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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
RADNICE SPOLU SE ZASTUPITELSTVEM ODMÍTLA MASIVNÍ
ZÁSTAVBU AREÁLU BÝVALÉ AVIE A U METRA LETŇANY
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ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19

Rekonstrukce a nástavba zdravotního střediska jde do
závěrečné fáze dokončování. Městská část kontroluje
stav dohotovených částí a předává podněty pro případné
nedodělky. Jsou též připraveny nové nájemní smlouvy pro
lékaře, tak aby plynule mohli přejít do nového. Sice to
zřejmě zabere ještě celé prázdniny, ale v září se můžeme
těšit na novou „polikliniku“. Služby budou rozšířeny o
kardiologii a urologii. Malý operační sálek pro drobné
zákroky bude také novinkou.
Práce pokračují terénními úpravami
na parku Aerovka u ulic Hůlkova
a Košařova, což bylo spojeno i se
sníženým komfortem v této oblasti, ale
budoucí park bude stát za to, neboť
nejen zkrášlí okolí, odstíní zástavbu,
ale vzniknou zde i nové procházkové a
cyklistické trasy pro relax.
Rada schválila nové pojmenování ulice
v budoucí zástavbě firmy SKANSKA, a
to s názvem Sedlářova po průkopníkovi
letecké dopravy Josefu Sedlářovi, který
byl s kbelským letištěm spjat jako pilotzakladatel pravidelné státní letecké
dopravy ve vzniklém Československu.
Městská část uskutečnila v letošním
roce po ukončení opatření ke Covidu-19
konkurzní řízení na ředitele obou mateřských škol a školy
základní. Mateřská škola Albrechtická má od 1. 7. 2022
novou paní ředitelku Bc. Pavlu Muchkovou, která byla
zástupkyní současné paní ředitelky. Mateřská škola Letců
má potvrzeného stávající pana ředitele Mgr. Jaroslava
Ptáčníka. Konkurzní řízení na ředitele základní školy nebylo
do uzávěrky Kbeláku uzavřeno, kvůli podanému podnětu,

který byl předán Oblastnímu inspektorátu práce a auditu,
u kterého běží lhůta pro vyjádření ze strany školy. Jakmile
budeme znát výsledky, budeme vás informovat.
Rada se opakovaně zabývala podnětem č. 100/2019, tj.
změnou územního plánu na zástavbu areálu letiště Letňany
a dále návrhem změny 2808/00 na zástavbu bývalé
provozovny AVIA, když pan starosta jednal s odpovědnými
zástupci na hl. m. Praze, sousedními starosty a naše

krycí list kontribuce pro lokalitu
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číslo změny

Z 2808, P 126, P 127

investor

ODIEN
forma dohody

Smlouva o spolupráci
typ změny

měřítko

transformace

I — metropolitní

produkční

stanoviska byla vždy zamítavá s doplněním, co vše je nutné
pro lepší život v naší lokalitě udělat. Zastupitelstvo tato
jednání podpořilo a přinášíme vám je níže podrobněji.
Ivana Šestáková
místostarostka

obytná

změna hrubých podlažních ploch

stávající — HPPS
navýšení — ΔHPP
navrhované — HPPN
HPP navýšeny na

Nesouhlasíme se závěry uvedenými ve Vyhodnocení vlivu
na udržitelný rozvoj území, které bylo v rámci projednávání
této změny zpracováno
Následně se ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán
a památkovou péči ZHMP začaly projednávat podněty
č. 126/2019 – Bytový areál Avie Letňany a č. 127/2019
– Vytvoření funkčně smíšené zástavby – jižní část Avie
Letňany. Zároveň se pořizuje změna územního plánu Z
3204/14 v jihovýchodní části areálu.
Ve spojení s Výše uvedenou změnou, se vlastně jedná o
pokrytí změnami územního plánu celého území bývalého
průmyslového areálu Avia Letňany, tedy o necelých 80
hektarů. Znamená to, že by zde mohla vzniknout celá nová
městská část s rozsáhlou bytovou i nebytovou výstavbou.
Navrhované území má být zpravidla všeobecně smíšené,
doplněné menšími plochami pro dopravu a zeleň. Rozsah
zástavby určuje navrhovaný koeficient F, G a H, což je
výrazná zátěž vhodná pro lokality, které už mají vyřešenu

Návrh obsahu dohody — memoranda; smlouvy

AVIA Letňany

355 155 m2
555 189 m2

poznámky

položky

množství

ohodnocení na
jednotku

E.1 finanční plnění
— účelově vázaný příspěvek do fondů MČ na rozvoj veřejné vybavenosti
— účelově vázaný příspěvek do fondu HMP na realizaci 4třídní ZŠ
E.2 plnění formou výstavby veřejné veřejné infrastruktury
475 žáků
— MŠ 19 tříd
500 000 Kč/žáků
98 877 m²
— Parky
2 000 Kč/m²
— ZŠ projektová dokumentace a inženýring ÚR, SP
E.3 plnění formou pozemků
12 177 m²
— pro MŠ
5 438 Kč/m²
28 000 m²
— pro ZŠ
5 438 Kč/m²
11 371 m²
— pro rezervu na VV
5 438 Kč/m²
16 000 m²
— pro TT
500 Kč/m²
12 500 m²
— pro P+R
500 Kč/m²
1 500 m²
— pro rozšíření Kostelecké ulice
500 Kč/m²
E.4 plnění formou vyhrazené kapacity
5 972 m²
2 300 Kč/m²
— pro MŠ
28 000 m²
2 300 Kč/m²
— pro ZŠ
8 170 m²
2 300 Kč/m²
— pro VV

ohodnocení

217 900 000 Kč soc. služby, zdravotnictví, kultura, sport apod.
450 131 879 Kč plnění bude etapizováno dle HPP etap
237 500 000 Kč
197 754 000 Kč nově založené a revitalizace stávající zeleně
30 000 000 Kč
66 271 330 Kč
152 271 330 Kč
61 838 475 Kč
8 000 000 Kč předané HMP
6 250 000 Kč
750 000 Kč

včetně DPH

Další plnění investora — nezapočitatelné do výpočtu
— Dekontaminace, rekultivace areálu
— Spolupráce při budování nadřazené dopravní infrastruktury

nesouhlasí s vydáním změny č. Z 2808/00 – Multifunkční
využití areálu, kat. území Letňany, Čakovice, a to do doby
schválení ze strany MČ Praha 19 a uzavření smlouvy o
spolupráci (spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m.
Prahy), a to i přesto, že navrhovaná změna územního plánu
nezasahuje svou plochou na území městské části Praha
19 – Kbely, ale zcela určitě by zástavba takového rozsahu
ovlivnila kvalitu života obyvatel všech okolních městských
částí, tedy i té naší,

3. února 2022
I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje
a územního plánu, určený zastupitel hl. m. Prahy pro pořizování
územního plánu, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček + tým MHMP SE1

návrh změny ÚP

13 735 600 Kč
64 400 000 Kč
18 790 080 Kč

1 525 543 078 Kč

259 % původní kapacity.

dle dohody doplněno 16. 5. 2022

2808, příloha č. 6

SV-G

celkem

910 344* m2

verze 20220203

stav ÚP

Závazky investora — dle požadavku hl. m. Prahy

1 525 543 078 Kč

Veřejná infrastruktura
— realizace obou ZŠ (1 je majoritně financovaná investorem)
— realizace tramvajové trati
— realizace související silniční infrastruktury
— prověření tras kapacitní kolejové dopravy
— prověření optimálního řešení kolejové dopravy ve spolupráci se SŽ s ohledem na terminál VRT
— podpora prodloužení metra do oblasti Letňan a Čakovic
— součinnost při realizaci páteřní kanalizační stoky

Požadujeme uvést tuto změnu do souladu s podmínkami
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v platném znění
Požadujeme uvést tuto změnu územního plánu do souladu
se zpracovanými dopravními studiemi s důrazem na
zamezení nárůstu dopravy na komunikacích Toužimská a
Semilská
Je třeba podmínit schválení této změny zprovozněním
stavby DO č. 520, tedy severovýchodní částí dálničního
Pražského okruhu
Doporučujeme podmínit schválení této změny
zprovozněním, resp. zahájením projednávání, tramvajové
trati nebo metra do areálu
Doplnit nové plochy veřejné vybavenosti a podmínit
schválení změny závazkem vybudování takových
kapacitních zařízení

* výpočet odpovídá kódu G v rámci plochy
P 126/2019; při kapacitě F místo G by rozdíl
chybějícího plnění byl odečten 50% z plnění
vůči MČ a 50% z plnění vůči HMP.

Verifikace dle Metodiky — verze 5.0

Deklaratorní závazky na straně hl. m. Prahy

RADNICE SPOLU SE ZASTUPITELSTVEM
ODMÍTLA MASIVNÍ ZÁSTAVBU AREÁLU
BÝVALÉ AVIE A U METRA LETŇANY
Schváleným usnesením Zastupitelstva Městské části
Praha 19 vyvrcholilo dlouhodobé snažení vedení radnice,
zejména pak pana starosty, zabránit masivní zástavbě
v bezprostředním okolí Kbel, které má dopady na život
v naší městské části.
Předkládáme vám usnesení, které bylo přijato
k navrhované změně Územního plánu v bývalém areálu
AVIA Letňany:
Zastupitelstvo MČ Praha 19 po projednání

požaduje, aby byla MČ Praha 19 zahrnuta do jednání ve
věci uzavření smlouvy o spolupráci,
požaduje, aby ve smlouvě o spolupráci byly zahrnuty
podmiňující stavby uvedené v příloze č. 6, dále zcela zásadní
je dostavba severovýchodní části dálničního Pražského
okruhu (D0, stavba č. 520), a to minimálně v rozsahu
zahájení přípravy projektové dokumentace a výkupu
pozemků, bez nichž nelze záměr povolit a zprovoznit a
ukládá starostovi Městské části Praha 19, aby o tomto
usnesení informoval hl. m. Prahu, Výbor pro územní
rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP a městské
části dotčené touto změnou.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
V průběhu projednávání změny Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy č. Z 2808/00 – Multifunkční využití
areálu, kat. území Praha 18, Praha – Čakovice, uplatnila
naše městská část dne 28. 8. 2019, v rámci veřejného
projednání řádně odůvodněné připomínky, a to:

STAV
NAVÝŠENÍ

700 Kč/m2
2300 Kč/m2

100,0 %
reálná výše plnění vůči
požadované výpočtové

Plnění investora za změnu ÚP dojednané HMP
za účasti vedení dotčených MČ je vůči zhodnocení
pozemků a vyvolaným investicím přiměřené.
Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy — verze 5.0

zejména obsluhu kapacitní kolejovou dopravou. (Koeficient
H je použit například v zástavbě u metra Kolbenova.)
Navrhovaná změna územního plánu sice nezasahuje svou
plochou na území městské části Praha 19 – Kbely, ale zcela
určitě by zástavba takového rozsahu ovlivnila kvalitu života
obyvatel všech okolních městských částí, tedy i té naší.
Ze zcela oprávněné obavy negativního dopadu na okolí,
nezbývá, než v danou chvíli se změnou územního plánu
č. Z 2808/00 nesouhlasit. Důvodem tohoto nesouhlasu je
především neznámá kapacita těchto nově navrhovaných
lokalit a to nejen ve smyslu počtu obyvatel nebo počtu
zaměstnaných, ale také počtu dopravních prostředků a
s tím související neznámé dopravní napojení na stávající
nebo nově navržený dopravní systém. Zároveň je třeba
dořešit odpovídající školská a zdravotnická zařízení,
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sociální služby nejen pro seniory a v neposlední řadě
samozřejmě vyhodnotit celkový vliv na nebližší okolí i
ve smyslu již v současné době zaplněných stávajících
sportovních a volnočasových zařízení. Žádná nová
výstavba by neměla své okolí negativně ovlivňovat,
neměly by být připouštěny úvahy typu „mírné negativní
ovlivnění či omezení“, ale prioritně by nová zástavba měla
s sebou přinášet i zlepšení situace stávajícím obyvatelům,
ať už se jedná o zlepšení zdravotnických služeb výstavbou
nové polikliniky či nemocnice, zlepšení podmínek života
seniorů zajištěním dostupnosti a zkapacitněním péče a i
odstranění přetíženosti dopravního spojení přivedením
metra a tramvaje do lokality.
Dále předkládáme usnesení k navrhovanému podnětu ke
změně územního plánu u metra Letňany
Zastupitelstvo MČ Praha 19 po projednání
nesouhlasí s pořizováním změny územního plánu hl.m.
Prahy č. 3842-00, podnět na pořízení změny územního
plánu č. 100/2019 – Odstranění VRÚ Letňany – Kbely,
žádá respektování usnesení zastupitelstva hl. m. Prahy č.
31/8 ze dne 11. 11. 2021 a to: „požadavek na souběžnou
přípravu a následnou realizaci nadřazeného dopravního
skeletu vnitřního a vnějšího napojení lokality na veřejnou
dopravu před vydáním ÚP SÚ hl. m. Prahy, která vzejde
z podnětu P 100/2019“
stanovuje podmiňující stavby pro další postup pořizování

upozorňuje, že pokud nebude vybudovaná povrchová,
dopravní, školská, zdravotní a sociální infrastruktura, není
možné stavby v rozsahu této změny provádět.
ukládá starostovi Městské části Praha 19 předání tohoto
usnesení včetně důvodové zprávy odboru územního
rozvoje MHMP a dále Výboru pro územní rozvoj, územní
plán a památkovou péči ZHMP
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Již déle než dva roky probíhají přípravná jednání, která
směřují k možnosti zástavby rozsáhlého území velikosti
zhruba 1 206 000 m² na severovýchodní plošině hl. m.
Prahy, na kat. území Letňany, Vysočany a Kbely, které
je označeno jako Velké rozvojové území Letňany –
Kbely. Prvotní úvahy výstavby administrativního centra
státu, se postupně přetransformovaly do celkového
odstranění velkého rozvojového území s výstavbou bytů,
administrativního centra, zdravotnického zařízení a dalších
staveb doplňujících tento komplex. V současné době není
charakter staveb ani jejich kapacity zcela znám. Je však třeba
již v této fázi záměru vyslovit zásadní požadavek a tím je
nutnost zachování, resp. zlepšení životních podmínek pro
stávající obyvatele v přilehlých a navazujících lokalitách.
Zástupci Městské části Praha 19 se intenzivně a aktivně
účastní jednání, která se v dané věci konají, a to na Výboru
pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP,
Zastupitelstvu hl. m. Prahy i Institutu plánování a rozvoje
hl. m. Prahy.

změny:
Stavba severovýchodní části Pražského okruhu a
severovýchodní části Městského okruhu.
Stavba propojení Kbel s Vysočany, tedy Vysočanské radiály
a tramvajové trati, a to včetně přestavby křižovatky Klíčov.
Zkapacitnění železniční trati v úseku Praha-Čakovice –
Praha-Vysočany.

