štědrý den: v 16 h bude dětská 
„půlnoční“ mše. Po mši bude kostel otevřený od 17 do 

18 h, můžete přijít k soukromé modlitbě nebo si odnést 
Betlémské světlo. 
Od 22 h bude „půlnoční mše“ (vigilie slavnosti Narození 
Páně) pro dospělé.
Sobota 25. prosince 2021, slavnost Narození Páně: mše 
bude od 10 h. Při mši budou hrát děti z náboženství divadlo 
– vánoční příběh. Po mši zůstane kostel otevřený od 11 do 
12 h, můžete přijít k soukromé modlitbě nebo si odnést 
Betlémské světlo.
Neděle 26. prosince 2021, svátek svaté rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa: mše bude od 9:15. Při mši bude obnovení 
manželských slibů.
Čtvrtek 30. prosince 2021: mše bude od 18 h.
Sobota 1. ledna 2022, slavnost Panny Marie, Matky Boží: 
mše bude od 10 h (s požehnáním do nového občanského 
roku).
Neděle 2. ledna 2022: mše bude od 9:15.

Čtvrtek 6. ledna 2022: slavnost 
Zjevení Páně (svátek „Tří králů“): 
mše bude od 18 h. Při mši se bude 
žehnat voda, křída a kadidlo, které 
si potom můžete odnést domů 
a požehnat jimi své domovy (a 
k dispozici budou také jako obvykle 
i samolepky).
Dále už budou mše v pravidelném 
pořádku, vždy ve čtvrtek od 18 h a 
v neděli od 9:15.
Již od 1. ledna až do 16. ledna 
2022 budete moci v kostele 
přede mší nebo po mši přispět 
také do kasičky Tříkrálové sbírky. 
Letos bude možné přispět také 
prostřednictvím QR kódu (viz 
článek o Tříkrálové sbírce).
Při návštěvě kostela prosíme o 
dodržování zvýšených hygienických 
opatření. Mše se mohou zúčastnit 
jen lidé, kteří nemají závažné 
příznaky respiračního onemocnění 

(teplota, kašel, dušnost) a nejsou v izolaci nebo karanténě. 
Prosíme o dodržování rozestupů. Povinné jsou respirátory 
a dezinfekce rukou. Aktuální informace a případné změny 
najdete na webu farnosti: https://kbely.farnost.cz/.
Vážení čtenáři, světlo a požehnání vánoční noci ať prozáří 
Váš život a zůstává s Vámi po celý rok 2022. To Vám přejí

P. Filip Rathouský, OFM, farář
P. Lukáš Bradna, OFM, farní vikář

koledují v ulicích, přinášejí lidem radostnou zvěst 
vánočních svátků a obdarovávají je drobnou pozorností 
(například malým balením cukru či kalendáříkem). Mohou 
také zazpívat některou koledu – na to se naše děti velmi 
těší. A pochopitelně uvítají příspěvek do kasičky!
Jestliže žádnou skupinku ve Kbelích nepotkáte – zatím 
nevíme, zda nám opatření proti covidu vůbec fyzické 
koledování umožní – můžete přijít přispět do tříkrálové 
kasičky od 1. do 16. ledna také do kostela, a to vždy přede 
mší nebo po mši (mše jsou zpravidla v neděli od 9:15 do 
10:30 a ve čtvrtek od 18:00 do 18:45) – aktuální informace 
o mších (i vánočních) a otevření kostela najdete na https://
kbely.farnost.cz/. Uvidíte zde také vánočně vyzdobený 
kostel a keramický betlém a můžete se na chvíli zastavit, 
zamyslet a rozjímat...
Vzhledem k nepříznivé situaci je připraveno také netradiční 
řešení, a to online koleda. To by mělo fyzické koledování 
doplnit, ale doufejme, že ne nehradit. On-line koleda bude 
probíhat od 1. 12. 2021 do 31. 1. 2022. Peníze je možné 
poslat převodem na účet 66008822/0800 s variabilním 
symbolem 77910044. Podle variabilního symbolu je možné 
rozlišit, že peníze patří do sbírky farnosti Praha 19 – Kbely. 
Používáte-li mobilní bankovnictví a můžete k zadání platby 
využít QR kód, najdete jej v obrázku za článkem. 
Další možností je přispět na webových stránkách www.
trikralovasbirka.cz. Zde se však v online kasičce nevybírá 

na záměry naší farnosti, ale na jednotlivé Charity. Můžete 
tak přispět např. na sbírku Charity Neratovice, která u nás 
ve Kbelích působí – jen je třeba uvést zde PSČ nikoliv Kbel, 
ale Neratovic, tj. 27711.
K čemu vybrané peníze poslouží? Celkem 65 % se využije 
podle záměru naší farnosti na nákup kompenzačních 
pomůcek a dalšího vybavení pro Středisko Kbely Charity 
Neratovice. Dále je 15 % určeno na diecézní projekty: 
výstavbu Komunitního centra sv. Anežky v Praze 2 a 
podporu nového Komunitního centra sv. Zdislavy v Kolíně; 
10 % jde na pomoc v zahraničí (rodinám, seniorům a 
dětem v Bělorusku a Uzbekistánu), 5 % na celorepublikové 
projekty a 5 % je režie sbírky. 

Závěrem nám dovolte poděkovat všem zaměstnancům 
Charity Neratovice, kteří s neutuchajícím odhodláním 
pečují o všechny klienty, a to nejen ve Kbelích. A dík patří 
také všem, kdo Charitu Neratovice podporují a spolupracují 
s ní.  
Čtenářům Kbeláku přejeme šťastné a klidné svátky vánoční 
a hlavně zdraví do roku 2022.

Za Charitu Neratovice: Irena Růžičková
Za farnost sv. Alžběty Uherské v Praze 9 – Kbelích: P. Filip 

Rathouský, OFM, farář
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OTEVŘENÍ NOVÉHO FITNESS 
VE SPORTOVNÍ HALE KBELY
Slavnostní otevření nového fitness proběhlo ve středu               
1. 12. 2021 za velice komorní účasti. Spolu s ředitelem školy, 
vedením radnice a zástupcem 
Palestry se akce účastnil i 
olympionik Lukáš Krpálek a 
Stanislav Cimpa, reprezentant 
českého paraflorbalového 
týmu. Fitness se skládá ze 
tří sálů. Jeden je určen pro 
skupinové lekce – jóga, pilates, 
bosu, závěsné TRX systémy, 
box. Druhý sál je určen pro 
zvedání těžké váhy a ve třetím 
se nachází posilovací stroje od 
firmy LAX. Při otevření fitness 
byly účastníkům představeny 
stroje, z nichž některé jsou 
koncipované i k užívání pro 
vozíčkáře. Jejich ovládání je 
pro ně velice snadné. Výběr 
fitness strojů je opravdu 
rozmanitý a vyžití zde najde 

každý. Díky uvedením do provozu po novém roce, kdy je 
nyní ještě potřeba dovybavit prostory o drobné pomůcky 
a zařízení (zrcadla, míče, gumy, audio atp.) se sportovní 
hala ve Kbelích rozrostla o další možnost využití. Již se 
zde nachází lezecká stěna, sportovní plocha, do budoucna 

se plánuje vybavení wellness a výstavba venkovního 
sportoviště. Pro veřejnost se tedy otevře po novém roce 

a bližší informace naleznete na webových stránkách www.
sportovnihalakbely.cz, které budou spuštěny 3. 1. 2022.  

Veronika Joudová
Základní škola Praha - Kbely

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PŘED ŠKOLOU
Při otevření nové školní budovy se radnice snažila doplnit i 
prvky pro bezpečnost dětí. Jsou zde přechody pro chodce, 
radar, donedávna tu byly montované polštáře, ráno na 
dvou přechodech hlídá městská policie. Zpomalovací 
polštáře sice pomohly, ale bylo to dočasné řešení, které 

rušilo místní obyvatele hlukem.
Městská část proto usilovala o řešení trvalé.
Po několika letech se podařilo získat souhlasy se stavbou 

zpomalovacího prahu. To ale není všechno. Zrekonstruovaly 
se obě autobusové zastávky „Sportovní centrum Kbely“ a 

vjezdy do ulic. Jaký je výsledek: „Závodníci“, kteří objíždějí 
Čakovice přes Kbely a snaží se rychle profrčet kolem školy, 
budou muset zpomalit na zpomalovacím prahu u Pelnářovy 

a Hrušovické. Vjezdy do Hrušovické a do Pelnářovy jsou 
jasnou součástí obytné zóny. Jsou opraveny zastávky 
včetně bezbariérového přístupu, který je u školy zvláště 
žádoucí. A přibyly nové přístřešky. Přechod u Hrušovické 
je přisvětlený. Město za celou akci zaplatilo kolem deseti 
milionů.

Proč celá akce trvala měsíc? V rámci rekonstrukce bylo 
třeba rekonstruovat i inženýrské sítě. Někteří možná viděli 
změť kabelů u zastávky ve směru do centra. Kabely musely 
být vykopány ručně. Nejvíc práce zabrala čtyři metry 
hluboká jáma pro vybudování nového kanálu a připojení 
na kanalizaci, aby se před prahem nedělaly louže. I nová 
zastávka před školou zabrala hodně času, protože na 
usazení kvalitních zastávkových panelů bylo potřeba 
vykopat pořádné základy. Každá činnost také vyžaduje 
technologické přestávky, například na zatvrdnutí betonu. 
Na stavbě se pracovalo, co to šlo. Někdy i za silného větru a 
deště. Díky tomu stavba skončila oproti původnímu plánu 
o dva týdny dříve.

Odd. dopravy ÚMČ Praha 19
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V letošním roce se podařilo Městské části Praha 19 
zrealizovat celkem šest rekonstrukcí bytových domů, 
které má Městská část Praha 19 ve správě. Jednalo se 
o tři rekonstrukce balkonů bytových domů, konkrétně 
bytového domu Jilemnická/Toužimská 655-657 za cenu 

528.804 Kč, bytového domu Katusická 667-669 za cenu 
1,068.635 Kč a bytového domu Luštěnická 715-716 za cenu 

1,302.213 Kč. Dále 
byly provedeny dvě 
rekonstrukce páteřní 
elektroinstalace a 
to bytového domu 
Katusická 664-666 
za cenu 1,157.973 
Kč a bytového domu 
Jilemnická/Toužimská 
655-657  za cenu 
1,178.441 Kč a 
sanace spodní stavby 
bytového domu 
Katusická 680-682 
za cenu 2,181.217 
Kč. Realizace všech 

těchto zakázek byly velice náročné a to z důvodu dopadů 
covidové pandemie, vyhlášení nouzového stavu. Covidová 

opatření měla velký dopad na stavební odvětví.  V průběhu 
roku se začal objevovat nedostatek materiálu na trhu, 
neočekávaným způsobem se začaly zvedat ceny stavebních 
materiálů a cena práce. I přesto se povedlo všechny letos 

naplánované rekonstrukce dokončit. Městská část Praha 
19 plánuje v příštích letech dále pokračovat ve zlepšování 
kvality bydlení nájemníků v bytových domech, které má 
MČ Praha 19 ve správě. Na příští rok jsou připravovány 
další  rekonstrukce páteřní elektroinstalace v bytových 
domech, rekonstrukce balkonů i sanace spodní stavby 
bytového domu. 

Monika Havelková
vedoucí odboru majetku, investic, 

bytového a nebytového hospodářství                                                                       

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ 
VE SPRÁVĚ MČ PRAHA 19

INSTALACE BUDEK PRO RORÝSE           
NA BYTOVÉ DOMY VE SPRÁVĚ             
MČ PRAHA 19

V současné době zajišťuje OMIBNH 
zaslepení děr od ptactva na fasádách by-
tových domů, které má  MČ Praha 19 ve 
správě. Tyto opravy však znamenají ztrátu 
hnízdišť zákonem chráněného ohroženého 
druhu rorýse obecného, který se v naší 
Městské části vyskytuje, a který si ve 
fasádách bytových domů vytváří domov, 
který mu my lidé bereme.
Jelikož zaslepením děr na fasádách domů 
bylo znemožněno hnízdění, zajistil odbor 
OMIBNH nainstalování celkem 70 ks jednokomorových 
budek pro rorýse na bytové domy, které MČ Praha 19 
spravuje. Tím pro rorýse vytvoří nová hnízdiště a zamezí 
vytváření dalších děr do zateplení fasád bytových domů.
Rorýs obecný je drobnější tmavý pták, pro jehož siluetu 
jsou typická srpovitá křídla a lehce vydličkovitě vykrojený 
ocas. Je jen o málo větší než vlaštovka. Prakticky veškerý 
svůj čas tráví ve vzduchu, kde se živí, páří ba i dokonce spí. 

