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Jak jsme Vás již aktuálně informovali na našich webových 
stránkách či odpovídali na dotazy tak dokončení 
rekonstrukce a nástavby zdravotního střediska se 
nám velice zkomplikovala, když ze dne na den podala 
zhotovitelská firma ACG Real na sebe insolvenci. Od té 
doby běží řízení u soudu na určení insolvenčního správce, 
který však není stále jmenován a městská část nemá 
partnera pro jednání. Pan starosta 
navíc učinil dotaz spolu s prosbou 
na pana soudce, s ohledem 
na druh služby, která má být 
zajišťována, a to je zdravotnictví, 
aby k tomuto faktu přihlédl. 
Zatím se však nedaří. Přesto jsme 
připraveni, je zmapováno přesně, 
co se má ještě dokončit a dohoda 
se subdodavateli je v reálných 
číslech a tabulkách zpracována. 
Jiná situace je u rekonstrukce 
ulice Jilemnická, kde byla dle 
plánu stavebně dokončena část 
k odbočce ke sběrnému dvoru 
včetně chodníku a pokračování 
bude spuštěno z vinořské strany, 
tedy až po zámek Ctěnice po 
novém roce při příznivých 
klimatických podmínkách. Podrobněji přinášíme zprávu 
uvnitř Kbeláku.
Naše mateřské školy a základní škola spustily program 
pomoci pražským domácnostem a rodinám ohroženým 
inflací, kde mohli žádat o příspěvek na stravné, družinu, 

kroužky či pomůcky pro své školní děti. Program by měl 
pokračovat i po novém roce a rodiče či zákonní zástupci 
budou opět všemi dostupnými informačními kanály včas 
informováni. 
Konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy Praha 
– Kbely dopadlo vítězstvím současné zástupkyně pana 
ředitele Mgr. Evou Kulichovou, která nyní přebírá svou 

funkci, což není jednoduché, ale věříme, že brzy se do své 
role vžije, k čemuž jí přejeme hodně úspěchů a sil.

Ivana Šestáková
místostarostka

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19 

V říjnu 2022 byla opravena zastávka Sovenická. Zastávka 
ve směru k semaforu je v zálivu, kde byla rozbitá zámková 
dlažba. Na základě několika upozornění našeho úřadu 
TSK hl. m. Prahy přistoupila k havarijní opravě. Bylo 
třeba zasáhnout i do vozovky Semilské ulice, takže 
stavební firma vybudovala o kus dál provizorní dřevěné 
nástupiště a signalizaci pro střídavý provoz v jednom 
jízdním pruhu.
Místo rozhrkaných dlaždic je tu teď asfaltový povrch z 
pořádným podložím. Obyvatelka sousedního domu si 
může oddechnout.

OŽPD 
ÚMČ Praha 19

ZASTÁVKA V SEMILSKÉ ULICI 
OPRAVENA
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Ve středu 19. 10. 2022 proběhlo ustavující zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 19 s nově zvolenými 
zastupiteli. Do kbelského zastupitelstva byli zvoleni tito 
zastupitelé a zástupci volebních stran:
Pavel Žďárský
Ing. Vladimír Olmr
Ivana Šestáková
Leoš Biskup
Ing. Radek Petráň
Tomáš Haniak
Marian Kadlec
Ing. Petr Blažek
Sylvia Bělová
Petr Váňa

Kateřina Březinová
Karel Kučera
Ing. Mgr. Luboš Lauer
Markéta Cacáková
Vítězslav Pavel
Hlavním úkolem prvního ustavujícího zasedání bylo složení 
slibu zastupitele a volba starosty, místostarostů a člena 
rady. 
Do těchto funkcí byli zvoleni:
Starosta MČ Praha 19: Pavel Žďárský
Místostarostové: Ivana Šestáková, Ing. Vladimír Olmr
Neuvolněný místostarosta: Ing. Radek Petráň
Člen rady MČ: Tomáš Haniak