Největší obava, kterou tak rozsáhlý záměr vyvolává, je
samozřejmě dopravní napojení nové výstavby na stávající
dopravní síť, která je již dnes značně vytížena a v žádném
případě nelze připustit její zhoršení. Je třeba hledat a také
najít nová spojení, která by ulehčila od zátěže z individuální
automobilové dopravy a především přispěla k omezení
dnes stále častějších kolon. V současné domě neznáme

počet zamýšlených nových bytů, ani předpokládaný
počet obyvatel, ani jiné předpokládané kapacity, které by
na tak rozsáhlém území mohly být, ale je zcela jasné, že
stávající dopravní síť nemůže další nárůst automobilové
dopravy zvládnout. Dnešním standardem je minimálně
jedno auto na rodinu, tedy byt. Při takto vysokém
nárůstu automobilové dopravy bez nových opatření
by s velkou pravděpodobností došlo ke zkolabování
stávajícího dopravního systému a naprostému odříznutí
spojení okrajových částí hlavního města s jeho centrem.
Samozřejmě, že se jedná o automobilovou dopravu jako
celek, tedy osobní automobily a zásobování, ale především
o městskou hromadnou dopravu, tedy autobusy.
Jedno z řešení, které by např. přicházelo do úvahy, by
byla orientace na kolejovou dopravu, a to metro, vlak,
tramvaj. Tato řešení je však třeba promýšlet a prověřovat
v předstihu před samotným požadavkem změny územního
plánu. Faktické, fyzické dokončení vnějšího městského
okruhu, který by zásadně odlehčil dopravnímu vytížení
v celé severní lokalitě, je pak samozřejmostí a mělo by
právě úvahám o nové rozsáhlé zástavbě, předcházet.
Oba okruhy se sice připravují, ale k jejich výstavbě dojde
nejdříve po roce 2030, stavba vnitřního Městského
okruhu je navíc podmíněna stavbou dálničního Pražského
okruhu. Zároveň je třeba si uvědomit, že při tak velkém
rozsahu a kapacitě území vytipovaného k zástavbě, by se
nemělo počítat s tím, že bude vysávat stávající školské,

zdravotnické a sociální kapacity. Již v současné době jsou
stávající obyvatelé nejen naší městské části, ale i okolních
městských částí vystaveni tlaku při umísťování svých
dětí do předškolních, školních i mimoškolních zařízení a
samozřejmě i při využívání zdravotnických zařízení. Jedná
se především o zdravotní středisko, o polikliniku Prosek
a nemocnici na Bulovce, které jsou spádové i pro naši
městskou část. Nejedná se však pouze o mladou generaci
a nemocné obyvatele, ale je při všech úvahách o rozsáhlé
výstavbě třeba uvažovat i o péčí o seniory a také již do
studií zahrnovat úvahy o pracovních příležitostech pro
aktivní obyvatele. Samozřejmostí by v předstihu mělo
být dobudování technické infrastruktury, tedy především
kanalizace a vodovodu. Ani v žádné z těchto oblastí však
nebyla zahájena investiční příprava.
Na závěr je potřeba poznamenat, co platí pro obě
navrhované změny :
V důsledku tedy nezbývá, než vyslovit s navrhovanými
změnami nesouhlas do doby realizace podmiňujících
staveb a dalších investic vyvolaných plánovanou výstavbou.
Nová výstavba nesmí přinášet zátěž, ale má zachovat a
zlepšit životní podmínky stávajících obyvatel.
Pavel Žďárský
Ing. Ivana Peterková
Ivana Šestáková
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„KDE MĚLY BÝT DOMY, BUDOU NYNÍ
STROMY.“
Pražské zastupitelstvo schválilo dotace pro městské části
na projekty bezmotorové dopravy, kde naše městská
část získala celých 40 milionů. Kbel se týká dofinancování
stezky podél trati do Satalic a zejména stezky v Krajinném
parku Havraňák. To je velký projekt na rozšíření lesoparku
do krajiny mezi Kbely, Čakovicemi a Letňany. K tomu ještě
Čakovice dostanou peníze na lávku přes železniční trať a
Letňany finance pro napojení krajinného parku až k ulici
Beranových korzem. Spolu s novou chodníkovou stezkou
ze Kbel do Ctěnic vznikne rozsáhlé propojení, které láká k
procházkám, bezpečné cesty zvou ale i k použití jízdního
kola na kratší vzdálenosti mezi městskými částmi.
Na fotografiích vidíme pozemky, kde měly být byty a
silnice. Ještě v roce 2018 musely Kbely čelit silnému tlaku
Letňan na rozdělení lesoparku komunikacemi, které měly
sloužit pro obsluhu nových obytných souborů. Kbely se
rozhodly jít jinou cestou a rozšiřují lesopark. Starosta Kbel
se netají tím, že vysázený lesopark je také ochrana proti
rozsáhlé výstavbě v okolí. Bytů je málo a každé volné pole
láká investory, aby kupovali pozemky a žádali o změnu
územního plánu na bydlení.
Při zahájení výsadby stromů starosta lakonicky řekl: „Kde
měly být domy, budou nyní stromy.“
red

VÝKLENKOVÁ KAPLIČKA KULMENSKÁ

Městská část Praha 19 dokončila stavbu kopie výklenkové
kaple č. 18 jako odpočinkové místo v rámci cyklotrasy
A267 Via Sancta u ulice Polaneckého. Kaplička Kulmenská
bude doplňovat řadu kapliček na Svaté cestě, které stávaly
na území Kbel. V kapličce bude umístěn také obraz jako
reprodukce původní freskové výzdoby kaple. V dolní
části byl vyobrazen sv. Václav, jak ve špitále, který nechal
zřídit u Šárecké brány, posluhuje nemocným, chudým,
vdovám a sirotkům. V horní menší části byl reprodukován
mariánský poutní obraz, který dal kapličce jméno. V
kapličce Kulmenské je zde představen Chlum sv. Máří,
jehož historie sahá až na přelom 13. a 14. století. Tehdy

prý byla v lískovém keři nalezena socha Panny Marie, která
se po přenesení znovu zázračně vrátila na původní místo.
red

8

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Tak jako každý rok i letošní poslední dubnovou noc
vzplanuly ohně ve Kbelích a v nevázaném veselí mnozí
oslavili svátek čarodějnic. Čarodějnický rej o Filipojakubské
noci je pro nás stejně tak tradiční, jako třeba Vánoce či
Velikonoce. Podoba pálení čarodějnic na počátku 21.
století si zachovává řadu rysů pocházejících z minulosti,
zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je především
funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam
byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou. Pálení
čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak
jako organizovaná akce. Především městské a organizované
akce někdy mívají charakter jakéhosi „čarodějnického
karnevalu“.
Šárka Egrtová PR, Michal Marel foto
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PARK AEROVKA ROSTE

Již probíhají zemní práce na druhé etapě Parku Aerovka.
Jeho součástí je několik vyvýšenin, které z parku vytvoří
významný krajinný prvek. Z kopce, který vzniká u vjezdu na
letňanské letiště, byl měl být umožněn i pěkný výhled do
okolí. Po ukončení zemních prací budou vysazeny stromy a
dokončeny cesty.
Nový park bude sloužit pro obyvatele Hůlkovy a Košařovy
ulice a v budoucnu i pro obyvatele obytných souborů
Kbeličky a Albatros.
„Chceme, aby nová infrastruktura vznikala dřív než nová
výstavba. Proto například plánujeme rozšíření školy,
budujeme nové zdravotní středisko a parky, ještě než se
nastěhují noví obyvatelé,“ podotýká starosta Kbel Pavel
Žďárský.

OŽPD

UDĚLENÍ MEDAILÍ II. STUPNÉ

Starosta v souvislosti s nezištnou pomocí ukrajinským
občanům, kteří v důsledku útoku ruské armády na Ukrajinu
dne 24. 2. 2022 opustili Ukrajinu a své bezpečí hledají
v okolních státech, kterými je i Česká republika, udělil
medaili II. stupně:
1. Pavlu Dvořákovi, jednateli společnosti Bydlení Kbely
s.r.o. – za poskytnutí finančního daru, určeného na zajištění
pomoci ukrajinským uprchlíkům,
2. Mgr. Pavlu Hruškovi, jednateli společnosti Bydlení Kbely
s.r.o. – za poskytnutí finančního daru, určeného na zajištění
pomoci ukrajinským uprchlíkům,
3. Ing. Liboru Najmanovi, jednateli společnosti KNAUF
Praha, spol. s r.o. – za poskytnutí finančního daru, jehož
účelem je financování sportovních, humanitárních,
ekologických, charitativních, sociálních, kulturních a
vzdělávacích aktivit obdarovaného
4. Ing. Alanu Gütlovi společníku společnosti Park Kbely
s.r.o. – za poskytnutí finančního daru, určeného na zajištění
pomoci ukrajinským uprchlíkům.
red
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VZPOMÍNKOVÉ POLOŽENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI UKONČENÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
U příležitosti ukončení 2. světové války se dne 5. května
2022 ve 14.00 hodin uskutečnilo vzpomínkové položení
věnců u památníku kbelských občanů, kteří položili život
za svobodu a demokracii. Pietní akt se konal u kbelského
památníku při ul. Mladoboleslavské.

red

BEZPLATNÁ POMOC PRO VAŠE OBČANY
PŘI ŘEŠNÍ DLUHŮ
Dluhová poradna s několikaletou praxí nabízí občanům
Městské části Praha 19 - Kbely a okolí bezplatnou právní
pomoc při řešení finančních záležitostí (vyhodnocení
dluhové situace, mapování dluhů a exekucí, sepsání a
podání návrhu na povolení oddlužení) a to v nově otevřené
pobočce v MČ Praze 22 – Uhříněvsi.
Občanská poradna Cesta integrace, o.p.s., má sídlo v
prostorách informačního centra městské části Praha 22 –
Uhříněves:
Provoz poradny o letních prázdninách: 7.7.2022,
21.7.2022, 4.8.2022 a 18.8.2022
od 12:30 hod. do 16:00 hodin

od září provoz kanceláře každý čtvrtek:
od 12:30 hodin – 16:00 hodin
sídlo: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
tel. č.: 312 315 284, 774 780 107
e-mail:poradnapraha@cestaintegrace.cz
Poradenství je pro všechny občany zdarma.
Tato služba je realizována z projektu „Cesta dluhů v Praze“ díky
finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č.
projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120. Partnerem
projektu je Městská část Praha 22 – Uhříněves. Více
informací na www.cestaintegrace.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY
Deváťáci úspěšně prošli přijímacím řízením
na střední školy
Současné dostupné odhady říkají, že se až tři tisíce žáků z
devátých tříd základních škol nedostane na střední školy.
Tento problém na naší škole naštěstí řešit nemusíme.
Všichni naši žáci se dostali buď na střední školu nebo
střední učiliště. Mimo jiné je to i díky soustavné práci
kolegů, kteří vyučují v devítkách hlavní předměty. Touto

cestou děkuji „matikářkám“ Věrě Prokopové
a Petře Šmokové a „češtinářům“ Marii
Novákové a Martinu Korenčíkovi za dobrou přípravu žáků.
Nemalou měrou se také na úspěchu samozřejmě podíleli
třídní učitelé ZuzanaTesárková, Dušan Hrazdíra a opětovně
Marie Nováková. Za pedagogický sbor všem deváťákům
přeji, aby v září vstoupili do nové vzdělávací éry pravou
nohou a na střední se jim dařilo.
Květoslav Přibil, ředitel ZŠ Praha – Kbely

Pro žáky je dnes výuka finanční gramotnosti
důležitá

Finanční gramotnost je dnes nevyhnutelnou součástí
vzdělávacího programu. Proto letos druhé, čtvrté a deváté
třídy prošly programem finanční matematiky ABECEDA
PENĚZ, který pro školy připravila Česká spořitelna. Jde o

komplexní program, který je rozložen do několika ročníků.
Jak už mnozí z vás zaregistrovali, tak zejména čtvrté
třídy prošly dvouměsíčním výukovým programem, jehož
součástí byla i příprava a realizace vlastního e-jarmarku.

Žáci se aktivně podílí na chodu školy

V letošním školním roce se naplno rozjela činnost školního
parlamentu. Žáci 4. až 9. tříd si nejprve zvolili své třídní
zástupce, kteří se jednou měsíčně scházejí k
návrhům a řešení podnětů svých spolužáků.
Školní parlament si také zvolil předsednictvo,
do kterého byli členy zvoleni Mia Prášková
z 9.A, Beáta Švecová z 8.D, Karolína Kunová
z 8.B a Zdeněk Brůna ze 7.D, který se stal
předsedou. Členové však neřeší jen podněty,
ale také přicházejí s vlastními aktivitami
– díky nim se v červnu rozjelo na staré
budově školní vysílání, které spolužákům
krátí jednou týdně čas o velké přestávce.
Za pomoci učitelů také zrealizovali vlastní
nápad v podobě školní soutěže s názvem
Kbelský psavec. Soutěže, které se zúčastnilo

Ten po řádné teoretické i praktické výuce uskutečnily
všechny čtyřky. Vrcholem celé akce bylo pro nejednoho
žáka možnost obsluhovat terminál při placení platebními
kartami. Že se jarmarky dětem za spolupráce učitelů, ale i
rodičů povedly, o tom svědčí nejen vyprodané výrobky, ale
i dobrá nálada, která čtyři samostatné jarmarky provázela.
Žáci si odnesli mnoho nových zážitků, na které budou ještě
dlouho vzpomínat.
Soňa Steklá, Petr Šeda, Klára Lehká a Martin Novák,
třídní učitelé 4. tříd

67 psavců. O soutěži samotné a výsledcích vás budeme
informovat v příštím čísle Kbeláku.
Vedení školy ZŠ Praha – Kbely
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Ámos vision je ve škole oblíbený

provozovatele infostánků Ámos v podobě vstupu zdarma
do největšího sci-fi a virtuální reality parku Kvantario. Také
děvčata ze třídy 5.A se zúčastnily vědomostní soutěže o J.
A. Komenském. Svými správnými odpověďmi vysoutěžily
pro celou třídu vstup zdarma do Národního pedagogického
muzea J. A. Komenského.
Jarmila Rambousková a Petr Šeda,
zástupci ředitele školy

Úspěšné osmičky v KET Cambridge

známku A, což znamená, že z celkového počtu 150
možných bodů získali 140 bodů a více. Nejlépe absolvoval
test Daniel Džurman z 8.C, který získal krásných 149 bodů.
Tímto všem zúčastněným gratulujeme!
Učitelé anglického jazyka

Informační panely Ámos vision žáci ve škole využívají
každý den. Mnoho z dětí si na nich krátí chvíle přestávky,
třeba účastí na celostátních kvízech. Jednoho takového se
zúčastnila i Nelinka ze 3.A a dobře udělala, protože kvíz
v konkurenci žáků z celé republiky vyhrála. Odměnou byl
nejen potlesk třídy a třídní učitelky Jany Malé, ale také
poděkování ředitele školy, který Nelince předal cenu

Žáci osmých tříd měli v dubnu možnost podstoupit
zkoušky na certifikát v anglickém jazyce KET Cambridge. V
den konání zkoušky se zúčastnilo celkem 41 žáků a z toho
39 ve zkoušce uspělo. Sedmnáct žáků dokonce obdrželo

Na poznávanou v Anglii

Ve středu 4. května odpoledne odjeli žáci osmiček na
poznávací zájezd do Anglie. Hned první den navštívili
londýnský Greenwich s královskou observatoří, jeli lodí
po Temži, podívali se do Tower of London a Tower Bridge.