Živí se „vzdušným 
planktonem“, tedy převážně drobným, až středně velkým 
hmyzem, který je unášen vzdušnými proudy. Každoročně 
odlétá přezimovat do jižní Afriky. Žije v párech a vrací se 
vždy na stejné hnízdo. Původně byl obyvatelem skal a stro-
mových dutin, dnes žije výhradně ve městech, kde sídlí 
pod střechami, v děrách zdí apod.

Mgr. Veronika Krejčí, LL.M. 
OMIBNH
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Ve středu 8. 12. 2021 se po zahájení jednání 
Zastupitelstva ujal slova zástupce firmy SKANSKA 
pan Michal Kubát, který okomentoval prezentaci 
nově vznikající Mateřské školy Albatros, která vyrůstá 
spolu s první etapou zástavby při ulici Polaneckého. 
Školka bude třítřídní s možností budoucí nástavby o 
jednu třídu. To znamená od 75 až po 112 dětí. Firma 
SKANSKA se nejen pochlubila tímto projektem, ale 
zároveň představila způsob jejich přístupu k realizaci 
ve znamení „zelených“ či úsporných technologií, 
takže nejenže bude školka líbivá, ale též přispěje 
k menšímu zatížení planety. Firma by měla stavbu 
školky předat naší městské části v září 2022 a děti 
by měly zahájit docházku o rok později. MČ za ten rok 
musí školku vybavit nábytkem a zařízením pro stravování, 

dalším velkým úkolem bude zajištění personálu a učitelů.
Ivana Šestáková

místostarostka

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY ALBATROS
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KBELŠTÍ PODNIKATELÉ
BJEŽ – ČELENKY A ČEPICE NEJEN 
PRO SPORTOVCE  
V dnešním díle věnovaném kbelským podnikatelům 
přinášíme rozhovor s Alžbětou Ježkovou, zakladatelkou a 
majitelkou firmy bjež. Bětka, ač bydlištěm přespolní, se 
právem může počítat mezi kbelské podnikatele. Podniká 
zde již řadu let a svůj kořínek ve Kbelích zapustila už 
před lety – jako trenérka v atletickém klubu ŠAKAL, jehož 
podporovatelkou i sponzorkou je dodnes. Však má ke sportu 
blízko – nejen svým 
osobním založením, 
ale právě i oborem 
svého podnikání. Ve své 
firmě navrhuje a vyrábí 
sportovní doplňky: 
nákrčníky, šátky, čepice 
a hlavně čelenky. 
Bětko, nejdřív otázka, 
která se nabízí: proč 
právě název bjež? 
Při (poměrně krátkém) 
vymýšlení jména značky se toto jméno přímo nabízelo. Jde 
o zkratku mého jména a zároveň to vyjadřuje mou zálibu 
ve sportu obecně a v té době hlavně v běhání, které stálo 
za vznikem celé firmy….
Svou firmu jsi založila před 6 lety. Co tě k tomu vedlo?
Spojilo se několik věcí. Po letech strávených jako 
zaměstnanec jsem chtěla opustit korporát a zkusit 
něco na vlastní pěst. Dělat práci, která by mi dávala 
smysl, a zároveň by za ní byl vidět hmatatelný 
výsledek.  Současně mě k tomu dovedla moje osobní 
potřeba, kterou jsem pociťovala jakožto milovnice 
nejrůznějších sportů a současně majitelka vlnitých 
vlasů, které mi při sportu padaly do očí a jednoduše 
překážely. Čelenky, jichž jsem vyzkoušela opravdu 
mnoho, mi s tímto problémem moc nepomohly a 
většina z nich nepropadla mým (ani ne moc kritickým) 
sítem. 
Tak vznikla stylová čelenka bjež a taky firma, která je 
začala vyrábět a prodávat a která pomáhá řešit stejný 
problém stovkám dalších žen.
Říkáš „čelenka vznikla“. Tak jednoduché to ale asi 
nebylo?
Je to tak. Na trh jsem uvedla speciální čelenku do vlasů. 
Výsledkem testování mnoha prototypů v nejrůznějších 
podmínkách, i při zátěži, je vychytaná čelenka do vlasů, tzv. 
stylovka. Je to čelenka, která opravdu drží a to i při sportu, 
závodech (máme vyzkoušeno, že dokonce i při plavání :). 
Navíc je pohodlná, nikde netlačí a nebolí z ní hlava, jak to 
často u jiných čelenek do vlasů bývá. Je taky velikostně 
nastavitelná, takže se přizpůsobí na každou hlavu a mohou 
ji nosit i slečny už od 4 let věku – třeba ve škole, kde jim 
pak nad sešitem nepadají vlasy do očí. 

Naše čelenky se využijí při mnoha příležitostech – 
při nejrůznějších sportech, při běžném nošení, i při 
společenských událostech. Je to tím, že čelenky nabízíme 
v široké škále vzorů a kdo ji jednou zkusí, musí mít další .
Mám radost, že se k nám zákaznice opětovně vrací - nejen 
proto, že si chtějí doplnit šatník o nové vzory čelenek, ale 
často u nás nakupují i dárky pro své blízké. Čelenka je totiž 
ideální dárek – praktický a hezký zároveň, přitom cenově 
dostupný.

bjež, to ale už dnes není jen tvá ikonická 
čelenka …
Sortiment jsem postupně rozšířila o další 
produkty. Teď v zimě u nás nejvíc frčí 
nákrčníky, čepice a hlavně široké sportovní 
čelenky vhodné na běhání nebo na procházky, 
když fouká a je zima na uši, ale třeba i na běžky 
nebo pod helmu. Naším top produktem do 
zimy jsou teploučké, ručně pletené čelenky ze 
100 % merina ve sportovní a v elegantní verzi, 
vhodné do přírody i do města.
Se svou firmou jsi zaznamenala řadu úspěchů 

(třeba zisk titulu Podnikatelka roku, nebo článek v časopise 
Forbes). Nedávno jsi spustila nový e-shop, rozšiřuješ své 
aktivity, firma dál roste. Jaké máš plány do budoucna?
I v příštím roce mám v plánu rozšiřovat nabídku – nejen o 
další designy čelenek, které navrhuji ve spolupráci s českými 

designéry, ale i o úplně nové typy produktů. Rozrůstá se i 
náš tým (který je téměř celý složený z kbelských obyvatel).  
Také už neprodáváme jen online. Máme krásnou prodejnu, 
kde si zákazníci můžou celý náš sortiment prohlédnout, 
vyzkoušet a na místě cokoli zakoupit.
Ještě tedy otázka na závěr: kde prodejnu bjež ve Kbelích 
najdeme?
Naši prodejnu najdete na adrese Mladoboleslavská 958, 
před kolejemi. Neváhejte a navštivte nás, do Vánoc u nás 
seženete dárky pro všechny své blízké ještě na poslední 
chvíli.
www.bjez.cz

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 
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KBELŠTÍ PODNIKATELÉ
VE KBELÍCH BYLA OTEVŘENA GALERIE 
UMĚLECKÝCH DĚL VE VRCHLABSKÉ ULICI 
Č. 7, POJĎME SE PODÍVAT NA PŘÍBĚH 
KBELSKÉ MALÍŘKY A JEJÍ GALERIE, 
CO NÁM K TOMU ŘEKNE MONIKA 
BRCHELOVÁ BENEŠOVÁ:
Vystudovala jsem obor Malba u akad. mal. Lukáše 
Miffka a doc. Romana Franty a jako další obor Design 
interiérů u ing. arch. Anny Šlapetové na Art & Design 
institutu v Praze. I když první vysokou školu mám 
v oboru Mezinárodní a diplomatické vztahy se 
specializací na Diplomacii. Ten příběh je takový, 
že jsem chodila už od 3 let na malování a pak 
do na základní umělecké školy. Jako dospívající 
jsem naznala, že se malbou nedá uživit, někomu 
z dospělých, kdo to řekl, jsem uvěřila. Ale jak se 
ukázalo, člověk musí jít za tím, kam ho táhne 
talent a hlavně srdce, protože jinak je nešťastný. 
Mohlo mi to dojít, když jsem neustále na gymnásium 
dostávala poznámky, že si při hodinách maluju. Při 
první vysoké jsem šla pracovat na ministerstvo a tak 
mi nezbývalo mnoho času na malování. Dále jsem šla 
na Univerzitu Karlovu, kde jsem odjela na studium na 
Universitu La Laguna na Tenerife. Zde jsem prodala 
svůj první obraz. Když jsem se vrátila ve 26 letech, 

věděla jsem, že když to jde v zahraničí, proč né doma a 
začala jsem se živit Malbou. V roce 2013 jsem založila 
firmu PragueLOPArt s počátečními písmenty LOP jako 
luxusní, originální a pozitivní umění. Tenkrát jsem 
se rozhodla, že pokud to jenom půjde, chci malovat 
veselé pozitivní obrazy, které lidem dělají radost a 
rozzáří jejich interiéry nebo jiné místa, které milují. 
A nechci být ten malíř, co maluje své deprese. Svojí 
první Galerii jsem měla několik let na Praze 2. Pak 
jsem si našla nabídku malovat pro soukromou Galerii 

v Cannes na jihu Francie a tak jsem žila v jižní Francii 
v Nice. Poté jsem ještě chvíli vystavovala a cestovala 
tak různě po světě. Když jsem se vrátila do Čech, šla 
jsem 22. července 2016 na svatbu svého bratrance. 
Měli ji nádhernou na Dobříšském zámku a hostinu 
v centru Prahy a tam jsem potkala svého současného 
manžela. Tak jsme spolu začali bydlet ve Kbelích, 
můj manžel ve Kbelích vyrostl, měli jsme svatbu 
v Kbelském cestrálním parku a žijeme tady i s našimi 
dětmi.  Kbely jsou krásné a pro rodinný život perfektní. 

Plánujeme tady zůstat a  
otevřít si tady Galerii, byl 
tedy pro mě logický krok. 
12. října 2021 proběhlo 
slavnostní otevření 
Galerie PragueLOPArt, 
která sídlí na adrese 
Vrchlabská 7, Praha 19 – 
Kbely. V Galerii lze koupit 

v současné chvíli mojí autorskou tvorbu kolem 100 děl. 
Dále můžete navšívit kurzy tvoření a malby, které jsou 
otevřené od nejmenších malířů až po dospělé. Kurzy 
jsou jak skupinové tak individuální. Maluji také obrazy 
či jiná umělecká díla na zakázku od reálných motivů po 
abstraktní motivy nejrůznějších velikostí. Jsem vemi 
vděčná, že Městká část Prahy 19  podporuje kulturu a 
celkově a pořádá mnoho akcí pro rodiny s dětmi. Na 
Halloweenskou akci jsem malovala pro děti obrázky 
s touto tématikou právě pro město. Vytvořila jsem 
pro děti nejen ze Kbel postavičku čarodějky Kbelky. Ta 
bude s námi prožívat všechny možné aktivity a bude 
patronem dětských akcí. V její dílně si budete moci 
malovat a tvořit. Galerie má za záměr podporovat 
kulturu a kulturní aktivity ve Kbelích. Být místem, 
kde se lidé rádi setkávají, podporovat dobré vztahy 
mezi lidmi všeobecně, ale i v rámci konkrétních 
výstav a projektů mezi veřejností a jednotlivými 
institucemi. Pořádat aktivity  pro rozvoj, vzdělávání, 
inspiraci a radost z umění. Je všeobecně známo, že 
úroveň civilizace určuje úrověň její kultury. Veřím, že 
podporovat tvořivost a lásku k umění je jedna z krásné 
mozaiky života, která naplňuje naše srdce. Přeji Vám, 
ať se Vám daří, ať máte mnoho inspirace a zvu Vás 
do Galerie, na vernisáže nebo jen na kafíčko, přijďte 
si udělat radost koupí obrazu nebo si jej namalujte 
sami na kurzu či se těším v otevírací době.  S láskou  
Monika Brchelová Benešová
Více o Galerii a dalších uměleckých či kulturních 
aktivitách najdete na www.praguelopart.com.