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19

Dne 19. 9. 2022 byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán 
Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 
01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), a to jeho druhá část – 
podpůrná opatření. 
Druhá část Akčního plánu obsahuje podpůrná opatření, 
která byla vytvořena na základě dohody a vzájemné 
spolupráce členů Pracovní skupiny pro PZKO Magistrátu hl. 
m. Prahy, jejíž zástupci odsouhlasili seznam plánovaných 
činností včetně harmonogramu a zodpovědnosti za řízení 
nebo součinnosti při naplňování jednotlivých stanovených 
úkolů.
Podpůrná opatření obsahují opatření z oblastí omezení 
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů, dopravy, 
zemědělství a ostatních zdrojů. Při návrhu jednotlivých 

úkolů Akčního plánu byly zohledněny související 
strategické dokumenty hlavního města Prahy, především 
pak Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 
a Plán udržitelné mobility Prahy a okolí a další, s nimi 
související implementační dokumenty.
Akční plán PZKO 2020+, druhá část – podpůrná opatření 
je zveřejněn na webových stránkách Portálu životního 
prostředí MHMP https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/
ovzdusi/index.html, na kterých lze rovněž nahlédnout do 
Akčního plánu PZKO 2020+, první část – závazná opatření a 
Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha, 
CZ 01.

OŽPD
Zdroj: www.portalzp.praha.eu

AKČNÍ PLÁN K PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ 
KVALITY OVZDUŠÍ

Výše jmenovaný reprezentoval Městskou část Praha 19 
ve dnech 29. 6. – 3. 7. 2022 na Mistrovství Evropy GPC 
v Trutnově. Mezi 432 závodníky vybojoval 1. místo v 
kategorii Dorost 18 – 19 let do 90 kg.
Za zmínku stojí také vynikající druhá místa pana Luďka 
Šmída v kategorii Open 23 – 39 let do 75 kg a trenéra 
celého klubu Sebeobrana Kbely pana Ondřeje Šťastného v 
kategorii Master 40 – 45 let. Těmto byla udělena medaile 
II. stupně již v roce 2019, a to za reprezentaci na MS v 
silovém trojboji GPC 2019 v Nových Zámcích.

red.

UDĚLENÍ MEDAILE II. STUPNĚ 
PANU JANU FANTOVI ZA ÚSPĚŠNOU 
REPREZENTACI MČ PRAHA 19 
V BENCH-PRESSU

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html
https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html
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Na konci října byla rekonstruována první část Jilemnické 
ulice. Nejdřív byla vyasfaltována cyklostezka, aby ji mohli 
používat lidé, kteří jdou pěšky nebo jedou na kole do 
Ctěnic. Asfalt je kvalitní, dobře sjízdný i na kolečkových 
bruslích. Následoval nový povrch vozovky Jilemnické ulice. 
Je to první část velké infrastrukturní stavby, kterou město 

řeší už neuvěřitelných 13 let.
První etapa končí u sběrného dvora v areálu Vin Agro. 

Druhá část je náročnější, protože zde budou položeny 
inženýrské sítě pro areál a rodinné domky. Oprava bude 
končit až u ctěnického zámku.
Od ctěnického zámku vede nový chodník do Vinoře a 
opravená je cesta na Přezletice a Miškovice. Probíhá 
jednání s golfem ohledně odstranění plotu a co největšího 
zpřístupnění areálu veřejnosti při zachování bezpečné hry. 
Další kus krajiny tak bude zpřístupněn k rekreaci.

OŽPD

Magistrát hlavního města Prahy a další instituce vydali 
opatření, kterým omezují vjezd náklaďákům nad 12 tun do
Mladoboleslavské ulice ve Kbelích a Vinoři. Pod značkou 
zákazu vjezdu je dodatková tabulka „TRANZIT“, což 
znamená,
že tu smějí nadále jezdit jen kamiony, které do Kbel nebo 
Vinoře opravdu potřebují vjet: mají zde místo nakládky
či vykládky, sídlo, provozovnu, opravnu nebo i bydliště 
řidiče. Na značce je dobré, že by neměla omezovat kbelské 
řidiče
a podnikatele, ale řidiče, kteří například objíždějí kolony 
na dálnici D10.
Značení je osazeno, ale nějakou chvíli bude trvat, než si 

všichni řidiči zvyknou a než 
se opatření dostane
do navigací. Pak nastoupí 
městská policie cestu 
dohadování se s řidiči, kteří 
často nebudou přesně vědět, 
kudy mají jet.
Bude to náročné, ale lepší 
řešení se s Policií ČR a úřadem 
v Brandýse nepodařilo 
domluvit.