Procházkou také viděli The Monument, což je památník
na velký požár Londýna v roce 1666. První den v Anglii
byl zakončen takřka sportovní událostí – prohlídkou
londýnské katedrály St. Paul‘s, přičemž na vršek kopule
museli vystoupat a následně sestoupat plných 528 schodů.
Výletníci si poznávací expedici plně užili
Daniela Onuh, Magdalena Hochmanová a Leoš Tuček,
učitelé anglického jazyka

No Backpack day i ve Kbelích

Oblíbený celosvětový happening dorazil 5. května také do
kbelské základní školy. No Backpack Day, nebo-li po česku
Den bez aktovek, je akce, která upozorňuje na miliony
dětí po celém světě, které nosí školní pomůcky jen tak v
ruce třeba i do několika kilometrů vzdálených míst. Touto
symbolickou akcí jsme vyjádřili podporu vzdělávání v
zemích třetího světa. Děkujeme všem spolužákům, kteří
se do akce zapojili. A že jich nebylo málo. :-) Jakou jsme
měli, my žáci, fantazii? To zjistíte z videa umístěného na
webu školy: https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/
no-backpack-day-i-na-kbelske-skole.1394
Žáci 9.A

Žáci se zúčastnili vojenské akce POKOS

Víte, co znamená POKOS? Jde o zkratku Přípravy občanů
k obraně státu. Nejen s touto zkratkou, ale i se základními
informacemi o Armádě České republiky se seznámili žáci
díky tomu, že kbelskou školu v několika vlnách navštívili

vojenští specialisté Krajského vojenského velitelství hl. m.
Praha a základny dopravního letectva Praha Kbely. Vojáci
si pro děti připravili několik zajímavých praktických ukázek
(zdravotnický výcvik nebo zadržení pachatele psem).
Zájem byl také o vojenský stan, ve kterém si děti prohlédly
například uniformy nebo si přímo vyzkoušely různé barety
a kukly. Všeobecné veselí proběhlo zejména u možnosti

„namačkat se“ do vojenského automobilu Toyota Hilux.
Květoslav Přibil, ředitel školy

Vycházka za historií aneb po stopách Josipa Plečnika na
Pražském hradě
V úterý 26. 4. 2022 jsme se vydali na Pražský hrad po stopách
významného slovinského architekta Josipa Plečnika, který
ve dvacátých letech 20.století pracoval na úpravách Hradu
a vtiskl mu reprezentativní tvářnost. Obdivovali jsme
výsledky jeho práce nejdříve na třetím nádvoří. Monolit
z mrákotínské žuly, fontána u sochy sv. Jiří, Orlí fontána,
dlažba, ale i originální kanalizační poklopy. Plečnikovu práci
v bytě prezidenta Masaryka jsme si prohlédli na panelech,
které jsou součástí výstavy o architektovi. Nadchlo nás Býčí
schodiště, které propojuje 3. nádvoří s jižními zahradami.
Otevřel se nám úchvatný pohled na Prahu nejen ze
schodiště, ale i z Plečnikovy vyhlídky. Věnovali jsme se
hlavně zahradě Na Valech a zahradě Rajské. Nemohli jsme
samozřejmě vynechat památník 2. pražské defenestrace.
Čekalo nás již jen rozloučení s monolitickou mísou a potom
i s Pražským hradem u Matyášovy brány. Tady se završila

naše vycházka za historií.
Marie Nováková, učitelka českého jazyka a dějepisu
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I. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTEŽE
ČARODĚJKY KBELKY

Pod zástitou Prahy 19 – Kbely úspěšně proběhl I. ročník
Výtvarné souteže čarodějky Kbelky 2021/2022. Do
soutěže se přihlásilo celkově 128 děl, z toho 41 v I.
tématu Východ nebo západ slunce, 63 v II. tématu
Oblíbená pohádková postavička, 16 v III. tématu
Abstrakce na volné téma a 8 v IV. tématu Praha 19 –
Kbely.
Slavnostní vernisáž výherců a dalších účastníků se konala
21. června od 18.00 v Galerii PragueLOPArt, Vrchlabská
25/7, Praha 19 – Kbely. Výstava potrvá do 30. června a je
volně přístupná v otevíracích hodinách Galerie.
Vyhlášení výsledků v jednotlivých tématech
I.
Téma – Východ nebo západ slunce
I.
Kategorie 0-5 let
1. Justýnka Bartová, Sluníčko
II.
Kategorie 6-10 let
1. Adéla Úžerníková, Slunce
2. Agáta Kolářová, Západ
slunce, ZUŠ Allegro
3. Jana Gregorová, Barevný
západ slunce, ZUŠ v Blatné
III.
Kategorie 11-20 let
1. Natálie Králová, Západ slunce
nad polem
2. Vanda Srbová, Východ slunce
3. Zora Holešovská, Zapadající
obloha
IV.
Kategorie 21-59 let
1. Karin de Jager, Západ slunce
V.
Kategorie 60 a více let
1. Ludmila Musilová, Východ
slunce v lese
VI.
Speciální kategorie
1. Kristýna Kadlecová, Západ
slunce, Domov Petra Mačkov
II.

Téma – Oblíbená pohádková postavička
I.
Kategorie 0-5 let
1. Kryštof Hrdý, Ferda
maravenec, MŠ Dobrá voda
u ČB
2. Vítek Vejsada, Včelka Mája,
MŠ Dobrá voda u ČB
3. Adéla Pokorná, Pohádkový
hrad
II.
Kategorie 6-10 let
1. Amelie Králová, Příhody
včelích medvídků
2. Leontýna Marešová,
Princezna, ZUŠ Breznice
3. Josefína Levitová, Skřítek
Dobby
III.
Kategorie 11-20 let

III.

IV.
V.

IV.

IV.
V.
VI.

III.

1. Tereza Fiřtová, Thor, ZUŠ v
Blatné
2. Magdaléna Maršíková,
Wonder woman, ZUŠ v
Blatné
3. Natálie Žádná, Pravda nebo
lež
Kategorie 21-59 let
1. Eliška Rejhonova, čarodějka
Kbelka
Kategorie 60 a více let
1. Ludmila Musilová, Karkulka
Speciální kategorie
1. Žofie Peterová, Maková
panenka a Emanuel, Domov
Petra Mačkov

Téma – Abstrakce na volné téma
I.
Kategorie 0-5 let
1. Ella Moravanská, Louka
II.
Kategorie 6-10 let
1. Jana Gregorová a Eliška
Bartůňková Gregorová,
Vesmírná abstrakce, ZUŠ v
Blatné
2. Tomáš Holík, Pražské nábřež,
MŠ ZŠ Česká Lípa
3. Dominika Halčik, Nábřeží v

Praze, MŠ ZŠ Česká Lípa
Kategorie 11-20 let
1. Vanda Srbová, Design
2. Sára Ella Vokounová,
Vesmírné myšlenky
3. David Zelenka, Enkaustika,
ZUŠ Alegro
Kategorie 21-59 let
1. Karin de Jager, Jezero Coot
Lake
Kategorie 60 a více let
1. Ludmila Musilová, Vesmír

Téma – Praha 19 – Kbely
I.
Kategorie 0-5 let
bez vítěze
II.
Kategorie 6-10 let
1. Sofia Gridina, Co nám
roste ve Kbelích, ZŠ Kbely
Albrechtická
2. Sofie Šandová, Voňavé Kbely,
ZŠ Kbely Albrechtická
3. Tereza Šindelářová, Jak voní
Kbely, ZŠ Kbely Albrechtická
III.
Kategorie 11-20 let
bez vítěze
IV.
Kategorie 21-59 let
1. Karin de Jager, Kaple
V.
Kategorie 60 a
více let
1. Ludmila
Musilová,
Kbelský
park
Výhercům gratulujeme a děkujeme
všem, kteří se zůčastnili a těšíme se na
účast v dalším ročníku.
Vyhlašujeme 2. ročník výtvarné soutěže
2022/2023 tentokrát s těmito tématy:
I. téma: Rybníky, jezera, řeky, moře
II. téma: Pohádkový les
III. téma: Abstrakce na volné téma
IV. téma: Praha 19 - Kbely
Výtvarná dílna odevzdávejte do 15.
června 2023 buď fyzicky do Galerie

PragueLOPArt, nebo je možné do tohoto data zaslat dílo
poštou. U díla musí být napsáno čitelně jméno, příjmení,
věk (kvůli kategorii), název díla a kontatní telefon a email.
V úterý 20. června 2023 se bude konat slavnostní
vyhlášení výherců soutěže v Galerii PragueLOPArt a
následně bude probíhat výstava vítězných děl. Více
informací najdete na https://www.praguelopart.com/cs/
soutez.
Galerie ve Kbelích pořádá celoroční výtvarné a další
umělecké kurzy a to včetně prázdnin. 18. října 2022
bude slavnostně otevřen Kbelský ateliér. Ateliér rozšiřuje
prostor Galerie a bude sloužit pro konání kurzů a
workshopů. Na toto slavnostní otevření jste srdečně
zváni. Pořádáme kurzy pro nejmenší po největší, řízené
kurzy a tématické workshopy, dále nabízíme i otevřenou
dílnu.
Těšíme se na Vaší návštevu.
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POZEMNÍ HOKEJ SOKOL KBELY

Tři mládežnické týmy se vrátily z Hradce s medailí
Od pátku 10. června do neděle 12. června jsme se zúčastnili
v Hradci Králové Májového mezinárodního turnaje v
kategoriích přípravky, mladšího a staršího žactva.

hokejové dovednosti s mezinárodním
hokejem, což se i povedlo. Sice se turnaje
nezúčastnil nikdo z Polska, Německa
či Rakouska, ale zato přijely kluby ze Slovenska, Litvy a
Chorvatska.
Přípravka
Turnaj začal v pátek v poledne. Naše týmy měly tento den
za soupeře pouze jeden tým. Borci U10 se střetli s Novou
Dubnicou. Dlouho jsme se nemohli dostat do tempa.
Spousty zahozených šancí. Konečný výsledek 3:0 vůbec
neodpovídal naší jednoznačné převaze. Další den nás čekal
soupeř známý z turnajových kolbišť. Tým Hradce Králové
13. Tento tým je vytvořen z hráček benjamínků. Průběh byl
jednoznačný a výsledek taky.
Posledním soupeřem byl tým z Litvy. Byl to urputný boj,
ve kterém jsme prohráli o kuličku 3:4. Tento výsledek
nás posunul do čtvrtfinále, kde jsme porazili další tým z
Litvy 9:2. A čekala nás bitva o finále s tradičním soupeřem
Hradec Králové 12. V první půlce jsme inkasovali gól a
dlouho to vypadalo, že se nezmůžeme na odpor. Opak byl
pravdou. Výsledek jsme otočili a vyhráli 2:1.
Ve finále nás čekal soupeř ze základní skupiny, který nás
porazil. Dal se očekávat tuhý boj. Od prvních okamžiků bylo
jasné, kdo je na hřišti pánem. Co dvě minuty jsme dostali
gól. Nic nefungovalo. Asi jsem nikdy u tohoto mančaftu
nebyl svědkem takového blackoutu u celého týmu.
Nicméně musíme všem poděkovat za skvělou reprezentaci
kbelského hokeje a stříbrná medaile je skvělá.
Nejužitečnějším hráčem byl za náš tým vyhlášen Eda
Podskalský. Díky rodičům a speciálně Kláře Lauerové
za pomoc v logistických záležitostech. Příští rok určitě
pojedeme znovu.
Mladší žáci
Mladší žáci se v Hradci sešli v základní sestavě doplněné o
Bětku Bělohlávkovou. Bylo to fajn zakončení letošní sezóny,
která byla úspěšná. Začátek nám ale moc nevyšel. V prvním
zápase jsme byli ospalí, unavení, přejetí, zaražení. Naštěstí
jsme hráli proti Šenkvicím, které zrovna také dorazily, a
dokázali jsme je přetlačit a vyhrát.
Postupně jsme poráželi jednoho soupeře za druhým, až
jsme se dostali do finále, kde nás čekal Hradec Králové.
Znovu jsme se na ně připravili, znovu jsme vedli v zápase,
a chybělo málo, abychom náš duel přetavili ve vítězství.
1:2 jsme prohráli, ale musíme přede všemi skutečně
smeknout, protože plnili vše, na čem jsme se domluvili,
bojovali a chtěli vyhrát. O to těsná prohra mrzí víc. Zato
stříbro je naopak milé za krásný hokejový víkend.

Přihlásili jsme se tam z několika důvodů, jednak na jednom
místě mohly hrát tři kategorie a mohli jsme se vidět, a
jednak jsme doufali, že budeme moci konfrontovat své

Starší žáci
Nedali jsme dohromady plnohodnotný tým konkrétní
kategorie podle regulí, a proto jsme vyjeli posilněni
o hráče staršího ročníku a dívčí složku reprezentovaly

Klára s Majdou. Tereza Linhartová,
Karolína Rebcová a Nikol Doušová
nastupovaly v hradeckém dívčím týmu
U14, protože od příští sezóny budou
hostovat za starší žákyně hradecké
Slávie a mohly si vyzkoušet, jak to bude
fungovat. Neztratily se holky naše a byly
pochválené!
Všechny, kdo přijeli do Hradce a
účastnili se zápasů, hokej baví, a na
první pohled hráli od začátku do konce
naplno. Některé zápasy jsme vyhráli, jiné
prohráli. Organizátoři nakonec turnajové
zápasy rozdělili do dvou podkategorií na
kluky a holky, takže z konečného 5. místa

se vyklubala bronzová medaile v podkategorii starších
žáků.
Turnaj to byl náročný, zejména díky vydařenému počasí,
kdy se rtuť teploměru drápala ke třicítce. Konfrontace se
zahraničními kluby byla optimální, myslím, že i oni byli rádi,
že se jim naskytla možnost v dobré vzdálenosti absolvovat
turnaj s výkonnostně srovnatelnými soupeři. Děti zažily
emoce s koníčkem, který je baví, a i přes tu náročnost to
bylo velice pěkné zakončení sezóny.
Kbely se umístily na dvou stříbrných a jedné bronzové
pozici.
Gratulujeme!
Představení hokejového oddílu na dětském dnu
V sobotu 28. května 2022 zorganizovala městská část Praha 19 Kbely v Centrálním parku Dětský den. Od jedné hodiny
se této akce zúčastnil i náš klub. Naším stanovištěm prošlo více než 250 dětí, a to od těch nejmenších až po starší.
Jejich úkolem bylo vstřelit našemu brankáři góly a dále se mohli také podrobněji seznámit s naším olympijským
sportem. Jak to vypadá, co obnáší a jak správně držet hokejku. Za odměnu dostal každý drobnou sladkost a razítko
na soutěžní kartu.
V tomto sportu máme zastoupení ve všech kategoriích. Tento sport si u nás mohou děvčata i chlapci v každém
věku kdykoliv vyzkoušet. Trénujeme na umělém povrchu na hřišti Sokol Kbely. Další akce, na kterých nás můžete
zastihnout, jsou první školní den nebo slavnosti posvícení. Rádi Vás uvítáme i při dalších příležitostech, a pokud Vás
i Vaše ratolesti tento sport zaujme, neváhejte se obrátit na naše trenéry nebo s dětmi rovnou dorazte každé úterý a
čtvrtek od 17.00 na hřiště, kde se jim budou naši školení trenéři plně věnovat.
Každý rok pořádáme pro naše nejmenší letní soustředění formou příměstského tábora, kde je o ně důkladně
postaráno. V průběhu týdne jezdíme na výlet do Milovického Mirákula. Všem dětem zůstávají na památku trička
s logem soustředění. Doufáme, že jsme udělali pozemnímu hokeji a našemu oddílu dobrou reklamu. Velké díky za
pomoc a obětavost všem zúčastněným.
Pozemní hokej Sokol Kbely
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KRC COBYDUP

Projekt „Co dělat, když…?“

Vážené Kbelačky a milí Kbeláci, nakonec naše očekávání
byla naplněna i letos a projekt „Co dělat, když…?“ získal
finanční podporu v dotačním programu na podporu rodiny MPSV, finanční podporu přislíbila i MČ Prahy 19, proto Vám jeho produkty můžeme nabídnout i v roce 2022.
Zmíněný projekt je realizován kbelským Kulturním a rodinným centrem CoByDup.
Snažíme se zachovat formát projektu, který znáte, nicméně
suma programů je přizpůsobena výši zmíněné dotace.
I tak ale v roce 2022 probíhají obě poradny, tedy rodinnou poradnu zaštiťuje i nadále speciální pedagožka a psychoterapeutka Mgr. Lucie Levitová, která má zároveň na
starost dramaturgii seminářů. Rodinná poradna probíhá
naživo v KRC CoByDup. V oblasti právního poradenství se na Vás stále těší naše spolupracující právnička Mgr.
Adriana Kvítková. Právní poradna je elektronická, dotazy
zasílejte na email projektu codelatkdyz@krc-cobydup.cz,
odkud je anonymně předáme paní Kvítkové ke zpracování
odpovědi.
Nyní za sebou máme dva úspěšně realizované semináře,

které proběhly v učebně KRC CoByDup v
květnu a v červnu pod lektorským vedením
speciální pedagožky Mgr. Aleny Kozlerové. Věnovali jsme
se tématu školní zralosti u prvňáka a dětské pozornosti.
Vedle standardního 90 minutového formátu semináře
vedeného lektorem chystáme od září podobu setkávání i
ve formě interaktivních workshopů. Při těchto setkáních
budou účastníci aktivně zapojení do průběhu a navýšením
časové kapacity na 180 minut dostane prostor opravdu
každý. I zde se vedení workshopu ujme odborník na danou
problematiku.
Nadále chceme čerpat z oblastí, které Vás zajímají jako
rodičovství, výchova, rodinné vztahy, vzdělávání, na
podzim plánujeme otevřít témata jako Problémové chování v kolektivu, Děti v online světě nebo Výchova a finanční gramotnost. Uvítáme i Vaše náměty, máte téma,
které by Vás zajímalo? Nebojte se s tipy obrátit na níže
zmíněný email.
Těším se na Vás v KRC CoByDup,
Marie Bromová
Vedoucí a koordinátorka projektu Co dělat, když...?
codelatkdyz@krc-dobydup.cz
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BAREVNÉ POLEPY
AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Unikátní
projekt kbelské radnice o historii Kbel
prezentovaný prostřednictvím
barevných
polepů
autobusových zastávek ve Kbelích opět pokračuje. Občané
Kbel se mohou těšit z nově polepených autobusových
přístřešků ve Kbelích, konkrétně jde o obě zastávky Kbely u
lékárny, dále je to zastávka Zamašská a Jilemnická. Polepy
mohou být prováděny pouze za určitých klimatických
podmínek, proto se po celý podzim a zimu nemohly
aplikovat na skleněné tabule zastávek. Od května 2022
tak máme ve Kbelích celkem 14 autobusových přístřešků
s barevnými polepy informujících o historii Kbel v té dané
lokalitě zastávky. Informace jsou pochopitelně doplněny
také dobovými fotografiemi většinou získanými od
pamětníků a účastníků Letopiseckých setkání, které na
radnici ve Kbelích probíhají již od roku 2012.
Uvádíme zde pár zajímavostí z každé nové zastávky pro
každého, kdo se ještě neměl možnost osobně na zastávku
podívat.

lehkou atletiku a v 90. letech byl trenérem košíkové. Zemřel
v roce 2019. V době nedávné Městská část Praha 19 ve
spolupráci s Hl. m. Prahou dne 8.11.2016 otevřela nové

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

Rodiče, pozor - Spolek opět v plném nasazení!