KBELSKÝ MTB PAHOREK LETOS OSLAVIL 
JIŽ SVŮJ 10.ROČNÍK
V sobotu 25. 9. hostila pražská část  Kbely 6.kolo Pražského 
MTB poháru v olympijském crosscountry. Hlavní kategorii 
žen a mužů ovládli Podracká Hana a Zatloukal Jan.
Letošní závod byl díky koronakrizi přesunut z klasického 
jarního termínu do podzimního a díky přehuštěnému 
kalendáři závodů, kdy se závodní sezóna zkrátila téměř na 

polovinu a závodů v daném termínu bylo více než obvykle, 
dalo se očekávat, že loňský ročník s více než 400 účastníky 
se překonat nepodaří. Kbelský MTB pahorek si však za 
svou existenci závodníci oblíbili a tak i účast 324 závodníků 
byla milým překvapením.
Počasí v brzkém podzimním termínu bylo k závodníkům 
více než přívětivé a tak slunce rychle prohřívalo okolí a 
obloha bez mráčků slibovala suchou trať. Dopolední čás 
již tradičně patří nejmladším kategoriím a odpolední 
zkušeným matadorům, kteří jsou pro mlaší závodníky 
inspirací a tak bylo vidět podél trati spoustu fandů, kteří 
na složitějších úsecích tratě sledovali jak se příští rok opět 
zlepšit a danou technickou sekci projet co nejefektivněji a 
ušetřit tak nějakou tu vteřinu.
Cyklisté Kbely cycling teamu, kromě stavby samotné 
trati a organizací závodu se také aktivně účastní závodu 
samotného. Zajímavostí letošního ročníku je, že na stupně 
vítězů se za Kbely cycling team postavil v nejmladší kategorii 
odrážedel Jakub Cimr a v nejstarší kategorii supermaster 

zvítězil Miroslav Svoboda.
Kbelský pahorek má již pevné místo v Pražském MTB 
poháru a tak na příští sezónu  bude závod ve Kbelích 

vyhlášen Mistrovstvím Prahy v již tradičním jarním termínu 
16. 4. 2022.
Poděkování patří Městské části Praha Kbely, Pražskému 
magistrátu, firmě Knauf a řadě dobrovolníků, bez kterých 
by se letošní jubilejní 10. ročník nemohl uskutečnit.

Miroslav Svoboda                       

http://www.praguelopart.com


3116 17

Srdečně děkujeme učitelkám a dětem z MŠ Albrechtické 
za překrásné ručně vyráběné ozdobičky na vánoční strom 

umístěný na recepci úřadu. 
red.

VÁNOČNÍ STROM NA RADNICI 
MĚSTSKÉ ČÁSTI
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY
ŠKOLSTVÍ ZAŽILO JEDEN 
Z NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODZIMŮ
Vážení kbelští občané, školní rok 2020/2021 byl pro 
mnohé z nás velmi náročný. Žáci strávili více času doma 

než ve škole nebo na zájmových aktivitách, přicházeli tak o 
každodenní sociální kontakty. Nová situace měla dopad i na 
vzdělávání. Z jara 2020 jsme se všichni poučili a zdokonalili 
se v informatice. I díky tomu mohla na naší škole probíhat 
od pondělí do pátku on-line výuka, což na všech školách 
samozřejmostí nebylo. Málokdo předpokládal, že by 
situace mohla být ještě náročnější. A přece se stalo. Letošní 
podzimní vlna koronavirusu oproti loňsku tvrdě zasáhla 
i Kbely a kbelskou školu. Rána, dopoledne, odpoledne, 
večery, dokonce i víkendy a svátky jsme trávili u počítačů a 
telefonů, vytvářeli jsme pro hygienu reportingy rizikových 

kontaktů, abychom co nejvíce bránili dalšímu 
šíření viru. Rozhodovala totiž i rychlost a aktuálnost 
předávaných informací. Pohled na třídy, ve kterých bylo 
jen pár žáků, zatímco zbytek byl v karanténě, nebyl pro 
nás učitele hezký. Jak se ale říká, všechno zlé je pro něco 
dobré.  Přenastavili jsme systém výuky a začali učit tzv. 
hybridně, kdy učitel učí zároveň dvě skupiny žáků – jak ty, 
co zůstali ve třídě, tak ty, kteří byli v karanténě. O aktuální 
výuku tak nikdo ze žáků nepřišel.

Touto cestou bych rád poděkoval rodičům za to, že byli 
odpovědní a sami často nechávali preventivně děti doma, 
pokud měli nějaké příznaky nemoci.  Učitelům pak za to, 
že se hybridní výuky nezalekli a zvládli i časté a náročné 
záskoky za nemocné kolegy a kolegyně. 

Květoslav Přibil, ředitel ZŠ Praha – Kbely

REVITALIZACE DRUŽINY 
V ŽELEZNOBRODSKÉ
Budova družiny v Železnobrodské ulici, kde jsou umístěny 
také třídy 0.A a 1.E, doznala během podzimu částečné 

vizuální změny. Vlastními silami v době pracovního 
volna někteří zaměstnanci školy zvelebovali prostory 
letité budovy. Pokud se zadaří, tak postupná revitalizace 
bude částečně probíhat i v dalších měsících. Pomocnou 

ruku může přidat i kbelská veřejnost, budeme rádi 
za nabídnutou pomoc. Hlásit se můžete osobně u 
vedoucí družiny Věry Pekárkové, případně na e-mailu                                                  
pekarkova@skola-kbely.cz. 

Květoslav Přibil, ředitel školy
Petr Šeda, zástupce ředitele školy pro družinu

Věra Pekárková, vedoucí družiny

HODINY DĚJEPISU ZPESTŘILA NÁVŠTĚVA 
ARCHEOLOGA
Žáci 6.B a 6.D zažili na podzim zpestřenou hodinu dějepisu. 
Školu navštívil archeolog Pavel Snítilý, který si připravil 
poutavý výklad a přinesl na ukázku některé nálezy. Žáci 
si tak udělali obrázek o tom, jak probíhají práce v terénu 

nebo jak se pracuje v případě, že je objevena nějaká 
archeologicky zajímavá lokalita. Na naše podzimní setkání 
bychom rádi navázali jarní návštěvou archeologického 
depozitáře a prohlídkou terénních prací.
Tereza Kučerová, učitelka dějepisu a třídní učitelka 6.B.
V době nevídaného zápřahu poděkování potěší.
Jak jistě mnozí z vás ví, tak letošní vlna koronaviru se naší 
městské části zdaleka nevyhnula obloukem, tak jako vloni. 

Nejenom zdravotníci, ale také zaměstnanci Hygienické 
stanice hl. města Prahy zažívají velmi náročné období. 
O této situaci ví i děti ze 4.B. Je velmi milé, že si i na ně 
vzpomněli a vyjádřili jim svůj dík po svém.  Ředitelka 
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KBELSKÁ KNIHOVNA SE PŘEDSTAVILA 
ŽÁKŮM 4. TŘÍD
 V pátek 8. října postupně navštívily třídy 4.A, 4.B, 4.C a 
4.D v rámci celostátní akce nazvané jako TÝDEN KNIHOVEN 
obecní knihovnu ve Kbelích.  Někteří žáci zde byli poprvé, 

proto všem žákům paní knihovnice vysvětlila, jak taková 
knihovna funguje, jak se v ní chováme, jak se seřazují 

knihy nebo co musí žáci udělat pro to, aby se mohli 
stát registrovanými čtenáři. Žákům se místní knihovna 
líbila, někteří z nich projevili zájem se zaregistrovat. Jako 
poděkování za prohlídku věnovali děti paní knihovnici 
namalované obrázky. 

Soňa Steklá, Petr Šeda, Klára Lehká a Martin Novák, 
třídní učitelé

pobočky Praha sever i pracovnice, která má naši školu na 
starosti, byly aktivitou dětí v době adventu velice potěšeny 
a dojaty. Žáci měli pro změnu radost, že mohli někoho 
svým překvapením potěšit. 

Petr Šeda, třídní učitel 4.B

LISTOPADOVÝ DEN LASKOVOSTI JE DNEM 
DOBRÝCH SKUTKŮ
Třídy 1.D a 5.D se zapojily do Světového dne laskavosti, 
který každoročně probíhá v listopadu. Naše bývalá 
kolegyně z družiny Jitka Sajfrtová přišla prvňáčkům 

povyprávět o ježcích. Děti se dozvěděly, jak mají 
pomoci a na koho se obrátit v případě nálezu 
malého ježečka, který se narodil na podzim. Na 
základě přednášky žáci 1.D podpořili nákupem 
krmiva program záchrany ježků. Páťáci se letos 
také zaměřili na zvířata. V pražské ZOO vyráběli 
hračky pro papoušky Nestor Kea. Dvojitá radost 
– žáků z vykonaného skutku a papoušků z nových 
hraček – zakončil podařený Den laskavosti. 

 Kateřina Škořepová a Kateřina Novotná, 
třídní učitelky

KBELSKOU ŠKOLOU CHODIL MIKULÁŠ
V pátek 3. prosince byla škola plná čertů a andělů. A 
samozřejmě nechyběl ani Mikuláš. Na základě Knihy 

hříchů čerti pokárali hříšníky a hodné děti Mikuláš s anděly 
pochválil. 
Děkujeme všem deváťákům, třídním učitelům 9. tříd 
Zuzaně Tesárkové, Dušanovi Hrazdírovi a Marii Novákové 
a kanceláři školy, že svou aktivitou a organizací zpestřili 
dětem běžný školní den.
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ŠAKAL KBELY
!!!   V Y P U S Ť T E   Š A K A L A   2 0 2 1   !!!
Taky už tě tak moc a dlouho svrběly tlapky? 
Loňské jaro – nic. Tady to začalo. 
Loňský podzim – nic. Je to horší.

Letošní jaro – nic. Už se to skoro nedá vydržet.
Podzim – JÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!!!!!  Prales je náš!
Konečně jsme mohli vyběhnout a poměřit 
svoje síly se soupeři i sebou samým. Malincí, 
větší, zkušenější i ti nejzkušenější se do toho 
pustili s nadšením a vervou, kterou jim mohli 
mnozí závidět. Mnohdy to bolelo, ale radost 
v cíli byla nepopsatelná.
Ponořte se s námi do atmosféry dne, na který 
jsme se tak dlouho těšili.
Krásné svátky i šťastný nový rok celý v pohy-

bu vám všem přejí ŠakaLOVE

Já se tak těšííím!

Den bez rozcvičky 
jako nůž bez vidličky

My jsme sportem šmrncnutí, máme vlastní hlavy, když 
můžeme závodit, strašně nás to baví!

Tak už konečně vystřel!
Holky, jedééém!

Na bedně nás bylo víc, ale my jsme 
prý navíc roztomilí Ceny fair play – když upadneš, na mne se můžeš spolehnout.

Minišelmy

Boulder ? Tak to chci domů! Nenašel ses? Chyba! Za rok to můžeš změnit!

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.

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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FOTBALOVÝ MIKULÁŠ
V pátek 3.12. jsme uskutečnili tradiční mikulášskou pro 
naše malé fotbalisty. Vzhledem ke covid opatření jsme akci 
uskutečnili venku v areálu Spartaku Kbely.
Mikuláš s čertem a andělem předali nadílky více než 70 

dětem. Díky tomu, že vše probíhalo venku, 
mohli vše z povzdáli pozorovat i rodinní 
příslušníci.
Tajemná atmosféra byla umocněna okolní 

tmou a hudbou z čertovských pohádek.
Děti poděkovaly za návštěvu Mikulášově družině 
společným fotbalovým pokřikem a s nadílkou v rukách se 
spokojeně rozešly do mrazivé noci. 