OŽPD

ZÁKAZ VJEZDU KAMIONŮ 
NA MLADOBOLESLAVSKOU

PRVNÍ ČÁST JILEMNICKÉ DOKONČENA

KBELSKÉ POSVÍCENÍ
Další tradiční kbelské posvícení se konalo 17. září v 
Centrálním parku Kbely. Návštěvníci se mohli potěšit 
vystoupením HK ČMELDA, gotickým tancem, pohádkou 
KOCOUR MODROOČKO, středověkou módní přehlídkou, 
shlédnout divadlo Legenda o sv. Ludmile a sv. Václavu. 
Večer vystoupila kapela YOYOBAND a vše završila ohňová 
show OŽEHAVÁ ZÁLEŽITOST.

red.
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Stánky s ochutnávkou tradičních italských specialit a 
kvalitních vín, prodejní stánky italského sortimentu 
a prohlídka sportovních vozů (např. Ferarri). Pro děti 
elektrický býk, aerotrim a nafukovací skluzavka. K poslechu 
zahrála kapela Balageband s Otou Balagem, které dělala 
předskokana skupina s názvem Blues mechanics. Celý 
program moderoval David Suchařípa. Akce byla zakončená 
ohňostrojem. První ročník upořádala firma MONACO ve 
spolupráci ÚMČ Praha 19.

red.

ITÁLIE VE KBELÍCH HASIČSKÝ PLES
V sobotu 5. 11. ovládl Lidový dům ve Kbelích již tradiční 
ples našich dobrovolných hasičů. Bohatá tombola, skvělá 
hudba, plno tance a především výborná atmosféra. Na 
plese vystoupil Felix Antonín Slováček, Milan Pitkin, 
Santino  De  Angelis, herec a moderátor Michal Šeda a  Bc. 
Tomáš Ulrich s Projektem zachraň život a focení kalendáře 
s Naší jednotkou. Ples provázela kapela HOLOKRCI a 
Kapela A-Band. Vystoupila finalistka Miss ČR 2022 Andrea 
Kaplanová. Moderátorem večera byli herec z seriálu 
Ulice  Jan Řezníček a také herec a kaskadér Santino De 
Angelis. Plesu se zúčastnil ředitel  Slovanského okresního 
hasičského záchranného sboru z Kežmaroku p. Rudolf 
Heringr.

 red.



3110 11

Vedení radnice položilo 27. října věnec u příležitosti 
vzpomínky na vznik Československé republiky, který je 
datován na 28. října roku 1918. Pár slov k tomuto výročí 
pronesl starosta MČ Pavel Žďárský, na závěr zazněla česká 
hymna v podání kbelačky Markéty Dvořákové.  
Pomník byl slavnostně odhalen 27. října 2018 při příležitosti 
100. výročí vyhlášení samostatné Československé 
republiky. Autorkou památníku je mladá architektka Jana 
Bačová Kroftová a je vysvěcen panem farářem P. Filip Jan 
Rathouský OFM z kostela sv. Alžběty ve Kbelích.

red.

VZPOMÍNKA NA VZNIK 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Dne 1. 8. 2022 schválila Rada hl.m. Prahy vyhlášení 
Programu Čistá energie Praha 2022 - 2023, jehož cílem 
je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor 
energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy 
v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na 
potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.
Dotace jsou určeny na podporu projektů instalací tepelných 
čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s 
vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, 
solárních termických systémů a regulace parametrů 

otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě 
bytových domů v trvale obývaných bytových objektech. 
Výše dotace podle jednotlivých opatření je uvedena 
v následující tabulce. Skutečná výše dotace nemůže 
překročit 50 % doložených způsobilých nákladů (v případě 
písmene e) 30 %).