Období nabité akcemi – tak by se dalo charakterizovat
uplynulé čtvrtletí. Ano, Spolek se rychle vrací ke všem
naplánovaným činnostem, u kterých je pro získávání
informací a poznatků, ale i družení se, příjemnější osobní
formát. Vždy přítomnou a nutnou administrativu pro
tentokrát necháme stranou…
O jakých konkrétních akcích je tedy řeč? V květnu a červnu
proběhly ve spolupráci s učiteli dvě Rodičovské kavárny,
jejichž témata vycházely ze zkušeností, které si naši
vyučující přivezli ze zahraničních stáží. Květnová Kavárna
se věnovala poznatkům z holandských škol. Šestice učitelů
převážně z druhého stupně v ní rodičům představila hlavní
myšlenky a systém holandského školství. Vyučující, kromě

Zastávka Jilemnická
hovoří o části Kbel zvané Nouzov, a jak vznikl její název.
V Jilemnické ulici v č.p. 346 býval koloniál paní Alžběty
Fialové (fotografie z roku 1941). V domě žil později i její
vnuk Jan Doležal (nar. 1948), který jako dorostenec cvičil

veřejné parkoviště v Jilemnické ulici v lokalitě „Novákova
zahrada“.
Zastávka Zamašská
se nachází v blízkosti železniční trati, která je s Kbelami
spojena již 150 let. Zde se ve zkratce dočtete o historii
železnice ve Kbelích a také o připravovaném projektu
Krajinný park Havraňák.
Zastávky Kbely u lékárny a naproti lékárně
stojí na hlavním tahu z Prahy do St. Boleslavi a silnice
zde vedla již za Rakouska-Uherska. V minulosti nesla
několik názvů: Královská, Brandýská, Pražská, Čs. Armády.
Podél této silnice se po druhé světové válce začal rozvíjet
společenský život, i když rodinné domy se zde začaly stavět
již po 1. světové válce. Bývala zde celá řada obchodů a
služeb, potraviny a cukrárna, ale také zdravotní středisko
s lékárnou.
Za Komisi pro kroniku a historii JUDr. Josef Nykles
Zdroj: z podkladů Letopiseckých setkání

jiného, vypíchli prvky a postupy, které by bylo možné
aplikovat i u nás a které by oživily výuku, vedly děti k větší
samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní práci a výsledky.
Téma vzbudilo velký ohlas u rodičů a vyvolalo zajímavou
diskuzi.
V podobném duchu probíhala i červnová Kavárna, která
se věnovala získaným zkušenostem z finských škol. Stáže
ve Finsku se zúčastnila čtveřice učitelek z programu Začít

spolu. Rovněž na tomto setkání se
rodiče dozvěděli konkrétní kroky,
které by bylo možné zavést u nás,
aby byla pro učitele a děti výuka
i samotný pobyt ve škole příjemnější,
inspirativnější a přínosnější. Obě
setkání doprovázela živá debata
a bylo skvělé vidět, že rodiče se
o dění ve škole zajímají a podporují návrhy, se kterými
vyučující přišli.
Kbelák dostáváte do rukou až po Zahradní slavnosti
a pevně věřím, že jsme si ji všichni skvěle užili a počasí
nám přálo😊. Nechám vás trošku nahlédnout pod pokličku
příprav. Tento projekt Spolku, do kterého se již tradičně
velkou měrou zapojuje CoByDup, škola, družina a městská
část Kbely, si letos vzaly za svůj především děti a byly
důležitými hybateli dění a programu. My, dospěláci, jsme
zajistili chod akce a pak už jen asistovali v situacích, kdy si
děti řekly o radu a případně mírně tlumili jejich nápady
do realizovatelných podob... Jsem ráda, že jsem mohla
být součástí tak skvělého realizačního týmu a zároveň
doufám, že ten zápal všech organizátorů a účinkujících byl
na výsledku vidět. Děkuji všem, a hlavně dětem.
Přeji vám krásné prázdniny a v září se s vámi se všemi těšíme
na viděnou na veřejné schůzi SRPŠ, kterou plánujeme.
Schůze se nazývá veřejná, protože se jí mohou zúčastnit
všichni, nejen členové, a dozvědět se více o fungování
a plánech Spolku. Je to skvělá příležitost probrat témata
osobně a případně se stát členem. Tuto možnost by si
neměli nechat ujít rodiče nových prvňáčků, ale i všichni ti,
kteří se zajímají o dění kolem školství a záleží jim na místě,
kde se vzdělávají jejich děti. Pozvánka přijde včas. Krásné
léto!
Vlaďka Kolaříková, předsedkyně SRPŠ

STROMOŘADÍ V JILEMNICKÉ ULICI

Hlavní město Praha chce od roku 2018 do roku 2026 vysázet
milion stromů. Jsou to nové lesy, ale i drobnější krajinné
prvky, hlavně stromořadí, která štěpí bývalé družstevní
plány. Pásy s trávou a stromy jsou domovem hmyzu
a různých živočichů, zároveň také zpřístupňují krajinu
k běhání nebo procházkám. Na městských polnostech
je podmínkou hospodaření pro pachtýře provozování
ekologického zemědělství. Je to odlišný přístup oproti
dřívější snaze vytěžit z půdy co nejvíc i za pomoci
chemických látek. Plochy s ekologickým hospodařením
vidíme například na pozemcích u Parku Aerovka nebo
v Jilemnické ulici.
Tři taková stromořadí vznikla u ulice K Vinoři ve spolupráci
magistrátu, Kbel, Satalic a Vinoře; další vznikla mezi
ulicemi Semilská, Jilemnická a Bohdanečská. Krajina, kde

dosud působily hlavně těžké zemědělské stroje, se nyní
opět zabydluje hmyzem, zvířaty a lidmi.
OŽPD
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO KBELY

První jarní výlet Svazu tělesně postižených
MO Kbely po covidu

Dne 20. 4. 2022 jsme vyrazili na první výlet, který lze
nazvat po covidovou dobou. Určitě jsme se všichni těšili,
že se opět alespoň část našich členů setká při společné
akci. S přihlédnutím na ekonomickou situaci, zejména
na ceny PHM a s tím související cenu dopravy, jsme
se snažili vybrat přijatelnou vzdálenost, ale zároveň
dostatečně zajímavou lokalitu. No, a tak jsme vyrazili na
prohlídku Litoměřic. Zajistila jsem průvodkyni po městě
z informačního centra a zároveň jsem požádala o výjimku,
abychom mohli vjet na náměstí, kde jsme vystoupili a
odpoledne jsme se ze stejného místa vydali zpět do Kbel.

Litoměřice jsou zajímavé milé historické město. Zlatý věk
Litoměřic se začal datovat rokem 1219, kdy Přemysl Otakar
I. městu udělil městská práva. K tomuto období se rovněž
datuje vyměření jednoho z největších náměstí v Čechách.
Je skutečně dost zajímavé s mnoha historicky cennými
stavbami, které lemují náměstí a byly vystavěny v průběhu
několika staletí. V 16. století se na architektonickém
rozkvětu podíleli zejména italští mistři, kteří se zasloužili
o renesanční přestavbu města. Do tohoto období spadá
dominanta náměstí dům „U Kalichu“, který střechou
ve tvaru číše na víno odkazoval na úřad svého majitele
– purkmistra. Za zmínku by jistě stálo více staveb, ale je
jasné, že prohlídka města určitě stojí za osobní návštěvu a

my jsme si to náležitě užili. Po prohlídce s průvodkyní jsme
vyrazili na individuální oběd vzhledem k tomu, že město
disponuje dostatkem gastronomických zařízení. Každý si
našel to „své“ stravovací zařízení. Ve 14.00 jsme se opět
sešli na náměstí a vyrazili jsme společně na naprostou
světovou raritu. Expozice se jmenuje „Křišťálový dotek“.
Jde o otisky dlaní významných osobností z oblastí sportu,
kultury, politiky. Můžete vidět největší dlaň otisknutou do
českého křišťálu, která patří Stevenu Seagalovi. V jednání
je ovšem otisk dlaně dvojnásobného olympijského vítěze
Lukáše Krpálka a všichni čekají, zda i zde získá vítězství.
Jen pro zajímavost v expozici můžete vidět dlaň Josefa
Masopusta, Václava Havla, Sira Nicholase Wintona, Ester
Ledecké, Novaka Djokoviče, Ringo Starra, Jaromír Jágra,
Ennia Morriconeho, Ivana Lendla, Adolfa Borna, KISS,
Dominika Haška a mnoha dalších významný osobností.
Celkem touto cestou vzniklo od roku 2007 celkem 60 otisků

dlaní. Ke každému otisku je vždy natočen dokument jako
důkaz autentičnosti vzniku a tvorby otisku dlaně. Některé
otisky vznikly v České republice, za některými osobnostmi
bylo nutné vycestovat do zahraničí. Je to něco, co jinde na
světě nemají a určitě stojí za vzhlédnutí. Po prohlídce otisků
dlaní jsme vyrazili zpět do Kbel. Sluníčko sice nevysvitlo,
ale výlet se celkově zdařil a myslím, že všichni účastníci byli
spokojeni.
Anna Zborníková, STP MO Kbely

Druhý jarní výlet dne 11. 5. 2022 do zámku
Mnichovo Hradiště
Opět s velkým zájmem jsme se s našim spolkem vydali
11. 5. 2022 do zámku Mnichovo Hradiště. Tentokrát
nám již krásně svítilo sluníčko a jako většinou jsme byli
rozděleni do dvou skupin, abychom se do expozice
zámku vešli. Zvolili jsme reprezentativní interiéry zámku.

Prvním z nejznámějších šlechticů, který zámek vlastnil,
byl Václav Budovec z Budova, který na počátku 17. století
započal s přestavbou sídla. Po porážce stavovské opozice
byl v roce 1621 na Staroměstském náměstí popraven
a jeho majetek byl zkonfiskován. Novým vlastníkem se
stal Albrecht z Valdštejna, který majetek prodal
bratranci Maxmiliánovi z Valdštejna. V držení
Valdštejnského rodu byl zámek až do roku 1946.
Interiéry jsou zajímavé, ale fotografovat se nesmí.
Smůla. Jinak celý areál působí klidným dojmem.
Po prohlídce reprezentativních místností zámku
jsme vyrazili do Podzámecké restaurace, kde
jsme se velice dobře a za slušné ceny najedli. Bylo
i kafíčko. Před restaurací nás vyzvedl autobus
a zamířili jsme na druhou část výletu. Cílem
byla firma Urbanglass s.r.o. v obci Hubálov. Zde
v rodinné vile mají svou dílnu manželé Urbanovi,
kteří zde vyrábějí již 35 let skleněné figurky,
zvířata, květiny a mnoho dalšího včetně vkusné
bižuterie. Opět jsme byli rozděleni do dvou skupin
a první skupina absolvovala odborný výklad od

paní Urbanové o historii a tradicích výroby skleněných
figurek. Každé skupině bylo vytvořeno vždy nějaké zvířátko
na přání. Velkou zajímavostí bude po dokončení krásný
skleněný betlém. Musím přiznat, že jsem byla zcela
nadšená skleněnými fréziemi, které vypadaly skutečně jako
živé. Druhá skupina zatím čekala na zahradě. Bylo to moc
příjemné posezení. Asi po hodině a půl jsme se vystřídali a
stejné informace byly poskytnuty i druhé skupině. Zdrželi
jsme se poněkud déle, než jsme původně předpokládali,
ale bylo to skutečně velice zajímavé a stálo to za to. Pak
jsme rovnou z Hubálova vyrazili do Kbel. Byl to opět zdařilý
výlet.
Anna Zborníková, STP MO Kbely
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ŠAKAL KBELY
ŠAKALÍ VYTÍ (překlad)

Šakali mají nezaměnitelný způsob vytí. Slouží k posílení
„domácích“ vztahů, vyznačení teritoria a svolávání
smečky.
Jó, to takhle přijedete na krosové závody a vidíte, že to
organizátoři jen tak tak stíhají. Co uděláte? No jasně, že
nabídnete pomoc. A právě z tohoto gesta vznikl šakalí
patronát nad seriálem závodů Krosový pohár. A tak

již třetím rokem pomáhají trenéři, rodiče
i děti v Ráji, Brdech, Sázavě, Kokoříně a
Voděradech. Vymyslet a vyznačit traťě,
rozcvičit a instruovat malé závodníky,
vítat je v cíli, rozdávat účastnické medaile.
A v mnoha případech si ještě švihnout
náročnou dospěláckou trasu.

Atletika pro rodinu - Nočník - trénink ve tmě na
Pahorku
Jó, a taky občas musíte svolat všech deset smeček, aby
se jim zas mohlo krásně stýskat, Šakalí den se letos
skvostně vydařil, občerstvili jsme se lesním krosem,
bosonohou dráhou, skoky, hody, parkurem na koních, až
se šakalí srst leskla v zapadajícím slunci a oči spokojeně
hleděly do ohně.

Starej Šakal trasuje v Brdech

APR - atletická abeceda

Jó, a nebo vyrazíte jako dobrovolníci na Víkend zahrad,
kde se vám v zámeckém parku Vrchotovy Janovice
protočí nad pět set návštěvníků u stanoviště Sidonie
Nádherná – sportující.

Krosák v Ráji - déšť, sníh, kroupy i trocha sluníčka

Šakalí den

Víkend zahrad

Krosák Brdy - tady už krásně, ale
technicky fakt těžká trať
Šakalí princezny -3xK - Klárka, Káťa a Kiki
Jó, a pak vás trápí, že se děti málo hýbou, že
rodič uondán každodenní snahou už nemá
sílu si se svými ratolestmi zasportovat.
Tak znovu seberete tu rukavici hozenou
Českým atletickým svazem a vlítnete do
projektu Atletika pro rodinu a pár nedělí
strávíte po Kbelích s se skvělou partou
patnácti rodin, které jsou tak báječné, že
si dokonce nasadí čelovku a přijdou i na
večerní trénink po klikatých cestách na
Pahorku, vedou si tréninkový deník a rádi
s vámi dovádí v duchu hesla: Běhej, házej,
skákej rád, s rodiči to můžeš dát!