Mikuláš, čert a anděl

UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ S SK SLAVIA 
PRAHA
Ocenění práce mládežnických trenérů fotbalového Spar-
taku Kbely
Po několika letech, kdy naši šikulové ročníků 2013, 2014 
a 2015 začali z turnajů vozit první místa, vše vyvrcholilo 
letos na podzim uzavřením smlouvy o spolupráci s klubem 
SK Slavia Praha. 
Vše začalo již v roce 2020, kdy náš ročník 2013 nejprve vy-
hrál poprvé v historii Turnaj série MiniSTAR a poté na pod-
zim postoupil do finálové kvalifikace a následně 
celostátního finále Ondrášovka CUPu. Pak naše 
další úspěchy bohužel překazil COVID a na jaře 
i následné zrušení dvoudenního finálového tur-
naje ve Znojmě, kam se už těšili všichni příznivci 
kbelské kopané. 
V červnu jsme však dostali pozvánku na turnaj 
do Roudnice, která měla být náhradou za toto 
finále. V kvalitně obsazeném turnaji se naši bor-
ci neztratili, a i když nebyli v plné síle, dokázali 
porazit např. Zbrojovku Brno, FK Ústí nad Labem 
nebo Sigmu Olomouc a nakonec postoupit do 
finálové skupiny, kde už bohužel nad naše síly 
byly celky Trnavy a Slavie Praha. I tak je 12. mís-
to z 32 účastníků republikového finále asi naším 
největším úspěchem v historii našeho klubu na 
mládežnické úrovni. 
O 14 dní později se pak ročníku 2014 dokonce 
podařilo obhájit prvenství na sérii MiniSTAR a 

putovní pohár jsme opět odvezli domů do Kbel. 
Od té chvíle si našich úspěchů, kromě vedení městské čás-
ti, které za neustálou podporu děkujeme, všimli i scouti 
nejslavnějších klubů v naší zemi. Od září pak probíhala jed-
nání o spolupráci se Spartou Praha a Slavií Praha a i když 
nabídky obou „S“ byli velmi zajímavé a podobné, nakonec 
jsme se rozhodli, po několika kolech jednání a detailních 
posouzení smluvních podmínek, uzavřít spolupráci s SK 
Slavia Praha.

Co nám spolupráce přinese?

Získáme na stáž trenéra Slavie Praha k naším nejmladším 
talentům. Naši trenéři se mohou účastnit tréninkového 
procesu na Slavii u stejných věkových kategorií. Budeme 
pro naše borce mít tréninky ve Kbelích vedené trenéry Sla-
vie. 
Naopak za odměnu některé z našich dětí budou moci na 
stáž a tréninky přímo na Slavii a první hráči si to již byli vy-
zkoušet. Ti nejlepší z našich hráčů si pak mohou zahrát přá-
telská utkání nebo se účastnit turnajů za Slavii, bez toho, 
aby museli do jejich klubu přestoupit. 60 hráčů a jejich ro-
dičů se na pozvánku našeho partnera již mohlo jít podívat 
na ligový zápas Slavie s Viktorií Plzeň a obdrželi jsme také 
volné vstupy i na utkání Evropské ligy s Feyenoordem Ro-
tterdam. 

Od podpisu spolupráce jsme od Slavie byli pozváni také 
na několik turnajů, kde jsme byli velmi úspěšní. Spoluprá-
ci si zatím velmi pochvalujeme a ze Slavie cítíme neustálý 
zájem ohledně toho, co bychom dále potřebovali a s čím 
by nám mohli pomoci. Věříme, že jsme tedy udělali dobrý 
krok k tomu, abychom výchovu našich dětí zase o kousek 
posunuli a dostali nový impuls do naší práce. 
Za obrovským posunem v práci našich trenérů s dětmi bo-
hužel stále zaostává zázemí a tréninkové plochy našeho 
klubu a tak věříme, že plánovaná rekonstrukce a rozšíření 
našeho areálu se stane brzy realitou a městské části se po-
daří tento projekt dotáhnout do úspěšného konce. 

Michal Nebeský 
Šéftrenér přípravek

ROZHOVOR S TOMÁŠEM PANÝRKEM
,,Skvělé, kdybych první sezónu skončil na prvním místě v 
tabulce střelců, ale větší radost by mi udělal postup.’’
Kbelští fotbalisté mají za sebou podzimní část soutěže. Na 
první pohled mají Kbeláci úspěšný podzim, ale sami hráči 
a funkcionáři cítí, že z podzimních zápasů šlo vytěžit mno-
hem více. O své dojmy z uplnulé půlsezóny se podělil ne-
jlepší střelec celé souteže Tomáš Panýrek.

Máte za sebou podzimní část sezóny. Panuje v týmu 
spokojenost s výsledky a výkony?
V kabině panuje dobrá nálada. Určitě bychom rádi konec 
podzimní sezóny trávili na první příčce, ale výkony nebyly 
stabilní a dost nás ke konci podzimní části trápila marodka. 
Takže ve výsledku jsme momentálně rádi za třetí místo.

Podzim končíte s 35 body a 62 vstřelenými brankami. 
Během podzimu jste ale měli pasáž, kdy se Vám výsled-
kově ani gólově nedařilo. Jak bylo obtížné tuto krizi pře-
konat? 
Krizi bylo velice obtížné překonat. Není to jednoduché. 
Trenér se nás snažil nabudit, ale i když jsme chtěli vyhrát, 
tak jsme to měli v hlavách nastavené špatně. Ve sportu to 
tak je. Jednou jsme nahoře, jednou dole a záleží, jak se s 
tím popereme.

Konec sezóny jste zakončili ve velkém stylu, kdy jste ve 
čtyřech zápasech vstřelili 28 branek a v posledním zápase 
jako jediný obrali o body Dubeč, tudíž si nakonec můžete 
volno užít ve větším klidu ne? 
Určitě jsme rádi za to, že jsme obrali Dubeč o body, ale 
za mě osobně mě to mrzí, že jsme tento zápas nedotáhli 
do vítězného konce. Každopádně, i tak si volno užijeme ve 
větším klidu a s pocitem, že jsme zatím jediní, kdo Dubči 
vzal body.

S jakými ambicemi půjdete do jarní části? 
Určitě s těmi nejvyššími. Rozhodně se budeme snažit 
stáhnout, co nejvíce z manka, které máme na Dubeč a za-
končit sezónu na předních příčkách tabulky, aby těch 100 

let kbelského fotbalu stálo za to. Nejlépe, kdybychom to 
oslavili postupem do 1.A třídy.

Ty máš určitě i osobní cíl a to udržet se na prvním místě v 
tabulce střelců, že? 
Ano, je to takový můj malý cíl. Jsem velice rád, že mi to 
tam padá a že mám spoluhráče, kteří mi to umí připravit. 
Za to jim patří dík.
Určitě by bylo skvělé, kdybych první sezónu v kbelském 
dresu skončil na prvním místě v tabulce střelců, ale větší 
radost by mi udělal postup.

Narozdíl od minulé sezóny, kdy jste byli nejžhavějším kan-
didátem na postup je letošní sezóna daleko větší boj. Do 
hry vstoupila posílená Dubeč a dobré výkony podávají i 
Strašnice. Jak je tato pozice náročná hlavně po psychické 
stránce? A nebo si to tolik neberete? 
Bohužel jsme po Covidové pauze nevěděli co čekat od 
soupeřů. Hned první kolo jsme narazili na Dubeč, která nás 
přehrála. V tu chvíli nás to srazilo, jelikož sezónu před tím 
jsme měli výborně rozehranou.
Bylo náročné po psychické stránce se znovu nakopnout do 
dalšího zápasu, ale zvládli jsme to. 

Před začátkem sezóny do týmu přišly i nové posily. Jak se 



KLUB BLACK ANGELS 
POHÁR ČESKÉHO FLORBALU VE KBELÍCH 
BLACK ANGELS se tento rok v Livesport Superlize daří. 
Momentálně okupují 7. místo a netají se tím, že 
chtějí bojovat o 6. místo, které zajištuje přímý 
postup do play-off. A letos vůbec poprvé postoupili 
do semifinále ligového poháru. 
Do této pozdní fáze se probojovali skvělým výkonem 
v základní skupině, kde skončili na prvním místě a 
nechali za sebou Českou Lípu, FbŠ Bohemians a 
Karlovy Vary. To Blekům zajistilo výhodnou pozici 
v turnajovém pavouku. V osmifinále si tak tým 
BLACK ANGELS poradil s Orkou Čelákovice a poprvé 
v historii se dostali do čtvrtfinále. Zde je čekal velmi 
těžký soupeř v podobě Chodova. Po bojovném 
výkonu právě na domácí hale ve Kbelích Bleci 
nakonec vybojovali těsnou výhru 4:3.
Skvělým výkonem proti pražskému soupeři se tedy 
černí andělé dostali až do semifinále, kde jsou ve 

společnosti nejlepších ligových celků. O účast ve finále 
budou bojovat Tatran Střešovice s Vítkovicemi a práve 

BLACK ANGELS proti silné Spartě. Z těchto 3 týmu mají 
Bleci největší šanci porazit právě spartu, se kterou v lize 
prohráli jen těsně 7:8. Můžeme se tedy těšit na velice 
napínavé utkání. 
Pokud by vám přes sváteční pauzu chyběl pohyb, můžete 
se zúčastnit posilvestrovského florbalového turnaje 
BLACK ANGELS. Turnaj bude hrán ve formátu 3+1 a to v 
kategoriích dorost, dorostenky, junioři a juniorky. Hlásit 
se mohou hráči všech výkonnostních úrovní. Na všechny 
účastníky čeká diplom, a pro nejlepší 3 v každé kategorii 
i pohár a medaile. Přijďte si užít pohodový florbalový 
vstup do nového roku v uvolněné atmosféře 2. 1. 2022 
v letňanské BB aréně. 

Martin Bosák
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jim podařilo do týmu zapadnout a jakou roli při výkonech 
kbelského týmu sehráli? 
Klukům se povedlo zapadnout do kolektivu, i když to u něk-
terých chvíli trvalo. Myslím si, že svou roli v týmu splnili na 
výbornou a doufám, že do budoucna nám ještě ukáží více.

Během podzimu dostala příležitost i řada dorostenců. Jak 
na tebe zapůsobili a myslíš, že mají kvalitu na to, aby se v 
budoucnosti více zapojili do procesu s A-týmem?
Musím říct, že dorostenci se velice dobře poprali s příleži-
tostí, kterou dostali. Je tam plno šikovných kluků, kteří v 
budoucnu budou základem kbelského fotbalu, jen nesmějí 
usnout na vavřínech. 
Byl bych rád, kdyby se více zapojili do A-týmu, ale mají 
ještě svou soutěž, která jim to tolik nedovoluje.
Každopádně klukům z dorostu patří velký obdiv za výkony, 
které předvedli.

V týmu hraješ společně i s bývalým Baníkovcem Pavlem 
Bestou. Jaké je hrát s mistrem ligy a jaká je jeho role v 
kabině? Jak se projevuje jeho mnohaletá zkušenost s pro-
fesionálním fotbalem?
Pavel je v kabině tichý. V podstatě nic neřekne. Za to na 
hřišti je slyšet. 
Pavel hraje zkušeně a tvrdě. Je velká výhoda ho mít na své 

straně, jelikož moc dobře vím, jak souboj s ním bolí.

Co bys na závěr vzkázal čtenářům a fanouškům kbelského 

fotbalu?
Přeji všem převážně zdraví, jelikož v dnešní době je velice 
důležité.

Také bych chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků, 
úspěšný vstup do nového roku a doufám, že se na jaře 

sejdeme na hřišti.