Lesní kros

Tréninky nám spolu se školním rokem pomalu dobíhají do finiše, ale my už
žhavíme mozky na soustředění, letos to označkujeme v Podještědí. A nedočkavě větříme další sezónu.
Přejeme vám krásné léto a loučíme se slovy Rudyarda Kiplinga
„Chceš realizovat své sny? Probuď se!“

Atletika pro rodinu - závěrečný závodní den

A ještě šakalí vytí prosebné: Čmucháme po nových nadšených trenérech (práce na dohodu)
Info a kontakt www.sakalkbely.cz

Za ŠAKALa Šakalice
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SPARTAK KBELY

POSTUP A-TÝMU MUŽŮ DO 1.A TŘÍDY

V pátek 10. 6. bylo ve Kbelích veselo! Hlavní konkurent
ze Strašnic v napínavém duelu v Klánovicích prohrál
6:4. Pro kbelské fotbalisty to znamenalo jediné. Dvě
kola před koncem soutěže si zajistili postup do 1.A třídy
a do nedělního utkání 12. 6. v Kyjích již nastoupili jako
postupující celek.
Kbelský fotbal se zvedá každým dnem. Ve spolupráci s
městkou částí se pracuje na projektu nového areálu,
mládežnická základna roste, sbírá úspěchy a první mužstvo
postoupilo do 1.A třídy po zasloužených výkonech v této i
minulé sezóně, kterou ukončila pandemie Covidu.

ISAR CUP 2022 – mezinárodní
turnaj v Německu

O víkendu 27. -29. 5. 2022 se čtyři kbelské týmy U9, U10,
U13 a U15 účastnily mezinárodního turnaje ISAR CUP,
konaného v Moosburgu a.d. Isar, blízko Mnichova.
Všechny týmy bojovaly a v mezinárodní konkurenci týmů

v kategorii U9 však narazili pouze na německé týmy.
Po bezproblémové cestě se kluci účastnili prohlídky Allianz
Areny, domovského stadionu Bayernu Mnichov a následně
se večer ubytovali v místní škole, která se stala jejich
domovem na 2 noci.
V sobotu se již odehrály zápasy ve skupině (bohužel na
UMT, byť ostatní týmy hrály na přírodní trávě). Celkem byly
tři, hrané na 25 minut systémem 6+1 na větším hřišti, než
jsou zvyklí.
Panovaly lehké obavy, jak tento systém, který kluci nemají
tak zažitý, ovlivní náš výkon. Již během prvního zápasu
se potvrdilo, že obavy byly naprosto zbytečné, a právě
díky většímu počtu hráčů na pažitu a větší hrací ploše
s prostorem na naší kombinační hru procházeli turnajem
bez jakýchkoliv komplikací. Postupně za příjemného
fotbalového počasí zvládli zápasy ve skupině (VLF
Norimberk 5:0, TSV Moosburg 5:1 a Landshut A 3:1) a po
prvním dnu ovládli pořadí ve skupině s 9 body.
Nutno podotknout, že nás turnaj provázela horší koncovka,
jinak by výsledky byly o dost výraznější.

připraveném UEFA podiu v areálu.
Celkové pocity úžasné, vše klaplo jak mělo. Týmový duch
byl zas o něco upgradován a pro kluky to byla nová cenná
zkušenost. Snad příště jen lepší soupeře či zkusit hrát vyšší
věkovou kategorii.
Spartak : VFL Nurnberg 5:0
Spartak : TSV Moosburg 5:1
Spartak : Landshut A 3:1
Spartak : FC Moosburg 8:0
Spartak : Schneittenbach 4:0
Finále: Spartak : VFL Nurnberg 7:0
Tomáš Hrouda, člen fanklubu Spartaku Kbely U9

PŘÍPRAVKY POSTOUPILI DO PRESTIŽNÍ
PRAŽSKÉ SOUTĚŽE

V nové sezoně 2022/2023 všechny naše přípravkové
kategorie budou hrát ve skupině J. Novotného. Tímto
se posouváme do nejprestižnější soutěže pražských

Následoval oběd v místní restauraci, parádní zmrzka
v centru města a procházka zpět na ubikace. Večer mělo
zpestřit finále Ligy Mistrů, nicméně kvůli posunu přenosu
se kluci nemohli kluci podívat na celé utkání a museli jít o
poločasu nabrat sílu na finálový den.

z Německa, Francie, Švýcarska, Rakouska a Česka. Odehrály
vyrovnané zápasy a nabraly spoustu nových zkušeností.

Naši fotbalisté bavili fanoušky ofenzivním fotbalem, vždyť
za tuto sezónu nastříleli přes 120 branek a bylo to znát i
na hojné návštěvnosti domácích utkáních. V ofenzivních
číslech zazářil Tomáš Panýrek, který měl po 29.kole
na kontě úctyhodných 46 vstřelených branek a cílí na
ocenění nejlepší útočník amatérských soutěží. V pátek
17. 6. proběhlo závěrečné kolo soutěže na domácí hřišti,
při kterém jsme oslavili postup společně s fanoušky viz.
přiložená fotografie.
Martin Haniak jr.

Největším úspěchem byla výhra našeho týmu kategorie
U9. Více se dočtete v následujícím článku, který popisuje
jejich cestu turnajem.

TÝM U9 USPĚL NA MEZINÁRODNÍM
TURNAJI ISAR CUP 2022

O posledním květnovém víkendu jsme zavítali na náš
první mezinárodní fotbalový turnaj ISAR CUP 2022 pod
hlavičkou UEFA, který se pořádal nedaleko Mnichova
v obci Moosburg a.d. Isar. Mezinárodní účast čítala 54
týmů v pěti věkových kategoriích. Většinovou část tvořily
německé týmy, hojná byla účast i z České republiky a
dorazily i týmy z Francie, Švýcarska či Rakouska. Naši borci

V neděli náš čekalo play-off v podobě tří zápasů. Po
sobotním dnu nikdo nebyl na pochybách, že finále
uhrajeme. Ve čtvrtfinále nás neprověřil čtvrtý tým druhé
skupiny FC Moosburg, který kluci zvládli v pohodě 8:0.
V semifinále pak borce nezastavil ani velmi tvrdě hrající
Schneittenbach, který se před naší černo-bílou sílou musel
sklonit v poměru 4:0. Do této doby nám velmi přálo i počasí:
příjemné polojasno s čerstvým větříkem. Meteorologická
sekce našeho fanklubu však již tušila, že turnaj za sucha
nedohrajeme. Skokově se ochladilo a spustil se vydatný,
chladný déšť, která nás měl provázet až do konce turnaje.
Hráči vybaveni šusťákovkami a deštníky si vyslechli
českou národní hymnu při slavnostním zahájení finále,
tentokrát již na hlavní přírodní trávě. Finálového soupeře
VFL Norimberk jsme již znali ze skupiny. Ten se překvapivě
probojoval až do finále. Váhali jsme, zda například
nepovolali nějaké lepší hráče na neděli. Nepovolali. Naši
kombinovali parádně i na mokrém trávníku a postupným
útokem s narážečkami všech řad několikrát zakončovali do
prázdné brány. Se závěrečným hvizdem propukla ohromná
radost. Byť promoklí a prochladlí, vítězství 7:0 nad
statisty soupeře přineslo zahřívající pocity do těl našich
spartakovských bojovníků.
Následovala korunovace v podobě předání medailí a
poháru, bouchnutí „šampíček“ a také zvednutí trofeje na

neligových klubů.
Tento postup se povedl díky skvělým výsledkům kategorií
U7, U8 a U9 v aktuálně ukončené sezoně 2021/2022.
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Ročník Spartaku Kbely 2013(U9) hrál soutěž, kde každý
zápas vyhrával o 10-20 gólů a neztratili jediný bod. Aby si
zahráli s kvalitními soupeři, museli hledat soupeře na
Minirepublice pořádané Admirou Praha, který v dubnu
vyhráli na turnaji v Sokolově.

Vítej zlatý hattricku!

Ročník 2014 (U8) měl ve své soutěži jednu porážku ze
14 utkání a vévodil soutěži spolu se Slavii Praha dívky.
23. 4. ovládl turnaj v Roudnici nad Labem a porazil ve
finále i stejně staré fotbalisty Sparty Praha.

Finálový turnaj 13. ročníku v Běchovicích byl tradičně
odehrán za velkého vedra, navíc systém turnaje nebyl
šťastně vymyšlen. Deset odehraných zápasů bylo velké
sousto, pro náš, absencemi oslabený tým.

Tým hrál na tomto turnaji ve složení : Seb Brunner, Magda
Kovářová, Dominik Paur, Dany Křivák, Tom Arabasz, Vítek
Jína, Láďa Bém, Max Šaroch, Adam Kněžínek a Miky
Hrouda. A ještě musím doplnit, že Dany Křivák byl vyhlášen
naprosto jednoznačně za nejlepšího hráče turnaje.
Trenéři týmu: Kovář, Křivák a Kněžínek.

Úroveň všech týmů se od podzimu hodně zvýšila a pokrok,
který všechny děti udělaly, přispěl k velmi vyrovnanému a
dramatickému vývoji celého turnaje.

Turnaj ročníku U8 (2014)
23. 4. 2022 - Roudnice n. Labem

Po triumfech v předešlých dvou ročnících soutěže MiniStar
se totéž podařilo i letos. Naši nejmenší hráči ročníku 2015
dokázali navázat na své předchůdce a velký putovní pohár
tak bude potřetí za sebou v držení kbelského klubu.

První část turnaje jsme i přes vypjaté chvíle, bez ztráty
bodu vyhráli, ale před námi byla ještě stejná porce zápasů.
Dvě výkonnostní skupiny se lehce promíchaly a začal

KONEČNÁ TABULKA
1. Spartak Kbely
2. AC Sparta Praha - bílá
3. AC Sparta Praha - rudá
4. SK Dynamo České Budějovice
5. Junior Děčín/FK Varnsdorf
6. FK Dukla Praha
7. SK Benešov
8. SK Bezděkov
9. 1.FK Příbram
10. SK Roudnice nad Labem
11. Bohemians Velvary
12. FK Pšovka Mělník
13. FC Písek
14. FK Ústí nad Labem
15. FK Baník Most-Souš
16. FK Mladá Boleslav
17. SK Polaban Nymburk
18. FC Slavia Karlovy Vary
19. FK Baník Sokolov
20. SK Slavia Praha
21. FK Vinoř
22. FK Litoměřicko
Ročník 2015 (U7) vyhrál již potřetí v řadě turnajů série
MiniStar (více se dočtete o tomto úspěchu v dalším článku).
Na tyto úspěchy jsme upozornili vedení Pražského
fotbalového svazu a zejména díky vytrvalosti a aktivitě
hlavního trenéra přípravkových kategorií Michala
Nebeského, jsme obdrželi nominaci do této kvalitně
obsazené skupiny J.Novotného.
Vít Mrkvička, manažer mužstev mládeže

nedokáží odpovědět. I přes pár slziček začal šest minut
před koncem veliký obrat. Kbelští v sobě našli posledních
pár sil a během pár minut dokázali utkání otočit ve svůj
prospěch. Tři dlouhé minuty bránění těsného vedení,
byly nekonečné. Podařilo se!!! Nastala obrovská radost
a euforie. Náš veliký obdiv si zaslouží všichni, kteří se
podíleli na tomto obrovském úspěchu. Skvělá, a v obraně
bezchybná Magda Kovařová odehrála téměř celý turnaj bez
střídání. Miky Hrouda se dokonce stal nejlepším střelcem
turnaje. Skvělou práci odvedl i Áďa Kněžínek, na kterém
nebylo znát tréninkové manko způsobené zlomeninou
ruky. Kamal Dzakypov, typ bránícího hráče byl tentokrát
využíván hlavně v brance. Letos neodmítl ani jedinou
pozvánku na turnaj a je jednoznačně nejvytíženějším
hráčem v tomto ročníku. V útoku se nám prostřídali, celou
sezónu skvěle hrající Dan Demčyk, Štěpa Havelka a Dan
Novák, kteří dokázali vstřelit i několik důležitých gólů.
Turnaj si nenechal ujít ani Honzík Brož, který ze zdravotních
důvodů nemohl nastoupit a
tak přišel fandit a tím ukázal
jaký je srdcař.
Na tomto turnaji jsme měli
ještě jeden tým Dráčat,
kteří statečně bojovali až do
posledního zápasu. Získali
tak cenné zkušenosti, které
se jim budou hodit v dalším
fotbalovém rozvoji. Někteří
během jarní části udělali
veliký pokrok a mají tak dobrý
předpoklad být oporami v

úplně nový turnaj. Zde už si naši svěřenci opravdu sáhli
na dno. Po jasném vítězství na Řeporyjemi jsme těsně
vyhráli nad vynikajícími Radonicemi. Další dva zápasy s
Vinoří a Xaverovem byly opět v naší režii a vše směřovalo
k dobrému konci.
To jsme ale ještě netušili, jak nebezpečným soupeřem
budou, ze stříbrné skupiny postupující, Sokol Dolní
Počernice. V tomto zápase šlo opravdu o vše a souboj
dosud neporažených týmů se z počátku vyvíjel lépe pro
ten počernický, který nám rychle vstřelil dva góly. Čas
neúprosně utíkal a vypadalo to, že naši malí borci již

mladší přípravce.
Pro nás trenéry byla tato sezóna velkým dobrodružstvím
a zábavou. Děkujeme všem dětem za účast na trénincích
a turnajích, ale také rodičům, kteří podporuji své děti ve
sportovních aktivitách a pohybu.
Těšíme se na další sezónu.
Míra &Míša a trenéři přípravek

Nové webové stránky klubu

Na jaře letošního roku byly oficiálně spuštěny nové stránky
klubu https://www.spartak-kbely.cz/
Kromě nových stránek nás můžete sledovat na Instagramu
a Facebookových stránkách, které máme jak klubové tak i
samostatné věnované kbelské mládeži.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Konec školního roku v MŠ Albrechtická

Revitalizace zahrady

První
den
v
červnu
započal
oslavou
Mezinárodního dne dětí. Na zahradě paní učitelky
pro děti připravily různé soutěže a hry, jako například
skákání v pytli, přetahování lanem, podbíhání padáku a
disco tanec, při kterém jsme mohli využít nové tartanové
hřiště. Za každý splněný úkol děti dostaly razítko. Za čtyři
razítka následovala sladká odměna – zmrzlina. Jako každá
správná akce skončila vyhodnocením úspěchů a rozdáním
zasloužených diplomů. Tento den 1. června začal i dvanáctý
ročník Týdne čtení dětem, tradiční oslavy literatury a
společného čtení. I v našich třídách jsme si užili projektový

Poslední školní měsíc je ve znamení
celodenních výletů. Máme rádi zvířátka
a návštěva ZOO Chleby byla pro naše
nejmladší děti zážitkem. Starší děti se vydaly na prohlídku
interiéru zámku Loučeň a objevily i cestičky z labyrintů,
nikdo se nám neztratil. Nejmladší děti ze třídy Medvíďat

Na začátku byl sen o nové školní zahradě. Zapojili jsme se
tedy do Výzvy Národního programu životního prostředí
„Přírodní zahrady“. Na základě projektu na revitalizaci
nám byla v červenci 2020 schválena dotace. Doba covi-

Jaroslav Ptáčník s panem místostarostou
Radkem Petráňem společně přestřihli
slavnostní pásku a pomyslně tak otevřeli
revitalizovanou zahradu dětem. Této slavnostní akce se účastnili nejen děti, ale i jejich rodiče a další
zájemci z řad veřejnosti. Na slavnostním otevření zahrady
byl umístěn „Deník naší zahrady“, jehož součástí byla i obdoba návštěvní knihy, do které bylo možné při odchodu
z akce napsat pár slov. Návštěvníci nám napsali:
„Moc krásná zahrada a prvky, škoda že to tu nebylo před
40ti lety, když jsme si tu v betonovém brouzdališti hrávali.“
„Děkujeme za milé pozvání a skvělé odpoledne. Zahrada je
úžasné. A Vy také. Děkujeme.“

a Kuřátek se jely podívat do IQ Parku v Liberci. Plánovaný

týden Celé Česko čte dětem. Rodiče a prarodiče přišli mezi
nás číst své oblíbené dětské knihy. Vždy to byla moc milá
návštěva. Během těchto dní věnovaným kníhám jsme
se dozvěděli, jak taková kniha vzniká a kdo je spisovatel
a ilustrátor.

Další akcí na naší zahradě byla Velká zahradní
párty, na které proběhlo slavnostní pasování
na školáka za účasti rodičů. V upomínku na „školková léta“
dostali předškoláci knihu První čtení a tričko s obrázkem
své třídy. Všechny děti si mohly zatančit za doprovodu
hudebního dua „Standa a Vanda“ a pochutnat si na
občerstvení od rodičů.

výlet do Šťastné země v Radvánovicích se pro špatné
počasí musel přesunout do zábavného poučného centra,
což dětem vůbec nevadilo J.
Předškolní
děti
navštívily
přípravnou
třídu
a
družinu
ZŠ
Kbely.
Tímto
děkujeme
ZŠ
za spolupráci při přípravě předškolních dětí na školu. Také
se těšíme z pokroků našich plaváčků, kteří měli možnost
trénovat v bazénu Hloubětín.
Na konci měsíce přichází loučení. Naši předškoláci se
stanou prvňáčky a my jim přejeme hodně úspěchů ve
škole. Na ostatní se budeme těšit na začátku nového
školního roku ve čtvrtek 1. září 2022. Přejeme všem krásné
a pohodové prázdniny plné zážitků.
Bc. PAVLA MUCHKOVÁ
zástupkyně ředitelky

dová nepřála téměř ničemu, a tak ani nám nebylo dáno
začít s realizací projektu včas. Ale v dubnu 2022 se vše dalo
opět do pohybu. Dění na zahradě začalo připomínat scény
z filmu „Ať žijí duchové“ – všude se míhali malí skřítkové...?
Ne, to jen děti ze všech tříd naší mateřské školy přiložily ruce k dílu při velkém úklidu zahrady (odvozily písek
z jedné hromady, mulčovací kůru rozvezly ke stromům,
vyklidily pařezovou stezku). Pak přišli na řadu odborníci
a doslova přes víkend na zahradě vyrostla kruhovitá stavba (Soustava didaktických a pěstitelských prvků), přibyla
hromada proutí a kůly, u kterých budou zasazeny stromy.
Následně jsme pozvali maminky, tatínky a další dobrovolníky z rodin našich dětí, ať zahradu tvoří s námi. Pomohli
nám zasázet stromy do mlhoviště (Stromové kapky), zkusili s dětmi plést jeden domek z vrbového proutí a osázeli
nové záhonky. Tvořily i děti ze spolku Cestička – pomohly
nám naplnit přírodními materiály naše nové badatelny
(materiál do badatelen nám po dobu jednoho týdně také
přinášeli rodiče). Den „D“ přišel 2. 6. 2022, kdy pan ředitel

„Zahrada je nádherná. Moc mě těší a hřeje u srdce, co pro
děti děláte, jak vše zdokonalujete. Jsem šťastná, že moje
děti zde mohou být. Děkuji za všechny děti a jen tak dál.“
Přejeme všem dětem, ať se jim na zahradě líbí a slibujeme,
že v jejím budování budeme dále pokračovat. :-) Pokud chcete vidět, jak naše nová zahrada vypadá, podívejte se na
reportáž, která o ní vznikla na Kbely TV.
Lenka Srbová, učitelka třídy Motýlci
Mgr. Jaroslav Ptáčník, ředitel školy
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SKAUT - S.S.V.

Skautský den (23. 4.)
24. dubna skauti po celém světě slaví svátek sv. Jiří,
patrona skautů. My jsme si toto významné skautské datum
připomněli úklidem okolí naší klubovny. Akci jsme zakončili
opékáním buřtů. Za občerstvení děkujeme panu Haniakovi.

Dohromady nás bylo přes 60.
Vzácnou návštěvu jsme provedli
po Kbelích, ukázali jsme skautům
mimo jiné Ekocentrum PRALES a naši klubovnu. Počasí se

Setkání skautských organizací (6. - 8. 5.)
Již před dvěma lety jsme do Kbel pozvali přes 50 skautů
z různých organizací po celé republice (Kolín, Bělá pod
Bezdězem a další). Prosluněnou sobotu jsme s nimi strávili
procházkou po památkách Kbel, vařením buřtguláše a
turnajem ve vybíjené.
Jelikož se nám tato akce líbila, chtěli jsme o rok později
uspořádat něco velkolepějšího, s více účastníky a na
delší dobu. Tyto plány jsme však byli nuceni vzhledem
k nepředvídatelným událostem v souvislosti s epidemií
covidu zrušit.
Letos jsme ale konečně mohli své odvážné nápady
zrealizovat. Akce se konala ve dnech 6. - 8. května 2022 na
území PRALES ve Kbelích, kam nám s převozem materiálu
pomohla MČ Kbely. S rodiči našich členů jsme postavili
nádherný tábor, ve kterém nechyběla slavnostní brána,

Podpora dětského dne (28. 5.)
Za peníze, které jsme utržili prodejem výrobků na
velikonočním jarmarku, jsme zakoupili barvy a štětce
a pustili jsme se do zkrášlování naší kánoe. Poslední
květnovou sobotu jsme tak mohli podpořit akci městské
části tím, že jsme v rámci dětského dne
na rybníku v centrálním parku vozili na
naší krásně vyzdobené kánoi děti všech
věkových kategorií.

Tábor - Winnetou, náčelník Apačů (1. - 10. 7.)
Už se velmi těšíme na letošní letní tábor, který uspořádáme
poblíž Tanvaldu v prostředí nádherně tajemné místní

Výprava na tábořiště u Tanvaldu (3. - 5. 6.)
S rodiči jsme vyrazili na víkend na tábořiště,
kde se v létě bude konat náš skautský tábor.
Posekali jsme louku a připravili tyče do
stanů, stoly, lavice a zásobu dřeva. Po práci
jsme hráli hry a zchladili jsme se v potůčku.
Vodácká akce v Zárybech (11. 6.)
Po velmi dlouhé době jsme se vydali na
pořádnou plavbu do Záryb. Užili jsme si den
na raftech a jelikož nám počasí přálo, mohli
jsme se nakonec i vykoupat.
Vzpomínková akce v Lidicích (12. 6.)
Opět jsme se vypravili do Lidic, kde jsme
již tradičně stáli se skauty z Buštěhradu
čestnou stráž u hromadného hrobu lidických mužů. Letos
jsme si připomněli 80. výročí této tragédie.
Na skok do Sluneční zátoky (18. 6.)
Letos se již poněkolikáté na místě, kde rád se svým oddílem
tábořil spisovatel a skautský vedoucí Jaroslav Foglar
(přezdívkou Jestřáb), koná setkání jeho příznivců, tzv.
foglarovců. Prohlédneme si tábořiště a zbytek sobotního

opravdu vydařilo, takže samozřejmě nechybělo vaření na
ohni i hry v přírodě. Večer jsme zasedli ke slavnostnímu
ohni, u kterého jsme za doprovodu kytar zpívali české i
polské táborové písně.
A co bylo vlastně to nejdůležitější? Pocit sounáležitosti
a pravého skautského bratrství. V takových okamžicích
člověk teprve pochopí, jaká je pravá podstata skautské
myšlenky.

vlajkový stožár, hangár, podsadové stany i ohniště.
Přijeli k nám skauti ze Svazu skautů a skautek ČR z Jevíčka,
junáci z Bělé pod Bezdězem a dokonce i harceři z Varšavy.

odpoledne strávíme plavbou po Sázavě.

Výstava k 80. výročí operace Anthropoid (27. - 29. 5.)
Poslední víkend v květnu jsme pro širokou veřejnost v
naší klubovně uspořádali výstavu k připomenutí 80. výročí
operace Anthropoid. Kromě dobových artefaktů, replik
vojenských uniforem a mnohých knih zde byl ke spatření
například padák, rádio či kopie Kubišova bicyklu. Mezi
četnými návštěvníky bylo i několik historiků a sběratelů, od
kterých nás pochvalná slova potěšila nejvíce. Hosté si na
konci výstavy mohli zakoupit pamětní odznak či pohlednici
a do deníku natisknout pamětní razítko.

přírody. Přípravy již vrcholí. Tématem jsou indiáni,
pokračujeme tedy v naší celoroční etapové hře. Věříme, že
i tentokrát budeme moci prohlásit, že tábor byl vrcholem
našeho skautského roku.
Přejeme vám krásné prázdniny!
Za skauty S.S.V.
Kamil Podlaha
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KLUB SENIORŮ KBELY

Jarní akce Klubu seniorů

V minulém vydání Kbeláka jsem se zmiňoval o
připravovaných akcích Klubu seniorů. Tou první byla
návštěva dne 22. 3. 2022 Národního muzea na Václavském
náměstí. Exkurze, pro kterou byl zajištěn i komentovaný
doprovod. Téměř 40 našich členů přijela samostatně
k muzeu jako jedné z nejvýznamnějších pražských

budov - národní kulturní památce k budově milované
a obdivované, osudově spjaté s novodobými českými
dějinami. Prohlédli jsme si nejdůležitější prostory, mezi
něž patří vstupní vestibul s dvoranou hlavního schodiště.
Hlava se všem točila při pohledu na všechnu tu krásu
osvětlenou proskleným stropem. Zajímavý výklad mezi
sochami v Panteonu umístěný pod kopulí ve všech
zanechal hluboký dojem. Mnozí neodolali a vydali se až do
nově zpřístupněné kopule, která skýtá jedinečný pohled
nejen na Václavské náměstí, ale na celé panorama Prahy.
Kdo měl ještě chuť a nohy mu sloužily, mohl se vydat do
jednotlivých sbírkových expozic nebo se projít tunelem do

Nové budovy muzea. Byl to velký
zážitek, i když by na prohlídku
potřeboval každý mnohem více
času a síly.
Autobusem jsme vyrazili dne 6. 4. 2022 na prohlídku
historického královského města Žatec, ležícího cca 75 km
severozápadně od Prahy. Město patří mezi nejstarší města
ve střední Evropě. První písemná zmínka se vztahuje již
k roku 1004. Vznik vrcholně středověkého
města završila listina z r. 1265, jíž král Přemysl
Otakar II. udělil Žatci významná privilegia.
Historie města je více než 800 let pevně
provázána s pěstováním a zpracováním
chmele. Významnou úlohu Žatec sehrál v
době husitské revoluce.
Žatec se rovněž
připojil ke stavovskému povstání. Jeho někdejší
purkmistr – Maxmilián Hošťálek – byl jedním z 27
českých pánů popravených 21. června 1621
na Staroměstském náměstí. Třicetiletá
válka znamenala výrazný úpadek a postupnou
germanizaci dosud etnicky převážně českého
města. 18. i 19. století znamenala další
rozvoj pivovarnictví a pěstování chmele ve
městě a okolí. Tradice chmelařství a
pivovarnictví dala vzniknout velké sérii staveb,
kde se chmel skladoval a zpracovával. K pivním
lákadlům patří zábavný a poučný komplex
Chrám Chmele a Piva, Chmelařské Muzeum a
jiné. Odbornými průvodci byli dva naši členové,
kteří v Žatci trávili dlouhá léta svých životů.
A když nám ještě svítilo sluníčko, nedalo se
výletu cokoliv vytknout.
A to se již velká skupina našich členů těšila na
týdenní pobyt do Penzionu METUJE v Teplicích
nad Metují. Ten se uskutečnil v týdnu od
24. 4. – 30. 4. 2022. Pro některé to byla účast již
na opakovaně zvoleném, ale stále oblíbeném
místě pro rekreaci a relaxaci. Ubytování
a stravování bylo jako vždy velmi dobré a
i počasí se krátce po příjezdu umoudřilo.
Protože jsme si ponechali k dispozici autobus
na celou dobu pobytu, mohli jsme vyjíždět za
poznáním i zábavou. Návštěva Broumovského kláštera a
dřevěného kostela patří již tradičně k cílům turistů v této
oblasti. Průvodcem v klášteře byl sám opat a proto jsme se
dozvěděli spoustu nových informací. Dalším výletem bylo
Muzeum MERKUR a Muzeum papírových modelů v Polici
nad Metují. Ukázka dovednosti a umu lidských rukou a
neutuchající nadšení udržet tradici světově proslulých
výrobků. Také jsme vyrazili do ciziny do přilehlé Kudowe
Zdroji, kde jsme navštívili známou tržnici, kde si každý mohl
kromě prohlídky nekonečných stánků s rozličným zbožím
i něco nakoupit. Také jsme si dopřáli muziku a zpěv od
našeho tradičního muzikanta, který za námi přijel a strávili

jsme s ním hezký večer. A pak už jen návrat domů s tím, že
večer ještě mohl každý jít na „čarodějnice“ do kbelského
parku.

prohlédnout zblízka a vychutnat si atmosféru prostředí.
Na řádný termín schůzky 1.6. 2022, kdy se jinak slaví
Mezinárodní den dětí, jsme připravili ve spolupráci s MÚ

V pořadí třetí vycházka za poznáním naší obce se
uskutečnila 4. 5. 2022 s tradičním místem srazu u BILLY
v Žacléřské ulici. Odtud se skupina pod vedením paní
Engelové vydala do tzv. druhého sídliště ve Kbelích.
Opět skvěle komentovaná vycházka byla pro řadu členů

pro naše členy, členy ZO STP a vůbec kbelské seniory
kulturní odpoledne nazvané „Zahradní setkání v klobouku
- Možná přijde kouzelník“. Akce spojená s kulturním
programem a opékaním buřtíků přilákala velkou skupinu
zájemců. Akce se také krátce zúčastnil i starosta pan
Žďárský, který přítomné informoval o situaci v obci, co do
rekonstrukce zdravotního střediska, o územním plánování
a dalších připravovaných akcích. Od účastníků krásného
odpoledne zaznělo poděkování panu starostovi a místnímu
úřadu za podporu a pomoc, kterou poskytuje seniorům.

poučením o nepříliš známých okolnostech vzniku a historii
této části obce. Touto vycházkou jsme zakončili tuto oblast
vycházek a náš dík patří paní Engelové, která se vždy velmi
dobře připravila a svým výkladem účastníky zaujala.
Protože pořád ještě není dokončena kbelská „poliklinika“
volíme co nejdostupnější formy využití vyhrazeného
času pro činnost klubu. Proto jsme zvolili exkurzi také do
Leteckého muzea ve Kbelích. Někdo by mohl říci, že to
není výlet. Ale kolik našich spoluobčanů zde v posledních
letech bylo. Možná, že někteří v muzeu byli se školou a to
ještě nosili pionýrský šátek. Zajištěný odborný a zajímavý
výklad poskytl poučení nad historií letectví a mohl si vše

V průběhu odpoledne proběhla i gratulace našim členům,
kteří se dožili „kulatého“ výročí – paní Průchová – 80 let,
pan Šeliga – 85 let a pan Franc – 90 let. Hezké počasí jen
dokreslilo dobrou náladu a spokojenost zúčastněných
s celou akcí, která patřila k nejzdařilejším.
								