TURNAJ O KBELSKÝ KOLÁČ
V sobotu 20. 11. 2021 došlo k významnému zápisu do 
klubové historie kbelské mládeže v podobě navázání na 
úspěšný turnaj „O kbelský koláč“, který se začal datovat již 
v roce 1984.
Obrovskou ctí pro nás všechny bylo, že právě v tento den 
se turnaje zúčastnila i jeho zakladatelka Eva Haniaková, 
která zajistila pro všechny účastníky turnaje odměny v po-
době kbelských koláčů.
Právě ve zmiňovaném roce 1984 Eva prvně zorganizovala 
tento turnaj a sama pekla kbelské koláče pro malé fotba-
listy.
Náš novodobý turnaj se uskutečnil v nové sportovní hale 
ve Kbelích a stal se zároveň prvním fotbalovým turnajem, 
který se v naší hale konal.
Turnaje se zúčastnily 4 týmy ročníků U11. Kromě našeho 

družstva to byly dívky AC Sparty Praha, se kterými je pevně 
svázána právě Eva Haniaková jako úspěšná aktivní trenérka 
AC Sparty Praha. Dále spřátelený klub z Vinoře a sousední 
klub z Čakovic.
Ze spokojených tváří všech účastníků bylo zřejmé, že si 
všichni tento sváteční okamžik užili a odměnou všem bylo 
převzetí z rukou Evy Haniakové ocenění v podobě již zmi-
ňovaných kbelských koláčů a košů plných ovoce. 
Dobrou zprávou je, že se nejednalo pouze o jediný turnaj 
v tomto roce. 19.12. se uskuteční další. 
Celkem jich za tuto zimu zorganizujeme 9 a všechny pro-
běhnou pod záštitou Evy Haniakové a za podpory MČ 19.

Vít Mrkvička
Vedoucí mládeže
Michal Nebeský 

Šéftrenér přípravek
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ
VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
ALBRECHTICKÉ
Poslední měsíc v letošním roce byl v naší mateřské 
škole již od samého počátku prosycen vánoční 
atmosférou a přípravou na Vánoce. V průběhu 
listopadu naši předškoláci již tradičně vyráběli 
ozdoby na vánoční strom umístěný v areálu kbelské 
radnice a koncem měsíce s dopomocí učitelek tento 
strom ozdobili. Děti se těší, že jejich výrobky potěší 
spoustu lidí, kteří půjdou na MÚ či do knihovny, a tak 
jim zpříjemní vánoční čas.
Mezi nejvýraznější vánoční akce patřil Vánoční 
jarmark 2. prosince. Děti s učitelkami pro tento den 
vyráběly různé výrobky s vánoční tématikou, rodiče 
si tyto výrobky ve školce koupili za cenu, kterou si 
sami určili. Celkem jsme od rodičů za výtvarné práce 
dětí dostali 23 392,- Kč. Tato částka bude použita 
na vnitřní vybavení mateřské školy didaktickými 
pomůckami pro děti.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat 
všem rodičům, kteří finančně přispěli, ale i dětem, 
jež se za pomoci svých učitelek podílely na přípravě 
jarmarku a s nadšením vyráběly nejrůznější 
předměty. Jsme rádi, že se u nás Vánoční jarmark 
pozvolna stal tradicí, těšíme se na další spolupráci s 
rodiči.
Další vánoční akcí byla návštěva sv. Barborky. Děti 
obdarovala zlatými oříšky, aby je ochránily před 
čerty. Po ní přišel Mikuláš s anděly a čerty a dětem 
přinesl bohatou nadílku. Děti předvedly, co se již 
naučily, a od Mikuláše je čekala sladká odměna. Ani 
nepoznaly, že Mikuláš, anděl a čert nejsou praví, ale 
že to jsou žáci základní školy, kterým moc děkujeme 
za návštěvu.
Vánoční besídky jsou ve školce vždy vyvrcholením 
vánoční atmosféry. Letos jsme je však 
z epidemiologických důvodů museli zrušit. Rodiče ani 

děti však ochuzeni nebudou, besídky se 
uskuteční v nejbližším možném termínu.

Ve středu 15. prosince se v naší školce 
konal Vánoční den a přišel Ježíšek.  
V každé třídě už stál nazdobený stromeček a nechybělo 
ani sváteční pohoštění s cukrovím, které děti přinesly 
z domova. Všechny děti dostaly pod stromeček dárky, 
některé si dokonce mohly vzít domů. Paní kuchařky všem 
k obědu připravily vánoční oběd.
Všem rodičům moc děkujeme za spolupráci při zajišťování 
dárků pro naše děti. 

Milí rodiče, moc Vám všem přejeme krásné a pohodové 
vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a radosti z Vašich dětí. 
Všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky!

Lada Leiblová
ředitelka MŠ Albrechtická

ADVENTNÍ ČAS
Období Vánoc je v naší mateřské škole každoročně ne-
jkrásnějším obdobím. Je pravdou, že v letošním roce nám 
vše komplikuje koronavirus, kvůli kterému se ocitají třídy 
v karanténě a nemůžeme tak s dětmi stihnout vše, co 
bychom si přáli. Musíme trochu improvizovat. Například 
k některým našim dětem zavítali domů Mikuláš, anděl a 
čert prostřednictvím on-
line přenosu. Obdobně 
sv. Barbora dětem, které 
byly v karanténě, poslala 
video vzkaz a zanechala 
jim zlatý oříšek, jakožto 
ochranu před čertem, 
ve třídě, aby si ho po 
návratu do MŠ mohly vzít 
domů.
Paní učitelky s dětmi 
vyrábějí adventní věnce 
a vždy si s nimi povídají o 
tradicích, které s adven-
tem souvisejí. Samozřej-
mostí je i výroba dárků pro rodiče, aby od dětí také pod 
stromečkem něco našli. S tím souvisí i dětmi oblíbené 
pečení perníčků, které si následně mohou odnést domů 
a dát ochutnat svým nejbližším. Bohužel se v letošním 
roce nemohou konat klasické vánoční besídky, tak jsme 
se rozhodli, že pro rodiče natočíme písničky a básničky na 
video a pošleme jim je pro potěšení.
Stejně jako v loňském roce vyráběly některé třídy malé 
„dárečky“ a kreslily obrázky pro kbelské seniory. Ještě před 

Vánocemi jim je doručíme a pokusíme se 
tak na jejich tvářích vykouzlit úsměv.
Každá třída má svůj vlastní vánoční 
stromeček, ať už živý či umělý, pod který 
Ježíšek dětem přinese nové hračky. Každé dítě dostane i 
malý dárek, který si odnese domů. Velké poděkování patří 
všem rodičům, kteří Ježíškovu nadílku ve třídách královsky 

obohatili. Děti budou nadšené!
Víte ale, co děti potěšilo vůbec nejvíce? Byl to čerstvě na-
padlý sníh! Tak moc si ho užily. Postavily krásné sněhuláky, 
ale nezapomněly ani na koulování. :-)
Jménem dětí i zaměstnanců z Mateřské školy Letců bych 
rád všem občanům Kbel popřál krásné Vánoce plné zdraví, 
pohody a odpočinku.

Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS.,
 ředitel školy



TAM ZA TOU DUHOU 
7. 11. v podání Terezy Dlouhé (soprán) a Veroniky Ptáčkové 
(klavír, zpěv) zazněly v kostele sv. Alžběty Durynské v Praze 
9 ve Kbelích melodie z nejznámějších operet a muzikálů, 
koncertní improvizace a šansony. Na záznam z koncertu se 
můžete podívat na Kbely TV.

Michal Marel

VZPOMÍNKA NA VZNIK 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Vedení radnice položilo 27. října věnec u příležitosti 
vzpomínky na vznik Československé republiky, který 
je datován před 103 lety, 28. října roku 1918. Pár slov k 
tomuto výročí pronesl starosta MČ Pavel Žďárský, na závěr 
zazněla česká hymna v podání kbelačky Terezy Dlouhé.  
Pomník byl slavnostně odhalen 27. října 2018 při příležitosti 
100. výročí vyhlášení samostatné Československé 
republiky. Autorkou památníku je mladá architektka Jana 
Bačová Kroftová a je vysvěcen panem farářem P. Filip Jan 
Rathouský OFM z kostela sv. Alžběty ve Kbelích. Poblíž byla 
vysazena také Lípa svobody.

Michal Marel
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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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POZEMNÍ HOKEJ SOKOL KBELY
NOVÉ OSVĚTLENÍ DVOU HŘIŠŤ 
V AREÁLU TJ SOKOL KBELY
Na podzim roku 2020 jsme se, upřímně vlastně spíše 
náhodou, dozvěděli o elektronickém semináři Magistrátu 
hlavního města Prahy na téma možnosti využití dotací pro 
rozvoj sportu na území Prahy. 
Zdálo se být docela reálné nějakou podporu získat, nebo 
se alespoň něco víc o celém dotačním řízení dozvědět a 
zúročit nově nabyté zkušenosti třeba v příštím roce. 
Měli jsme přitom k dispozici několik let starý projekt na 
realizaci osvětlení obou ploch s umělým povrchem, které 
se nacházejí v areálu Sokola na Železnobrodské ulici. 
Projekt tehdy zkompletovali kolegové z SK Kbely, kteří vše 
dotáhli až do fáze úředního povolení stavby a moc jim za 
to děkujeme. Bylo tedy potřeba dát všechny části projektu 
takříkajíc do jedné složky a aktualizovat některé jeho části. 
Po naplnění všech formálních náležitostí jsme odevzdávali 
naši dotační žádost velmi těsně před uplynutím lhůty.   
Připomenu krátce původní stav, kdy malé hřiště s umělým 
povrchem nebylo osvětleno vůbec. Velké hřiště, které 
využívá zejména oddíl pozemního hokeje, sice velmi staré 
osvětlení mělo, bylo ale jedním slovem nevyhovující a 
to po všech stránkách. Tedy z hlediska funkčnosti, nebo 
obecně způsobu jakým bylo koncipováno, ale třeba i z 
pohledu spotřeby energie. 
Po půl roce, někdy v květnu, jsme byli velmi mile 
překvapeni, protože jsme magistrátní dotaci skutečně 
dostali. Děkujeme na Magistrát!
Zbývalo tedy „jenom“ dofinancovat spoluúčast a stavbu 
realizovat. 
Se spoluúčastí nám z drtivé většiny pomohla Městská část 

Praha 19, která rozhodnutím Zastupitelstva o finanční 
pomoci rozhodla. Nezbývá než opět poděkovat, tentokrát 
na kbelskou radnici.
V rámci realizace jsme čelili poněkud komplexnějším 
problémům, které do značné míry byly mimo naši kontrolu. 
Zejména ceny všech stavebních materiálů a prací, jak 
všichni víme, rostly snad měsíčně o desítky procent. Navíc 
dodací lhůty všeho, v našem případě tedy hlavě sloupů 
a samotných svítidel, byly značně nejisté. Museli jsme 

nakonec hledat nového dodavatele stavby 
a materiálů, ten původně zamýšlený se 
vzdálil v krátké době našemu záměru 
o rovných 700.000 korun, což bylo pochopitelně rázem 
mimo naše možnosti.
Našli jsme takové řešení, které představovalo z našeho 
pohledu maximum v rámci rozpočtu, dotacemi už 
jasně definovaného. Ve zkratce řečeno jsme získali v celém 
areálu kompletní novou kabeláž v zemi (jednalo se o více 
než 300 metrů výkopů), LED svítiče nové generace značky 
Philips, které byly umístěny na šest dvanáctimetrových 
nových sloupů na velkém hřišti a na čtyři osmimetrové 
na malém hřišti. Kabeláž je dimenzována tak, abychom 

mohli, v případě nutnosti v budoucnu, už bez stavebních 
prací a za relativně nízkých nákladů, osvětlení dále posílit 
na soutěžní úroveň, a to prostě přidáním dalších svítidel 
na stávající sloupy. Navíc sloupy jsou přemístitelné. Tedy 
v případě realizace budoucích vizí o novém hřišti nebo 
dokonce areálu, bude stávající osvětlení celkem snadno 
demontováno a přemístěno na nové místo a zde fungovat 
dál.
Tady musíme znovu poděkovat zástupcům sousedního 
areálu bývalého PALu, kteří nám umožnili postavit základy 
sloupů částečně na jejich pozemku a mohli jsme tak 
opustit dosavadní nevyhovující řešení sloupů umístěných 
na opěrné zdi. 
Musím přiznat, že výkopové práce komplikovaly a 
znepříjemňovaly tréninky fotbalistů i hokejistů po plné 
dva měsíce, což bylo dvakrát déle, než jsme původně 
plánovali. Nepodařilo se tedy stavební práce dokončit v 
průběhu prázdnin, kdy je provoz areálu přirozeně slabší. 
Museli jsme určitá omezení strpět ještě po celé září.
Nemělo to na druhou stranu žádný vliv na spuštění nového 
osvětlení do provozu, protože svítidla jako taková nám 
dorazila právě až v září a pak se čekalo ještě na dodávku 
sloupů z výroby.   
 Hotovo, postaveno, rozsvíceno bylo nakonec až na samém 
konci října.
Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme.

Za oddíl pozemního hokeje Sokol Kbely
Robin Weintritt
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KBELŠTÍ PODNIKATELÉ

Na co se Sportovní akademie Kbely, kterou jsi založil, 
zaměřuje?
Sportovní akademie vznikla s myšlenkou individuálního 
sportovního centra pro širokou veřejnost. Říkal jsem si, 

že musím vymyslet tak dobrý koncept, aby si za mnou 
našli cestu všichni nadšení sportovci ze Kbel i širšího okolí. 
Dneska náš tým tvoří tři lidé a staráme se o profesionály 
i úplné začátečníky, kteří mají nějaký zdravotní problém, 
nebo se chtějí zlepšit ve cvičení. Cílem je naučit sportovat 
každého, kdo nás navštíví tak, aby ho to bavilo a zároveň 
mu to neubližovalo. Připravujeme jednoduché tréninkové 
plány, které by měly klienta bavit a nastartovat jeho tělo 
správným směrem. Moje dvě kolegyně se kromě 
cvičení specializují také na relaxační i sportovní 
masáže. 
V Kbelích působíš po sportovní stránce od roku 
2016. Co máš na Kbelích nejraději?
Když jsem do Kbel poprvé přijel, ihned jsem 
věděl, že to je místo, které si představuju pro 
svoje působení. Hledal jsem přírodu, klidné místo 
na okraji Prahy, kde budou sportovci jako doma. 
A to jsem našel. Která jiná pražská čtvrť má na každém 
kroku sportovní areál nebo hřiště pro děti? Zamiloval jsem 
si to tu a mým snem je časem se do Kbel i přestěhovat.
Kdo může do Sportovní akademie Kbely přijít?
Řekl bych, že kdokoliv. Ale abych odpověděl konkrétněji, 
tak například dospělí lidé, kteří mají sedavou práci a často 
je trápí bolesti zad. Dále všichni, co si chtějí odpočinout 
po náročném dni v práci. Naordinujeme jim lehké cvičení, 

nebo uvolňující masáž. Abych 
nezapomněl na mladší generace, 
tak já i moje kolegyně působíme u 
sportovních klubů. Baví nás práce 
s dětmi a dokážeme u nich hravou a zábavnou formou 
pracovat na základech silového tréninku, koordinaci, 
flexibilitě a všech dalších aspektů, které mladý sportovec 
potřebuje.
Kdo se o sportovce a klienty stará?
Dlouho jsem k sobě hledal někoho se stejným zapálením 
a ochotou pro akademii udělat vše. Našel jsem dvě mladé 
super holky. Petra dodělává magisterské studium na FTVS 
a už teď má za sebou stáž v prvoligovém fotbalovém 
klubu a desítky spokojených klientů. Její specialitou jsou 
hodiny zaměřené v první části na zdravý trénink a ve 
druhé na masáž. Myslím, že takovou kombinaci v ČR na 
mnoha místech nenajdete. A jako svoji druhou pravou 
ruku bych rád představil Gabrielu. Také studuje sportovní 
obor, a to konkrétně na kbelské vysoké škole Palestra. Byla 
vrcholovou lyžařkou a teď se věnuje péči o sportovce. 
Mimo jiné si letos stihla pověsit na krk zlatou medaili z 
florbalového MS juniorů v Brně a stará se o zdraví hráčů v 

klubu Kanonýři Kladno.
Na co se Kbeláci mohou těšit ve 
sportovní akademii do budoucna?
Myslím, že toho není málo. 
Doporučuji sledovat naše         
stránky         www.zdravytrenink.cz                 
a samozřejmě sociální sítě s názvem 
Sportovní akademie Kbely. Ale ve 
zkratce, připravujeme koncept 

individuálních “kruhových tréninků” pro maximálně 4 lidi, 
aby trenér mohl dohlížet na správné provedení cviků. Dále 
cvičení pro muže, kteří přijdou unaveni z práce a nechtějí se 
ještě večer úplně vysílit těžkým tréninkem, a také například 
zdravé cvičení pro ženy, aby si odpočinuly nejen od svých 
manželů a ratolestí. V neposlední řadě připravujeme pro 
sportovce unikátní projekt neurovizuálního tréninku.            
A tohle všechno je jen začátek.

MGR. MAREK MANDELBAUM
ZALOŽIL SPORTOVNÍ AKADEMII, KTERÁ SE AKTUÁLNĚ OTEVÍRÁ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A 
HLAVNĚ LIDEM ZE KBEL. OD LEDNA ROKU 2020 PŮSOBÍ U PRVOLIGOVÉHO “A” TÝMU FK 
MLADÁ BOLESLAV JAKO KONDIČNÍ TRENÉR, COŽ ZATÍM POVAŽUJE ZA SVŮJ NEJVĚTŠÍ 
KARIÉRNÍ ÚSPĚCH. V KBELÍCH TRÉNUJE VRCHOLOVÉ SPORTOVCE A ZAMĚŘUJE SE NA 
REKONDICI PO ÚRAZECH KOLENNÍHO KLOUBU.



KBELY OČIMA MAJI WESOLOWSKÉ 
A DANUTY ZGLICZYNSKÉ

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
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HANGÁR 19
KLUB JEHLIČKA
Všichni milovníci ručních prací, kteří před prázdninami 
docházeli na pravidelná setkání v Rodinném centru 
Hangár 19, který provozuje Městská část Praha 
19, do kroužku Jehlička, se moc těšili, až se zase 
v září budou moci sejít a příjemně se potrápit 
nad výrobou zajímavých věcí i nad výukou nových 
technik. A povedlo se. Skutečně se kroužek otevřel 
a dokonce přivítal nové dětské členy. Setkání se však 
v podzimních měsících konalo velice málo, ale byla to 
setkání hodně zajímavá. Při korálkování si každý vyrobil 
krásný náramek. Technika na začátku vypadala velice 
složitě, ale lektorka Anička naprosto trpělivě a klidně 
každému vysvětlila a stále vysvětlovala postup tak, že 
se nám povedlo vyrobit opravdu moc hezký náramek. 
Přesto, že technika navlékání byla samozřejmě stejná, 
byl ve výsledku každý náramek originální, protože 
si každý navlékač vybral jinou barvu i jinou velikost 
korálků. Na další schůzce, která byla věnovaná šití, 
jsme se učili zakončovat tedy lemovat rohy na látce, 
kdy si každý zvolil, z jaké látky a co vyrobí. Někdo si 
vybral velký ubrus, někdo dečku na stolek a někdo 
rámeček na již dříve vyšitý obrázek, protože nemohl 
v obchodě sehnat rámeček odpovídajících rozměrů. 

A jako poslední jsme 
ještě stihli vyrobit 
kouzelnou krabičku, 
která vznikala pouze za pomoci tavné pistole, staré 
plastové nepotřebné krabičky, zbytku vlny a pár 
různých kousků krajky. Vše co na kroužku vyrábíme, 
jsou věci pro radost. A radost přinášejí nám i těm, 

kterým je případně darujeme. Nápadů, co se učit a 
čím se zabývat máme spoustu a tak už teď se těšíme 
na další setkání. 

Pet. 

LEPŠÍ ČASY UŽ BYLY? NE, OPĚT BUDE 
LÉPE!
Závěr roku je pro Spolek ve znamení účtování nákladů za 
celý uplynulý rok, příprava smluv se školou za jednotlivé 
projekty a u párové výuku finalizace smluv za jednotlivé 
třídy, abychom do školy převedli finanční prostředky na 

základě uskutečněných plateb. Advent nám tradičně vypl-
ňuje časově náročná administrativa, kterou musíme kom-
pletně uzavřít do konce kalendářního roku. 
V průběhu listopadu jsme plánovali otevřenou schůzi 

SRPŠ, na kterou má možnost přijít široká ve-
řejnost. Této příležitosti využívají především 
rodiče dětí z prvních tříd, aby se lépe sezná-
mili s činností Spolku a případně se stali čle-
ny. Se zhoršujícím se vývojem epidemie jsme se rozhodli 
posunout termín konání této schůze na jaro, které slibuje 
příhodnější podmínky pro setkávání. 
Ano, dostali jsme se opět do situace, kdy míváme děti 
častěji doma, protože ze školy i zájmových kroužků nám 
je vyhánějí karantény a tento fakt utlumuje i aktivitu sa-
motných členů. Je pochopitelné, že více řešíme věci spoje-
né s každodenním fungováním rodiny, případně třídy než 
projekty Spolku. Naše činnost se nyní trochu více přesunu-
la k asistenci a podpoře jednání třídních důvěrníků a jed-
notlivých rodičů se zástupci školy ohledně témat, které 
přinášejí. Pevně věřím, že od jara, kdy pandemie poleví, 
se budeme moci opět zaměřit na projekty, které upevní 
komunitní směřování školy, propojí rodiče, děti, učitele 
a Kbeláky při aktivitách, na nichž se budeme mít chuť po-
dílet a vzájemně se potkávat.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a v roce 2022 hlavně 
zdraví a hodně síly!

Vlaďka Kolaříková, předsedkyně SRPŠ
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Do přátelského týmu Zahradnictví Líbeznice 

NÁPLŇ PRÁCE

hledáme FLORISTKU

vazba řezaných květin a péče o vazárnu
aranžování a péče o rostliny

doplňování a vystavování zboží, péče 
o uspořádání a vzhled prodejny

příjem zboží
práce na pokladně

NABÍZÍME
práci na HPP

různorodou práci v přátelském kolektivu
motivující odměňování

pomoc s prohloubením potřebných 
odborných znalostí

zaměstnanecké slevy

Místo výkonu zaměstnání: 
Zahradnictví Líbeznice, 

Mělnická 424, 250 65 Líbeznice

Váš životopis s označením FLORISTKA 
zašlete na pincova@dittmann.cz. 

www.zahradnictvilibeznice.cz

POŽADAVKY
vzdělání nebo praxe v oboru

nadšení pro náš obor, cit pro aranžování
předpokládáme schopnost komunikace se 

zákazníky i pracovním týmem

Vedle prodejny LIDL ul. Schoellerova, Praha 9 
www.cukrarna-hajek-hajkova.cz | tel: 602 650 626

CUKRÁRNA 
ČAKOVICE

DORTY · MINIDEZERTY 
CHLEBÍČKY · OBLOŽENÉ MÍSY

✂

ESPRESSO K ZÁKUSKU ZDARMA
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO KBELY
VÝLET STP MO KBELY NA ZÁMEK RADIM A 
DO KOSTELCE NAD ČERNÝMI LESY
Dne 27. 10. 2021 jsme společně vyrazili na výlet na zámek 
Radim. Jde o zámek, který je poprvé zmiňován ve 20. 
letech 14. století. Nejvýznamnějším vlastníkem zámku byli 
Lichtenštejnové. V současné době je zámek v soukromém 
vlastnictví a je postupně opravován. Působí velice 

příjemně. Veškeré příjmy ze vstupného jsou využívány na 
pokračující opravy objektu. Zařízení zámku není původní, 
ale majitel dbá, aby odpovídalo dobovým zvyklostem a 
jsou to velice zajímavé kousky. Zejména truhly, komody 
a gobelíny. Výklad o historii zámku nám podal sám 
majitel zámku. Není to známý objekt, ale určitě stojí za 

vzhlédnutí. Po prohlídce zámku jsme se přemístili do 
Kostelce nad Černými Lesy. Místní zámek je ve vlastnictví 
Zemědělské univerzity. V tomto roce byla část zámku 
zpřístupněna veřejnosti. Objekt působí velice příjemně a 
na první pohled je vidět, že je zabydlen. Vlastníky zámku 
byly věhlasné šlechtické rody. Lichtenštejnové, Smiřičtí ze 
Smiřic a následně Albrecht z Valdštejna. V zámecké kapli 
jsou uloženi členové rodu Smiřických ze Smiřic. V rámci 
výletu jsme rovněž měli objednán oběd. Vybrali jsme si 
ze tří jídel. Jídelna na zámku slouží studentům, turistům 

a vlastně všem příchozím. S jídlem jsme byli spokojení. 
Měli jsme skutečně štěstí, protože bylo pěkné počasí.  Po 

obědě byl rozchod a účastníci se rozběhli po Kostelci. Po 
individuální prohlídce města jsme vyrazili zpět do Prahy. 