JUDr. Petr Želásko
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SKAUTI KBELY- JUNÁK STŘ. ATHABASKA
Junák Kbely - ohlédnutím za skautským
rokem 2021/2022

Dlouho jsme o sobě nedali čtenářům Kbeláku vědět, a tak
bychom alespoň rádi shrnuli, co se u nás v 17. oddíle skautů
Delaware v uplynulém školním roce událo.
Po loňském táboře, kde jsme si zahráli etapovou hru
s indiánskou tématikou a zdokonalili se v bydlení v
týpí, jsme s chutí skočili do nového skautského roku.
V něm nastalo několik novinek: vlčat, jak nazýváme
kluky a holky z prvního stupně ZŠ, bylo už tolik, že
jsme jejich schůzky museli rozdělit na dvě skupiny.
Také se naplno rozjela družina roverů – holek a kluků
15+. Z dřívějších občasných akcí se tak stal nabitý
program zahrnující pravidelné schůzky, výpravy,
vandry, nebo sportování v tělocvičně.
I nás na konci roku bohužel zasáhla pandemie covidu,
a to hned dvojím způsobem – velice nás mrzelo, že
jsme museli z preventivních důvodů zkrátit podzimní tábor
na Šumavě, protože počasí bylo vskutku skvostné. Alespoň
jsme stihli rozjet celoroční hru na téma Pána prstenů,
která nás provázela celým rokem a vyvrcholí na táboře.
Přiznáváme ale, že nám tím hygienická stanice dost vzala
vítr z plachet. Druhou akcí, která padla za oběť koronaviru,
byla tradiční výstava betlémů v klubovně. Alespoň že
jsme se zvládli sejít na Štědrý den v parku s cukrovím a
betlémským světlem.
Roveři, kromě pravidelné pomoci a práce u mladších
družin, vyrazili do Českého Švýcarska, na Kokořínsko,
na běžky do Jizerek, na vandr do Českého Ráje nebo na

ferraty do Děčína.
Nelenili jsme ani v zušlechťování klubovny. Strop jedné
z místností se díky roverům proměnil v hvězdné nebe,
za pomoci vedoucích s jejich dětmi pak ještě na stěny
klubovny namalovali obrazy symbolizující názvy všech
osmi skautských a vlčáckých družin z našeho oddílu.
Vlčata si přes rok užila několik jednodenních výprav,

deskohraní a přespávačky v klubovně i na
zahradě. Skauti a skautky stihli výpravu do
Košátek, víkendovku na skautské základně
Žumberk, schůzku ve vodě, schůzku na vodě i schůzku

hory se dostali k Velké řece – Anduině, kterou překonali
se všemi věcmi, které měli s sebou. Nyní vrcholí přípravy
na bruslích. Všichni jsme se pak vydali na společnou jarní
víkendovou výpravu.
Vlčata a skauti v rámci svého putování Středozemí během

roku došli do Hůrky, kde získali mapu, prošli Hustolesem,
vyhnuli se Komářím močálům, navštívili památné místo
války o prsten – Větrov, kde byl zraněn Frodo a přes Mlžné

na tábor a děti dolaďují poslední detaily svých elfských,
trpasličích i hobitích kostýmů. Kromě toho jsme společně
batikovali oddílová trička, rodiče došívají kapsáře do týpí.
Těšíme se. Už aby byl červenec!
Za kbelskou část skautského střediska
Athabaska,
Lucie Pytlová, Jan Hazlbauer
Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha,
z.s.
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82. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ,

Sešli jsme se opět po dvou letech, naposledy to bylo 2.
března 2020, na 81. Letopiseckém setkání, kdy nám vše
přerušil koronavir.
Na posledních setkání jsme cestovali po Kbelích. Mluvili
jsme o čtvrti Důstojnické domy, pak Uličky, část po levé i
pravé straně Semilské ulice směrem na Čakovice přes II.
sídliště.
S některými z vás jsme cestovali letos na jaře po Kbelích
opravdově, a to s Klubem seniorů. Cestování a historii Kbel
můžete vidět také na youtube na stránkách TV Kbely, kde
v TULAČCE cestuje a vypráví Bára Marysková a vše natáčí
Jan Spilka. Je to velmi zajímavé a moc pěkně zpracované.
Také o historii Kbel se zajímali skauti a spolek Hangár 19 na
Kbelské stezce Aero.
Ale my se však vrátíme k našemu vyprávění a vzpomínání.
Tentokráte to bude čtvrť Za dráhou a Pod dráhou. Je to část
Kbel směrem na Vinoř. Prochází jí silnice Mladoboleslavská,
která měla v historii několik názvů, např. Císařská, Královská,
Pražská, Čs. armády. V této části Kbel jsou rodinné domky,
které se začaly stavět až po první světové válce. Po roce
1920 a 1930. Původně zde byly pozemky, které většinou
patřily paní Morsteinové. Všechny domy mají zahrádky a
také studny, protože to byl jediný zdroj vody, než se začala
po roce 1970 budovat kanalizace a potom rozvod pitné
vody. A protože v této čtvrti Kbel bydlím, znám její historii
i současnost podrobněji.
Začnu částí Za dráhou. Hned za přejezdem u silnice vedoucí
do čtvrti stávala krásná lípa a u ní byla trafika, která se pak
přestěhovala na druhou stranu, před zahradu Motorestu.
Na rohu Nymburské a Mladoboleslavské byly dva krámky,
brusírna a kadeřnictví. Po levé straně Nymburské ulice

Pekařství Slanec František Nymburská/Mladějovská
měli obchod s potravinami a pekařství Slancovi. V pekárně
se peklo hlavně pro dobytek. Po válce se pekárna zrušila.
Zůstal jen malý obchod s potravinami, kde prodával s
manželkou pan Zelenka ze Satalic. V 60. letech se z volného
prostoru a obchodu vybudovala samoobsluha potravin.
Když se postavila nová samoobsluha potravin, masna a
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zelenina na Mladoboleslavské ulici před prvním sídlištěm
r. 1979, tak se tato prodejna zrušila. Pak zde bylo agitační
středisko, kde byly pravidelné schůze občanských výborů a
organizací Národní fronty. Dnes zde sídlí firma KPL Design
s.r.o.

1942 Braun Stanislav - listonoš
Dalším obchodem byl v Mladějovské ulici řezník Manrt asi
do 60. let minulého století.
Na rohu ulic Mladějovské a Borovnické bývala hospoda
„Branická“. Dům byl postaven v letech 1930-32. Majitelé
Šulcovi a Blábolilovi bydleli v prvním patře a v přízemí měli
v nájmu hospodu Šlajsovi asi od roku 1950 do roku 1962.
Točilo se zde Branické pivo. Po zavření hospody se místnosti
předělaly na byt. Bydlel zde v prvním patře s rodinou
i holič Glos do roku 1960. Posledním spolumajitelem
a obyvatelem v celém domě byla hluchoněmá Libuše
Blábolilová, která zemřela roku 2021.
Na konci ulice je v současné době mateřská školka Činelky.
Ve čtvrti žilo a ještě žije mnoho zajímavých lidí:
Dům, co byl Dům seniorů v Borovnické ulici, postavil pan
Ing. Karel Novák pro svoji rodinu. Stal se v roce 1937

jediným čestným občanem Kbel. V domě bydlel i pan
Borovička - kbelský knihovník, paní Věra Jíšová – tajemnice
MNV, Jarmila Jabornická - učitelka v MŠ ve Kbelích.
Ve stejné ulici žil pan Kliment Štěpánek, kterému diktoval
spisovatel Jaroslav Hašek knihu Dobrý voják Švejk, když
sám nemohl psát. A také pan Karel Bartoška, který byl
zakládajícím členem lehké atletiky ve Kbelích. A právě v
jeho domě držel od 5. května 1945 pan František Engel,
jako velitel pětičlenné hlídky, stráž několika německých
vojáků až do 8. května 1945. Žil zde ve třicátých letech
minulého století také pilot Václav Kočí, označovaný jako
Nejrychlejší muž republiky. O jeho rekordech napíši v
rubrice Zajímaví Kbeláci. Bydlel zde také listonoš pan
Braun a cyklista Rudolf Lacina. Žije tu také bývalá kbelská
knihovnice Milada Váchová. V současné době zde v
ulici opravuje kola pan Jaroslav Záruba. A sídlí zde firma
Elektrokotle Kopřiva, která se zabývá výrobou a prodejem
elektrokotlů a sálavých panelů.
V Xaverovské ulici bydlel pan Miroslav Škorpil. Ve Kbelích
založil oddíl turistiky a orientačního běhu. Žila zde paní
učitelka Ivana Lafková, která učila na Základní škole ve
Kbelích. Její manžel Bohumil Lafek byl býval úspěšný
cyklista. Jejich syn Jaromír Lafek má v domě truhlářství.
Dále v této ulici bydlel pan Bradna, který měl zámečnickou
dílnu a opravoval kola a kotle. Dnes je to pouze rodinný
dům. Další truhlářství v této ulici má pan Jan Musil. Na
konci ulice Xaverovská je dětské hřiště, které se budovalo

1970 Motorest a autucamping CARA
po roce 1970, a pořádaly se tam dětské dny. Nyní je
upravené pro současné vyžití dětí a mládeže.
V Nymburské ulici žil pan Karkán, kbelský policista za první
republiky. Bydlela zde také paní učitelka Základní školy ve
Kbelích Věra Šedivá a její manžel Václav Šedivý, zakládající
člen lehké atletiky ve Kbelích. Pan Korenčík vypracovával
různé stavební projekty pro Kbely, např. kostel sv. Alžběty
Durynské. Pan Josef Januška byl dlouholetým funkcionářem
mysliveckého sdružení. Žije zde pan Josef Seifrt, poslední
promítač ve kbelském širokoúhlém kině čp. 72, než se v
roce 1993 zrušilo a také Jaroslava Jurková, dlouholetá

kadeřnice a holička.
Z bývalého travnatého pole s třešňovou alejí podél trati v
Nymburské ulici mají dnes lidé pronajaté zahrádky.
V Rovenské ulici měli v padesátých letech obchod s
potravinami manželé Dvořákovi. Žila zde paní Marie

1970 Obchod Nymburská
Krejčíková, dlouholetá knihovnice ve Kbelích. A také
úspěšný sportovec - chodec pan Josef Průcha. Opravnu aut
má ve svém domě pan Miloslav Konštant.
V Mladějovské ulici bydlela dětská lékařka ve Kbelích
Hedvika Vobořilová. Její bratr Jiří Brdlík, byl profesorem
na gymnáziu v Praze. V domě žije jeho manželka Jitka
Brdlíková, která byla ředitelkou a učitelkou v mateřských
školách ve Kbelích. Ve vedlejším domě bydlel pan
František Šimek, který pracoval v letecké továrně Aero a
byl vybrán, aby se zúčastnil propagačního letu Evropou.
O panu Šimkovi a jeho letu napíši více v rubrice Zajímaví
Kbeláci. Bydlí zde také cyklista Václav Trsek. Na konci ulice
žil pan Václav Jíša, který býval v letech 1941-42 starostou
Kbel a také rodina pana Bystřického, která zahynula při
bombardování Kbel v roce 1945. Pan Bystřický vykonával
funkci starosty Kbel v letech 1939-1941.
Ve Vitíkově ulici žil pan Josef Vitík, který byl umučen v
koncentračním táboře. Ulice je po něm pojmenovaná.
A pokračujeme čtvrtí Pod dráhou. Dominantní je hned na
kraji u silnice v Mladoboleslavské ulici zájezdní hostinec,
který původně patřil za první republiky paní Mornsteinové.
Pak jej koupil pan Jelínek. Dodnes se tu říká U Jelínků.
Provozovala se tu restaurace a hotel. Za první republiky
byla u hotelu čerpací stanice. V 70. a 80. zde byl Motorest
„Caravan“ a na zahradě byly obří sudy a později chatky
pro turisty. Byla zde restaurace a velký sál pro pořádání
zábav. Dříve byla zahrada krásně upravená a byl tu i altán
a vodotrysk. Z pokojíků bývalého hotelu v prvním patře
budovy byly v 60. letech minulého století kanceláře
Komunálních služeb, které patřily k největším v okolí.
Ředitelem byl pan František Engel. Bylo zde sdruženo až 29
různých provozoven (např. krejčovství, truhlářství, malíři
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pokojů, zahradnictví), ale i soukromí taxikáři, kterých bylo
kolem 100. Další kanceláře zde měla Domovní správa, která
obhospodařovala přes 120 obytných domů ve Kbelích,
různé provozovny a garáže. Ředitelem byl pan Keyř. Později
se Domovní správa přestěhovala do II. sídliště. Po roce
1990 se zrušily Komunální služby i Domovní správa a v
objektu hostince se měnilo několik majitelů. V současnosti
zde sídlí již několik let spolek Útulek Kbely, který je hlavně
nočním klubem a využívá jen část restaurace. Na zahradě,
která je v současnosti dosti zpustlá, se pořádají různé
zábavy.
V současné době je na Mladoboleslavské ulici firma
Autosalon Auto Güttl.
I zde žili zajímaví lidé. Např. kotláři Bělovi v ulici Bojetická,
kteří opravovali kotle a také i měděné a kovové části (např.
v paláci Koruna v Praze) nejen u nás, ale i v zahraničí.
Také zde bydlel v ulici Nymburská listonoš pan Nenadál
nebo manželé Neubergerovi v ulici Dalovická, kteří měli
truhlárnu a také pohřební službu.
Čtvrť se velmi změnila. V její spodní části za potokem byla
okrasná školka, kterou vedli manželé Hajnovi. Ta se zrušila
a postupně se na celém pozemku vybudoval park, který
se táhne až k přejezdu na Ctěnice. Z Mladoboleslavské
ulice je vchod do tzv. Pralesa (Pražské lesní středisko), kde
je hlavně pro děti mnoho zajímavého. Je zde komunitní
zahrada, z bývalé prodejny okrasné školky je základna
pro ekovýchovné programy. Jsou zde umístěny výběhy
pro zvířata, naučná stezka Dřeva a dřevěná budova
zvaná Dřevák. Zde také pobývají střídavě mateřské školy
Albrechtická i Letců. Svou maringotku zde má také MŠ
Lesní klub Cestička. Také je možné si na vyhrazeném místě

kdykoliv opékat buřty. Horní areál je od roku 2019 volně
přístupný. Jsou upraveny cesty, je zde cyklostezka. Je to
krásný kout pro relaxaci a odpočinek.
Z historie víme, že v této části Kbel byl i tzv. plácek, na

r. 1867 – 155 let
Toho roku věnoval Kbelům statkář Václav Soukup kříž
na kamenném podstavci, který stával dlouhá léta u
brány vjezdu do dvora. Dnes vjezd k bytovým domům ve
Vrchlabské ulici. Kříž byl v roce 1991 přemístěn na místní
hřbitov.

ustavení spolku Tělovýchovné jednoty Sokol Kbely. Činnost
byla ukončena opět za války pak znovu obnovena na pár
let. Po sjednocení tělovýchovy v 50. letech sportovní
oddíly cvičily pod názvem TJ Spartak Kbely. Po roce 1989 je
to opět Sokol Kbely.
V tomto roce 1912 bylo ve Kbelích založeno také mnoho

r. 1872 – 150 let
V tomto roce projel přes Kbely první vlak na trati Praha
– Neratovice. Tuto trať zbudovala společnost Turnovsko
- kralupsko - pražské dráhy.

Branická hospoda
kterém se již v roce 1911 hrával fotbal. Byl úplně na konci
Kbel při levé straně silnice vedoucí do Vinoře. V současné
době stojí na tom místě rodinný dům. A také díky tomuto
plácku byl ve Kbelích založen v roce 1912 tělovýchovný
spolek DTJ, který se již po 2. světové válce neobnovil.
Zajímavostí je, že pravá strana konce Kbel při silnici do
Vinoře u potoka, kde stojí několik rodinných domků,
patřila do roku 1960 obci Vinoř. Byla to Vinoř III. Za první
republiky zde bylo zahradnictví a hotel zvaný Myšárna. Vše
patřilo panu Suchopárkovi.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel

r. 1887 – 135 let
U brány do dvora kdysi stávala také zvonička. Stala se
sdělovacím prostředkem. Zvonilo se poledne, půlnoc,
úmrtí nebo požár. Naposledy zvonil umíráček pan
Mikšovský roku 1950. Po zbourání dvora i brány v roce
1967 osud zvoničky není znám. Ptala jsem se i v různých
skanzenech, zda tam zvoničku náhodou nemají.
r. 1892 – 130 let
Kbely sice ještě neměly svou školu, ale učit se začalo
poprvé roku 1888. Jednotřídka byla v hostinci u Kettnerů,
dnes pneuservis na Mladoboleslavské ulici. Teprve roku
1892 byla dostavěna obecní budova školy, ve které se
poprvé začalo učit 1. září 1892 v samostatné trojtřídce.
Po rekonstrukci budovy je zde Domov seniorů. V archivu
v Dobřichovicích jsou uloženy tři školní kroniky psané od
roku 1892.