Anna Zborníková, STP MO Kbely

VÝLET DO OBŘÍHO AKVÁRIA A VÝLET LODÍ 
ARNOŠT Z PARDUBIC
Dne 29. 9. 2021 jsme vyrazili do Hradce Králové do obřího 
akvária, které má 130 tisíc litrů vody, cca 500 ryb, přibližně 
40 druhů. V malých akváriích jsme viděli další ryby a 
mořské živočichy. Velice na nás zapůsobil tunel, kterým 

volně nad našimi hlavami proplouvaly ryby. Velice zajímavý 
zážitek. Velkou pozoruhodností je i ukázka deštného 
pralesa. Bylo to velice pěkné, ale dost nás zaskočilo, že 
i když jsme byli objednání a bylo nás 49, prohlídka byla 
bez průvodce, což byla skutečně škoda. Z Hradce Králové 
jsme zamířili do Pardubic. Měli jsme dostatek času, a tak 
před nástupem na loď Arnošt z Pardubic bylo možné se 
rozhlédnout po městě, čehož většina účastníků využila. 
Od 13.00 jsme měli objednán pronájem lodi Arnošt 

z Pardubic. Zde jsme měli objednán k obědu kuřecí řízek 
s bramborem. Po dobu celé plavby bylo možné objednat 
jakékoliv občerstvení. Překvapily nás příznivé ceny. Žádné 

nesmyslné navýšení, a navíc oběd byl skutečně moc 
dobrý. Všichni si jej pochvalovali. Plavba lodí byla klidná 
a pohodová. Obdivovali jsme perfektně uklizené břehy 
kolem Labe. Počasí nám také celkem přálo. Nebyl důvod 
na cokoli si stěžovat. Po dlouhé době zase krásný zážitek. 

Anna Zborníková, STP MO Kbely
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KLUB SENIORŮ KBELY 
Činnost Klubu seniorů v druhém pololetí 
roku 2021
Protože členové klubu nemají možnost se scházet v 
klubovně, která dočasně slouží jako ordinace obvod-
ního lékaře, muselo se najít náhradní řešení. Vzhledem k 
omezením, která plynou i z proticovidových opatření, byla 
činnost členů klubu zaměřena hlavně na výletní akce Byly 
to jen jednodenní výlety  v 14denních intervalech. První 
hromadná akce po více jak roce se uskutečnila 22. 9. 2021 
a byl to výlet do Zoologické zahrady a Botanické zahrady v 
Liberci. Všichni se těšili, že se konečně podařilo uspořádat 
společnou akci a vyrazit po dlouhém covidovém období 
mimo svá bydliště. Počasí nám ale vůbec nepřálo. Zpočát-
ku cesty dokonce svítilo sluníčko, avšak před cílem cesty 
se spustil vytrvalý a protivný déšť, který nás provázel ce-
lou dobu prohlídky ZOO. Déšť poznamenal i aktivitu zvířat, 
pokud vůbec opustili sucho svých příbytků. Domnívali jsme 
se, že jsme toho dne jedinými návštěvníky této zoologické 
zahrady. Měli jsme štěstí a potkali jsme skupinu dětí v 
pláštěnkách v doprovodu učitelek a k našemu překvapení 
to byly děti z kbelské mateřské školky. A tak se stalo, že 
Kbely zachraňovaly toho dne účast pro libereckou zoolog-
ickou zahradu. Promočení účastníci po odchodu ze zoo již 
z větší části neměli zájem o prohlídku Botanické zahrady a 
vyhledali přístřeší v místech, kde se podávaly teplé nápoje  
a jiné občerstvení. Po odjezdu z Liberce se sluníčko zlomys-
lně vrátilo na oblohu, a tak jsme po cestě alespoň navštívili  
pěstitelskou prodejnu, kde si každý mohl nakoupit jablka, 
hrušky, švestky, ale i česnek. I přes nepřízeň počasí se výlet 
vydařil a budeme si ho dlouho pamatovat. 

Podle plánu další výlet směřoval dne 6. 10. 2021 do 
Benátek nad Jizerou a do cukrovaru Dobrovicích. V Benát-
kách jsme v zámku navštívili  Muzeum historických hraček, 
kde jsme obdivovali úžasné výtvarné i řemeslné provedení 
exponátů. Specialitou výstavy jsou malé pokojíčky pro 
panenky a domečky z let někdy kolem roku 1910 zpraco-
vané do nejmenších detailů. Vystavené hračky vyrobené 
v Čechách, ale i v Americe a Japonsku nabízejí podívanou 
na dřevěná i plechová autíčka, vláčky, koňská spřežení, 
funkční parní stroje či sbírku cca 40 dětských šicích strojků. 
Řada vystavených exponátů jsou nejen pro Evropu ojed-
inělé. 

Po dobrém obědě v Dobrovicích 
jsme absolvovali velmi zajímavou 
exkurzi v cukrovaru a dověděli 
se řadu zajímavostí o pěstování cukrovky a výrobě cukru. 

V Čechách jsou v současné době jen 2 cukrovary, zpracová-
vající cukrovou řepu. Měli jsme štěstí, že jsme zde byli již 
za plného provozu cukrovaru. Již při cestě jsme míjeli řady 
kamionů navážejících surovinu do cukrovaru. Do vlastního 
provozu jsme již nešli, ale to co jsme viděli stálo zato. 

Další výlet dne 20. 10. 2021 byl v barvách začínajícího 
podzimu resp. babího léta a počasí vskutku nádherné 
nás odškodnilo za jeho předchozí nepřízeň.   Cílem výletu  
byla zámecká zahrada a park zámku Štiřín. Zahrada se řadí 
mezi historické zahrady a parky v ČR. Největší chloubou 
jsou rhododendrony, kterých je zde na 1300 kusů. Kromě 
rozsáhlých travnatých ploch jsme mohli obdivovat množst-
ví listnatých i jehličnatých stromů a keřů. Je jen ku škodě, 
že pohyb turistů je zde omezován  golfovým hřištěm a ten-
isovými kurty. Stejně tak není přístupný zámek, fungující 
jako VIP hotel. 

Ze Štiřína jsme se přejeli do Štěchovic, kde jsme  jsme se 

nejdříve naobědvali a pak se vydali na exkurzi do vodní 
elektrárny. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé poznatky, jak 
o elektrárně, tak i o výrobě elektřiny. Ke shlédnutí byl také 
dokumentární film o ničivé povodni v roce 2002. 

Účastníci našich výletů se již těšili na další akci, kterou 
byla dne 3. 11. 2021 exkurze do výcvikových středisek 
služebních koní a psů Krajského ředitelství Policie ČR Pra-
ha. Policisté resp. policistky na koních předváděli drezuru 
služebních koní, kteří jsou v případě potřeby nasazováni 
k zajištění klidu a veřejného pořádku při různých nepovo-
lených akcích. Stejně zajímavý byl i výklad o výběrů koní 
pro tento druh služby, náročnosti  výcviku a jejich cho-
vu. Na kynologickém pracovišti Policie ČR jsme měli zase 
možnost vidět výcvik psů nejen na poslušnost a preciznost 
prováděných úkolů, ale i zadržení pachatele. Velmi si líbili 
stále více používaní  belgičtí ovčáci  a ukázka výcviku od 
malého štěněte, pro které byl výcvik více méně hrou.

Posledním letošním plánovaným výletem uskutečněným 
dne 1.12.2021 byl Skanzen lidových staveb v Kouřimi. Ani 

jsme přes přijatá striktnější proticovidová opatření  zpočát-
ku nepočítali s takovým zájmem. Přihlásilo se 48  seniorů 
z našeho klubu, ale nakonec přišlo k autobusu jen polovi-
na z nich. Počasí nám opět nepřálo a s drobným deštěm 
nás provázelo po celou dobu prohlídku areálu. Muzeum 
se skanzenem  vzniklo jako záchranný program v roce 
1972 k objektům lidové architektury ze zátopové oblasti 
vodárenské nádrže na řece Želivce. Nosným programem 
se později stal výběr regionálních typů lidové architektu-
ry z území celé ČR. Skanzen se stává dějištěm národop-
isných pořadů a trhů, které se v tuto dobu nekonají. Tak 
jen výzdoba v jednotlivých objektech připomínala blížící 
se vánoční období. I přes nepřízeň počasí se prohlídka 
skanzenu líbila a ústředním motem bylo opětovné setkání 
členů klubu, kterého bylo v posledním období pomálu. 
Cesta zpět byla poznamenána nákupem v řeznictví v Tře-
bovli, kde jsou i jatka. Oběd na náměstí v Českém Brodě 
s rychlou obsluhou účastníky posilnil k následné procházce 
před odjezdem zpět do Kbel. 

A to byla poslední akce, kterou se nám podařilo pro naše 
členy Klubu seniorů Kbely připravit. Nezbývá než věřit, 
že se zlepší situace kolem koronaviru, ale i pro využívání 
společenské místnosti v Domě seniorů. 

JUDr. Julius Lachnitt, JUDr. Petr Želásko



HALLOWEENSKÉ DLABÁNÍ DÝNÍ S LAMPI-
ONOVÝM PRŮVODEM 5. 11. 2021
V pátek 5. listopadu 2021 ovládla Kbely, po roce odmlky, 
magická atmosféra. Za účasti strašidel a duchů se uskuteč-
nilo v Centrálním parku již tradiční halloweenské dlabání 
dýní. Vyřezávaly děti i dospělí a každá dýně byla originální, 
proto se čarodějnické konzilium rozhodlo na závěr vybrat 
nejen originální strašidelný kostým, ale také nejzdařilejší 

vyřezanou dýni a ocenit jejího autora. 
Součástí dne bylo plnění strašidelných úkolů, rej strašidel a 
čarodějnic. Pohádka byla tentokrát (s ohledem na deštivé 

počasí) vybrána pro zahřátí - ocitli jsme se na chvíli v Africe. 
Po setmění byl pro návštěvníky připraven strašidelný les 
- aby se děti nebály, rozsvítily si na dobrodružnou cestu 
lampiony. Les s napětím a nadšením procházely nejen děti, 

ale také dospělí. O magický mlhavý vstup do lesa se po-
starali kbelští dobrovolní hasiči, za což jim patří velký dík. 
Poděkování patří jak organizátorům z Kulturního a ro-
dinného centra CoByDup, tak také MČ Praha 19, hl. 
m. Praha a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. 
O krásné fotografie se postaral Petr Váňa a TV Kbely děku-
jeme za natočený spot. 

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM  
Na čtvrtek 2. 12. 2021 jsme měli tradičně naplánova-
nou, v Lidovém domě ve Kbelích, Mikulášskou besídku 
s divadélkem pro nejmenší – OVŠEM do plánů se opět 
vložil Covid a s ním zhoršující se epidemiologická situace. 

S ohledem na tyto skutečnosti jsme byli nuceni besídku 
zrušit, ALE naši nejmenší o setkání s Mikulášem a jeho 
družinou nepřišli. 
Ve venkovních prostorách u Lidového domu jsme vytvořili 
„vánoční koutek“, kde bylo možné se s panem Mikulášem 

a jeho pomocníky osobně pozdravit, probrat nějaké ty 
hříšky a vyzdvihnout přednosti. Za krátkou básničku byly 
děti odměněny drobnou nadílkou. 

Sic bez kulturního programu a krátce venku, ale i tak jsme 
si to užili. Doufejme, že příští rok se situace již stabilizuje 
natolik, že akce bude moct proběhnout plně v rozsahu, na 
který jsme zvyklí 😊

Organizátorem akce bylo Kulturní a rodinné centrum 
CoByDup za podpory MČ Praha 19

Děkujeme Petru Váňovi za fotografie a firmě Anecoop 
Praha, s. r. o., za ovocnou nadílku.

PROJEKT „CO DĚLAT, KDYŽ…?“
Vážené Kbelačky a milí Kbeláci, další rok projektu „Co 
dělat, když…?“ utekl jako voda a to pořádná a divoká. 
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 uplynulém roce jsme se potkali hned na několik způsobů. 
Organizace seminářů byla projížďka na horské dráze, něk-
teré se vzhledem k epidemickým opatřením rušily, jiné 
se přesouvaly do online prostoru. Z plánovaných třinácti 
seminářů jsme se nakonec, ať naživo v učebně Kbelského 
Kulturního a rodinného centra, nebo online, potkali celkem 
na devíti, kde jsme probrali témata: Grafomotorika pro 
předškoláky, užili jsme si Logopedické hrátky, zjistili jsme, 
co je to Vizuomotorika a proč je její koordinace důležitá, 
zaměřili jsme se na Dětskou emocionalitu, Reakce dětí na 
stres, zjistili jsme, jak zdravě posílit Dětskou sebedůvěru, 
na řadu se dostaly i Nadané děti a naučili jsme se, jak se 
nedopouštět Komunikačních faulů. 
Časová dotace neuskutečněných seminářů se převed-
la do rodinné poradny, o kterou má mnoho z Vás zá-

jem, proto budou poradny pro rok 2021 
brzy vyčerpány. Rodinnou poradnu pro 
Vás zaštiťuje speciální pedagožka a psychoterapeutka  
Mgr. Lucie Levitová, která má zároveň na sta-
rost dramaturgii seminářů. Na rodinnou porad-
nu se můžete obracet prostřednictvím emailu:  
rodinna.poradna@krc-cobydup.cz.
V oblasti právního poradenství jsme Vám nadále k dis-
pozici. Vaše dotazy v pracovně právní oblasti směřujte 
písemně na adresu codelatkdyz@krc-cobydup.cz, odkud je 
anonymně zprostředkujeme naší spolupracující právničce 
Mgr. Adrianě Kvítkové. 
Velice nás těší, že ani ztížené podmínky Vám nebránily se 
aktivit projektu účastnit, proto se nevzdáváme a doufáme, 
že se budeme potkávat i příštím roce. Děkujeme. 
Nemalý dík patří i výše zmíněným MČ Praha 19 a MPSV 
a jejich dotačnímu programu pro podporu Rodiny. Velice 
děkujeme také MŠ Letců, kde nám neúnavně pomáhají 
s propagací aktivit projektu.  
Přeji Vám mnoho zdraví do nového roku a těším se v KRC 
CoByDup.

Marie Bromová
Vedoucí a koordinátorka projektu Co dělat, když...?

codelatkdyz@krc-dobydup.cz
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které předcházely sametové revoluci. Dozvěděli jsme se 
například, že Mezinárodní den studentstva je jediným 
dnem mezinárodního významu, který má svůj původ u 
nás. Po čestné stráži u pomníku jsme se prošli po okolí Kbel 
na celodenní výpravě.
Výroba adventních věnců na skautské chajdě (19. - 21. 
listopadu)
Již nějakou dobu se snažíme na činnost našeho oddílu 
vydělat vlastní snahou a pílí. Rozhodli jsme se letos vyrobit 
několik vánočních dekorací a ty poté nabídnout rodičům 
i široké veřejnosti na internetu. V rámci výpravy na naši 

chajdu jsme vyrobili adventní věnce, svícny a vánoční 
štěstíčka. Za utržené peníze si chceme koupit živý vánoční 
stromek, který bude zdobit naši klubovnu, a sportovní 
vybavení pro celý oddíl (volejbalový míč a ringo).
Posezení s Janem Svěrákem (27. listopadu)
Na konci listopadu nás navštívil režisér a scénárista Jan 
Svěrák. Vyprávěl nám o tom, jaké bylo natáčení filmů 
jako Kolja, Obecná škola, Vratné lahve a Kuky se vrací. 
Přinesl nám na ukázku i některé z používaných rekvizit a 
opravdovou filmovou klapku. Nechyběla ani autogramiáda.

Betlémské světlo
Plamínek světla si v Betlémě přebírá každý rok chlapec 
nebo dívka, kterým se říká „dítě světla“. Letos se jím stal 
dobrovolný hasič Tobias Nußbaumer. Cestu z Betléma do 
Rakouska absolvuje světlo letecky. Odtud ho skauti rozváží 
do jednotlivých evropských zemí. My světlo přineseme do 
katedrály sv. Víta, kde bude na čtvrtou adventní neděli (19. 
12.) posvěceno. Ve středu 22. 12. si pro světlo můžete přijít 
na kbelskou radnici, kde ho naši skauti budou tradičně 
rozdávat široké veřejnosti.

Za skauty S.S.V.
Kamil Podlaha

P.S. Náš oddíl vydal již 2 almanachy, které se týkají historie 
kbelského skautingu. Děkujeme paní Aleně Petrnouškové 
za darování spousty historických skautských časopisů a 
fotografií. Velice si tohoto daru vážíme. 
Více o nás a naší činnosti najdete na:
Facebook: Kamil Podlaha
Instagram: @skaut_ssv
webové stránky: skaut-ssv.cz

Výprava na hrad Bezděz (10. - 12. září)
Druhý víkend v září se naši skauti vydali na výpravu do okolí 
hradu Bezděz. Jako správní zálesáci spali pod širákem a 
vařili si na ohništi. O dobrodružství nebyla nouze, zejména 
když s batohy přeplouvali Máchovo jezero v nafukovacím 
člunu. 

Grilovačka na skautské chajdě (25. září)
Ke konci září jsme po předchozím úspěchu znovu 
uspořádali grilovačku na naší skautské chajdě. Počasí nám 
tentokrát opravdu přálo a možná i díky tomu byla účast 
dětí i rodičů tak hojná. Společně jsme si pochutnali na 
spoustě masa, koláčů a buchet. Jak to vypadá, stane se z 
této akce oblíbená tradice našeho oddílu. 

Posezení s ilustrátorem Karlem Zemanem (9. října)
Začátkem října naši klubovnu navštívil ilustrátor komiksů 
o Rychlých šípech Karel Zeman. Na posezení, kam dorazilo 
mnoho členů i rodičů, odpovídal pan Zeman na naše 
zvídavé dotazy a přiblížil nám proces tvorby komiksu. Ke 
konci byla i autogramiáda. 
Výprava na trampskou osadu Zvířátka (15. - 17. října)
Na této výpravě pro naše nejstarší členy jsme se zabydleli na 

osadě mezi lesy a pískovcovými 
skalami. Zažili jsme spoustu 
dobrodružství, hledali jsme 
staré prameny a hráli hry v nepříznivém terénu. Z této 

akce vznikl náš první videoklip, který najdete na našich 
instagramových a facebookových stránkách (viz níže).
Vznik republiky (28. října)
Ve státní svátek jsme se sešli u pomníku ve Kbelích, 
kde jsme stáli čestnou stráž. Po připomenutí událostí 
spojených se vznikem Československé republiky jsme 
podnikli celodenní výpravu do okolí Kbel. 
Den válečných veteránů (11. listopadu)
V tento významný den jsme si připomněli historii vzniku 

Dne válečných veteránů, řekli jsme si, proč nosíme rudé 
vlčí máky na klopách kabátů a na závěr jsme nezapomněli 
zapálit svíčku na počest všech, kteří bojovali za svobodu 
naší vlasti.
Připomínka Mezinárodního dne studentstva 
(17. listopadu)
Sešli jsme se, abychom si připomněli události z roku 1939, 
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V KNIHOVNĚ
- výstava amatérského fotografa Jana Jirkovského, člena 1.ČKFA Nekázanka, byla zahájena slavnostní vernisáží 
na konci září 2021. Plánovali jsme ještě ke konci roku uskutečnit další z řady autorských výstav, bohužel však 
kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci a aktuálním nařízením musíme všechny následné akce odložit 
na příhodnější dobu.
 Stávající výstava Jana Jirkovského – O psích láskách je v tuto chvíli prodloužena až do konce ledna 2022!
https://praha19.cz/vystava-fotografii-jan-jirkovsky-o-psich-laskach/

31493048
  

V průběhu vánočních prázdnin 
bude knihovna uzavřena v termínu 

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022.

Přejeme všem čtenářům krásné a klidné prožití 
vánočních svátků a v novém roce především 

pevné zdraví!
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:
Peter James – Hon se smrtí (Brána)
Karel Cubeca – Muž, který našel svůj stín (Alpress)
J.D.Robb – Závan smrti (Alpress)
Johana Fundová – Hezký, ale narovnej se! (BizBooks)
Helen Fieldsová – Dokonalý zločin (Kniha Zlín)
Camilla Läckberg – Nebezpečná hra (Motto)
Klára Mandausová – Odměna za nevěru (Motto)
Dominik Dán – Hřích náš každodenní (Slovart)
Danielle Steel – Čas změn (Euromedia Group)
Veronika Kašáková – Lhala jsem (BizBooks)

Pro děti a mládež:
Ivana Peroutková – Valentýnka a 
pradávné poklady (Albatros)
Sue Bentleyová – Kouzelný králíček.
Strážce klíče (Fragment)
Holly Blacková – Nejchladnější dívka ve 
Městě chladu (Dobrovský s.r.o.)

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Říjen-Prosinec 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 
strany 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

Pronajmeme garážové stání ve Kbelích, v bytovém domě pod 
Billou. T: 776048087

PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ VE KBELÍCH

Ze zdravotního střediska na nové adrese:
Podolanka, 1. máje 136
tel.: 603 919 620 – NA OBJEDNÁNÍ

PÁNSKÉ A DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍ 
MONIKA PRSKAVCOVÁ

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

OPRAVY ELEKROINSTALACÍ

5150

 

Dne 19. listopadu 2021 nás navždy opustil náš milovaný tatínek,  
dědeček a pradědeček Ing. Stanislav Červinka ve věku 91 let. 
Za tichou vzpomínku děkujeme. 

Synové Stanislav a Jaroslav s rodinami. 
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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

ROZMRAZOVAČ SKEL 
CARLSON – 400 ml
Vytváří ochranný fi lm pro 
preventivní ochranu před 
tvorbou námrazy.

79 Kč

JELENICE PRAVÁ 
30 x 30 cm
Přírodní kůže pro vysoušení 
a čištění exteriéru i interiéru

129 Kč

DÁRKOVÁ SADA ZIMA
Rozmrazovač oken 500 ml, 
rozmrazovač zámků 50 ml, 
ubrousky na sklo 24 ks, 
syntetická jelenice, 
škrabka na led Polar.

289 Kč

BLOCK 2VRSTVÉ PAP.
UTĚRKY – 200 ks
Kvalitní, pevné a vysoce 
absorpční utěrky.

49 Kč

VONNÉ SVÍČKY AIR WICK – 105 g
Sváteční vůně osloví každého u vás doma.
Doba hoření až 20 h.

59 Kč

VONNÉ TYČINKY AIR WICK– 25 ml
Přírodní ratanové stonky, rozptýlí po místnosti 
nádhernou vůni.

119 Kč

ESSENTIAL OILS AIR WICK – 185 g
Vonná svíčka v elegantní skleněné nádobě 
s korkovým víčkem. Doba hoření až 35 h.

119 Kč

ROLLTEX, TEXTILNÍ 
UTĚRKY – 15 m / 38 ks
Použití za sucha i za mokra, 
dokonale čistí a leští.

85 Kč

UTÍRÁM, UTÍRÁŠ, UTÍRÁME, UTÍRÁTE

PROVONÍTE CELÝ DŮM

NÁMRAZA VÁS NEZASKOČÍ
ŠKRABKA NA LED
90 mm škrabka na sklo 
s molitanovou rukojetí.

49 Kč

 Vonná tyčinka

Svařenéo víno

Svařenéo víno

Vanilkové cukroví

Zimní ovoce

Borovicový les

 Vonná tyčinka
 Vonná tyčinka

Vanilka a

Sladké mandleVanilka a

Sladké mandle
Sladké mandle

Jablečný sad a

 Cejlonská skořice

Hřejivá jantarová 

růže

UTÍRÁM, UTÍRÁŠ, UTÍRÁME, UTÍRÁTE
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