KBELSKÁ VÝROČÍ V ROCE 2022
A JINÉ ZAJÍMAVOSTI
r. 1492 – 530 let
Od těchto let do roku 1657 se o obec dělilo několik majitelů.
Např. braniborský kurfiřt, Kateřina Smiřická z Házmburku,
bratři Slavatové z Chlumu a Košumberka nebo Jan Pavel
svobodný pán z Briamontu.

r. 1797 – 225 let
Žitavská obchodní cesta, která vedla ze Žitavy do Prahy
(i přes Kbely) byla přejmenovaná na Císařskou silnici.
Silnice byla ještě několikrát přejmenovaná např. Královská,
Pražská, nebo Čs. armády, nyní je Mladoboleslavská.

r. 1657 – 365 let
V tomto roce koupila část Kbel Markéta Anna Thunová a v
majetku rodu Thunů byly Kbely téměř 100 let.

r. 1827 – 195 let
Hrabě Černín zbudoval ve Kbelích první cihelnu, která stála
v místech kde je nyní KNAUF.

r. 1722 – 300 let
Majitel vinořského panství hrabě František Josef Černín
koupil v roce 1722 v dražbě velkou část Kbel za 87 tisíc
zlatých. Získal thunovskou část a lze předpokládat, že
došlo k odkoupení i purkrabské části, která v té době
patřila statku Vinořskému. Černínové z Chudenic vlastnili
Kbely do roku 1918.

r. 1857 – 165 let
Vyšlo císařské nařízení o pojmenování ulic a zavádění
domovních čísel. Nejprve to byly strategické silnice a ulice
a veřejné budovy. K prvnímu pojmenování hlavních ulic
ve Kbelích došlo roku 1931, roku 1939 byly pojmenované
všechny ulice a roku 1973 přejmenované na současné
názvy.
V tomto roce bylo ve Kbelích 80 domů a 734 obyvatel.

spolků. Vzdělávací spolek mládenců, Všeodborový dělnický
spolek, Národní socialistické všeodborové sdružení,
Odbočka kovopracovníků, Spolek pěstitelů králíků, Skupina
tesařů, Skupina lučebního dělnictva, Jednota českých
střelců, Podporující spolek Karel Havlíček Borovský. O
činnosti těchto spolků ani o jejich skončení není nikde
psáno.
r. 1922 – 100 let
Dosud se svítilo petrolejkami. Teprve v tomto roce se
začal zavádět proud do obecných budov, na letiště a na
ulice. Zřídilo se v té době 13 veřejných osvětlení, kterých
každým rokem přibývalo. Kbely byly zásobovány proudem
Elektrickými podniky města Prahy.

Sklad a stáčírna piva Plzeňka Kbely

Roku 1922 navštívil kbelské vojenské letiště president
republiky T. G. Masaryk.

r. 1907 – 115 let
Dokončila se přístavba obecné školy na pětitřídku.

r. 1927 - 95 let
Starostou Kbel byl zvolen pan Karel Franc.

r. 1912 – 110 let
V hostinci U Karbusů po přečtení stanov založilo 25
mládenců Dělnickou tělovýchovnou jednotu DTJ. Byla
rozpuštěna za 2. světové války a více se již neobnovila.

U silnice k Vinoři u závor po pravé straně byla zřízena
provizorní vlaková zastávka. Do té doby se chodilo na vlak
do Satalic.

Dne 3. srpna roku 1912 vystavilo C. a k. Místodržitelství
pro království České se sídlem v Karlíně listinu stvrzující

Protože sokolové neměli kde cvičit, uvažovalo se o stavbě
sokolovny. Základní kámen byl položen v dubnu a již v září
toho roku se nová budova slavnostně otevírala. Do té doby
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se cvičilo různě po hostincích. V sokolovně se nejen cvičilo,
ale i hrálo divadlo a později i kino. Budova sokolovny stojí
na Mladoboleslavské ulici.

vysvěcena 28. 10. 1932. Svému účelu sloužila do doby,
než byl v blízkosti vystaven a vysvěcen v roce 2004 nový
moderní kostel.

V tomto roce byl ve Kbelích založen také divadelní spolek.
Hrávalo se v hostinci U Karbusů, U Suldovských, v Sokolovně
a v Lidovém domě. Ochotníci hráli ještě v roce 1958.

Teprve v tomto roce byla konečně zřízena dřevěná vlaková
zastávka ve Kbelích. Byla umístěna po pravé straně u
přejezdu na Vinoř.

r. 1962 – 60 let
Ve Kbelích nebylo zdravotní středisko. S jeho výstavbou
se započalo roku 1962. Otevřeno bylo v roce 1965. V
současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Pavel Žďárský, který svou funkci vykonává dodnes.

V roce 1962 začal vycházet kbelský „Zpravodaj“,
předchůdce dnešního „Kbeláku“.

r. 2012 – 10 let
V březnu se sešli pamětníci na 1. Letopiseckém setkání.
Celkem se uskutečnilo 81 setkání. Poslední se uskutečnilo
v dubnu roku 2020, než bylo přerušeno koronavirem. Díky
pamětníkům a jejich vzpomínkám, fotografiím i archiváliím
je možné připravit nové knihy – o školství a o Kbelích a také
doplňovat historii, protože se ztratila první Pamětní kniha
o Kbelích. Další setkání 82. se konalo v dubnu letošního
roku a další zase vždy první pondělí v měsíci. Jsme jediní v
celé republice, kdo tato setkání pořádá.

Baráčnický spolek byl založen v hostinci U Halíků.
Praporečníkem byl pan Rejzl. O činnosti spolku nejsou
žádné záznamy.
r. 1937 – 85 let
Protože bylo ve Kbelích stále více dětí, muselo být
přistaveno v tomto roce další poschodí k měšťanské škole.
Jediným čestným občanem Kbel se stal pan Dr. Ing.
Karel Novák. Titul mu byl udělen při příležitosti jeho 70.
narozenin.

1927 Sokolovna základy
Autobus začal jezdit i do Kbel. Byla to linka „F“. Autobusy
se označovaly písmeny.
Autobus typu Škoda 505 byl pro 16 sedících a 16 stojících
cestujících. Jízdné bylo závislé na délce ujeté vzdálenosti.
Od ledna roku 1952 byla písmena nahrazena čísly.
r. 1932 – 90 let
Zvyšoval se počet obyvatel a jedna škola již nestačila, proto

r. 1942 – 80 let
Fotbalisté se dočkali nového hřiště. Bylo několikrát
upravováno až do dnešní podoby. Na hřišti se hrál fotbal,
v zimě se na malém hřišti bruslilo, pořádaly se různé
sportovní akce, ale i den dětí nebo se cvičila spartakiáda.
Nyní hřiště nese název Stadion Václava Sajfrta.
r. 1947 – 75 let
V tomto roce byla dokončena přestavba původního
obecního domu - pastoušky a slavnostně otevřena budova
Místního národního výboru (MNV). Do té doby byly
úřadovny v Krnské ulici a ve dvoře. Dnes krásná radnice
MČ Praha 19.
Na podzim byl zřízen místní rozhlas a národnímu výboru
bylo dáno do užívání 17 amplionů rozmístěných po Kbelích
a 20 gramofonových desek.
Také byl založen další spolek zahrádkářů, který je ve Kbelích
dodnes.
r. 1952 – 70 let
V tomto roce se rušilo označování autobusů písmeny a
zaváděla se čísla. Do Kbel jezdil autobus č. 119.

1932 letecký snímek
byla roku 1932 otevřena další budova školy. Byla to tzv.
měšťanská škola smíšená, kde se učilo do roku 1982. Dnes
budova školy PALESTRA.
Kbely neměly svůj kostel. Svatby, křtiny i pohřby se konaly
v kostele ve Vinoři. Roku 1932
byla odkoupena stodola a pozemek Družinou sv. Kláry.
Stodola byla přebudována na kapli sv. Alžběty, která byla

Na konci Kbel směrem na Letňany vznikl podnik Letecké
opravy Kbely vyčleněním z podniku Rudý Letov Letňany.
V současné době zůstala v areálu jen malá část podniku,
která spadá pod Letecké opravny Malešice. Jinak zde sídlí
různé firmy.
r. 1957 – 65 let
Předsedou Místního národního výboru byl zvolen na 4
roky pan Karel Souček.

Započala se plynofikace a postupně byl zaveden plyn po
celých Kbelích.

Ulici Mladoboleslavskou a Toužimskou spojuje nová
komunikace Polaneckého.

1941 Stavba hřiště Spartak
r. 1967 – 55 let
V tomto roce měly Kbely 811 domů a 7 000 obyvatel.
Na železnici ve Kbelích byla zrušena dvoukolejka. Byla
zbudována za války pro opravené německé automobily,
které se opravovaly v Lidovém domě. Dvoukolejka vedla
od nádraží směrem na Satalice a končila nad tunelem v
současném parku.
V areálu letiště byla otevřena první výstava letadel v
připravovaném muzeu, které bylo otevřeno o rok později.
r. 1972 – 50 let
To je rok, kdy natáčel svůj klip pan Karel Gott na kbelském
nádraží. Na obalu desky je zpěvák v čekárně u kamen.
Nádražní budova byla otevřena v roce 1943 a zbourána v
roce 2014. Na jejím místě dnes stojí dům.
Začalo se s napojováním Kbel na pražskou vodovodní síť.
Kbely mají vodu ze Želivky.
r. 1982 – 40 let
Dokončena velká přístavba Lidového domu.
Na okraji Kbel byl otevřen nový podnik zvaný
Maltárna, dnes je to Knauf.
r. 1992 – 30 let
Do konce tohoto roku trval Československý stát, 74
let (1918 – 1992). V dalším roce došlo k rozdělení na
Česko a Slovensko.
r. 1997 – 25 let
V tomto roce byl ve volbách zvolen starostou Kbel pan

Na hřbitově byla vybudována nová rozptylová loučka,
která tu dosud nebyla.
V tomto roce MČ Praha 19 otevřela Nízkoprahové centrum
pro kbelskou mládež. Dnes nese centrum název HANGÁR
19.
r. 2017 – 5 let
Pošta ve Kbelích má bezbariérový přístup také zásluhou
kbelské radnice.
Dne 31. května byl otevřen nový areál zvaný PRALES
(Pražské lesy), který vznikl z bývalé okrasné školy na konci
Kbel směrem na Vinoř.
r. 2022
Magické datum, které bylo v únoru 22.02.2022 se již nikdy
nebude opakovat. V numerologii se posloupnost čísel
označuje jako andělská. Kombinace těchto čísel se dá číst
z obou stran a nazývá se palindrom. Takové náhody jsou
velmi vzácné.
Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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3. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH
FOTOGRAFŮ

Nejzajímavější knižní přírůstky:
Březen - Květen 2022

Ve středu 15. 6. 2022 proběhla vernisáž výstavy 3. ročníku
soutěže amatérských fotografů, spojená s vyhlášením
nejúspěšnějších autorů. Celkem se tohoto ročníku
zúčastnilo 26 autorů, kteří zaslali 136 soutěžních snímků,
z nichž vybrala odborná komise 1. ČKFA Nekázanka 40
nejlepších, které vyhovovaly jak po technické stránce, tak
splňovaly i zadané téma. Tyto vybrané fotografie jsou
momentálně vystaveny v prostorách kbelské knihovny. Z

Pro dospělé:

Miroslav Bárta – Sedm zákonů (Jota)
Michael Connelly – Básník smrti (Slovart)
Magda Váňová – Ať myši nepláčou (Šulc&Švarc)
Jan Bauer – Poutníci ze Svaté země (Moba)
Jeffery Deaver – Poslední důkaz (Domino)
Lisa Reganová – Dívka beze jména (Grada Publishing)
Louise Pennyová – Skleněné domy (Euromedia Group)
Dominika Prejdová – Z čeho je den (Euromedia Group)
Jiří Březina – Mizení (Motto)
Alena Jakoubková – Líný manžel, holé neštěstí (Moba)
Vlastimil Vondruška – Morový testament (Moba)
Laurent Gounelle – Intuice (Rybka Publishers)
William Andrews – Dcery dvouhlavého draka (MF))
Halina Pawlowská – Milý Bene (Motto)
Katarína Gillerová – Příliš mnoho tajemství (Motto)

Kategorie: Barvy kolem nás
1.místo Ivana Zámyslická
2.místo Veronika Lorenzová
2.místo Michal Kratochvíl
3.místo Alena Vrbová
3.místo Vlaďka Běhounková

Pro děti a mládež:

Lucie Sunková – Medvídek Vilda se
nenudí (MF)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO. Snaživý medvídek
(Fragment)
Thomas C.Brezina - Případ pro tebe a Klub tygrů. Tajný
úkol pro upíra (Fragment)
Virginy L. Samová – Deník odhodlané Prudilky. Fany se
nedá! (Euromedia Group)
Bing. Pohádky na dobrou noc (Egmont)
Roberto Santiago – Fotbaláci. Záhada začarovaného hradu
(Host)

těchto 40 prezentovaných snímků byly dále vybrány, ve
dvou soutěžních kategoriích, hlavní výherci celé soutěže.
Hodnotící porota, složená z kulturních pracovníků ÚMČ,
měla opravdu těžkou práci, neboť snímky byly skutečně
velice pěkné a rozhodnutí o třech nejlepších nebylo
snadné. Po spočítání jednotlivých bodů tak došlo k situaci,
kdy se na dvou druhých a třetích místech umístili současně
dva autoři.
Výherci obdrželi malou pozornost a všichni vystavující si
svoje snímky budou moci po ukončení výstavy odnést jako
dárek.
Všem účastníkům velice děkujeme, gratulujeme výhercům
a těšíme se na další ročník této velice úspěšné akce!
Fotografie jsou k zhlédnutí v provozních hodinách knihovny
do 2. 9. 2022.

Zpracovala za knihovnu Kbely Iveta Novotná

Kategorie: Místo které mám rád
1.místo Jaroslava Houšková
2.místo Danuta Zgliczynská
2.místo Jana Braunspergerová
3.místo Dominika Brychová
3.místo Vlaďka Běhounková

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA
- V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA V TERMÍNU:
4. 7. - 10. 7. 2022 A 25. 7. - 21. 8. 2022
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HLEDÁM PRONÁJEM BYTU VE KBELÍCH
Hledám pronájem bytu.
2+kk nebo 1+1
tel.: 776 101 121
VÝUKA KYTARY VE KBELÍCH
Výuka kytary ve Kbelích od září 2022, možné i individuální
lekce. Country (+trampské, pop) se zpěvem, rock i klasika.
Příznivé ceny.
Info na vojtatupy@atlas.cz.

INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle
Plošná inzerce
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
1/8 strany A4

3.920,- Kč s DPH
2.210,- Kč s DPH
1190,- Kč s DPH
790,- Kč s DPH

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

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT VE KBELÍCH
Vyměním obecní byt ve Kbelích 1+1/balkon/sklep 2NP
za 2+1/3+1 ve Kbelích. Mám dvě děti, které potřebují své
zázemí. Prosím volejte/pište.
Tel.: 725 838 980, juliannapeterka@gmail.com

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ VE KBELÍCH
Výroba, montáž, opravy aj..
Luděk Vaník tel.: 607814222, hoblinka.vanik@seznam.cz
Lepší volat. (Pracovní dny)

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel,
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení
na 3 čísla je sleva 5%.
Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16 ze
strany A4 za 390,- Kč včetně DPH.

PLYN - VODA - TOPENÍ
Montáž a oprava rozvodů a spotřebičů. Veškeré instalatérské,
plynařské a topenářské práce, čistění odpadů, revize plynu.
Vladimír Tymeš, tel. 603 937 032,
www.voda-plyn-tymes.cz

VÍTĚZSLAVA FENCLOVÁ

CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ MAKLÉŘKA
PRO KBELY A OKOLÍ
Chcete prodat nebo pronajmout
Vaši nemovitost?
• První konzultace vždy zdarma

• Víte o někom, kdo prodej plánuje?
Vaše doporučení ráda odměním

Garantuji a zajistím:
• kompletní realitní a právní servis

• profesionální prezentaci
• pravidelný kontakt a reporting

Tel. 606 618 991

E-mail: vitezslava.fenclova@century21.cz
www.century21.cz/makler-vitezslava-fenclova

Happy Investment

SPOLEHLIVÉ
PARTNERSTVÍ

D R O G E R I E K B E LY
SPREJ NA POKOŽKU
PROTI KOMÁRŮM

DÝMAJÍCÍ SPIRÁLA
PROTI KOMÁRŮM

75 Kč

59 Kč

É

NN

ÚČI

GEL NA POKOŽKU PO
BODNUTÍ HMYZEM

39 Kč
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ED
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N
ÚČI
PROTI SLIMÁKŮM

85 Kč / 99 Kč

TOALETNÍ PAPÍR 3 vr. – 16 ROLÍ

109 Kč / 6,80 Kč za roli
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ODS
PALIS TÍN
ANDR

AKCE
2,5 L +

Platí do 30. 7. 2022

navíc Z
Do vyp

0,5 L

DARM
A

rodání
zásob.

ušetříte

17 %

Mladoboleslavská 843, Praha – Kbely

429,-

PLATÍ OD 1. 6. DO 31. 8. 22
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