O dotaci mohou žádat fyzické osoby s občanstvím 
členského státu EU, s občanstvím členských států 
Evropského sdružení volného obchodu a (bytová) družstva 
a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České 
republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy 
byt, a které v tomto bytě uvedli nebo uvedou do provozu 
podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 
2023.
Žádost musí být podána ve lhůtě od 5. 9. 2022 9:00 do 
30. 9.2023 23:59 hodin. Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí 

dotace nebo nevyhovění žádosti je do 11.12.2023. 
Žádost je možné podávat před, v průběhu i po 
realizaci projektu.
Program administruje a informace ke zpracování 
žádosti poskytuje Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy, oddělení 
environmentálních projektů, Jungmannova 
35/29, Praha 1. Konzultace budou probíhat 
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu (dotace.
topeni@praha.eu.), ve výjimečných případech 

osobně. Osobní konzultace je nutno předem domluvit na 
telefonních číslech 236 004 314 a 236 004 206. Veškeré 
informace k Programu, včetně návodu k podání žádosti, 
jsou k dispozici na internetových stránkách HMP http://
portalzp.praha.eu. 

OŽPD
Zdroj: www.portalzp.praha.eu

INFORMACE O MOŽNOSTI 
ZÍSKÁNÍ DOTACE Z PROGRAMU ČISTÁ 
ENERGIE PRAHA 2022 - 2023

Opatření I. (pro bytové jednotky, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci a novostavby) Maximální výše 
dotace

a)
Instalace tepelného čerpadla 
(instalace v novostavbě, náhrada 
původního zdroje tepla)

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 100.000,- Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60.000,- Kč

b) Instalace solárního termického systému 50.000,-  Kč

c)
Instalace akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3. a vyšší 
emisní třídy 8000,- Kč

Opatření II. (pro bytové domy)
 

d) Instalace tepelného čerpadla 
(náhrada původního zdroje tepla) 400.000,- Kč

e) Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových 
domů 100.000,- Kč

http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu
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RELAXAČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Kbelská radnice připravila pro kbelské seniory opět něco 
nového. V rámci arteterapie jsme se rozhodli uskutečnit 
20.10.2022 první relaxační výtvarnou dílnu. Ekocentrum 
Prales nám poskytlo zázemí a spolu se Kbelským ateliérem 
- paní Brchelovou-Benešovou jsme strávili v příjemné 
atmosféře několik hodin malování s odbornou asistencí 
paní malířky. Účastníkům jsme připravili zakoupené 
stojany, plátna i barvy, měli možnost si vyzkoušet různé 
techniky malby s akrylem, akvarelem, vznikaly originální 
výtvory krajin, zátiší, květin, ale například i maják. Přítomní 
se naučili například, jak krásně se mohou akvarelové 
barvy míchat, tvořit stíny či přechody barev. Příští kurz 
je naplánovaný na termín 24. 11. 2022 a zde se společně 

seznámíme s možnostmi míchání barev, olejomalbou           
a mnohé další zajímavosti. 

Těšíme se na vás. Další info na tel. 731461769.

SNÍDANĚ NA PERÓNĚ 
Letošní, již šestá, Snídaně na peróně, se konala na nádraží 
ve Kbelích, Čakovicích, Satalicích a Kyjích. Letos jsme 
se sešli v první den, kdy opět začala jezdit linka S34. Na 
trati jsou neustálé výluky, přesto přišel rekordní počet 
cestujících.
Akce byla součástí týdne mobility, jehož hlavním tématem 
bylo letos „kombinuj a jeď“. Cestujícím byly představeny 
dvě připravované přestupní zastávky. Jde o nádraží Praha-
Rajská Zahrada a Praha-Kbely, Jilemnická. U metra Rajská 
Zahrada se staví nová železniční zastávka s přestupem na 
autobus. Myslí se i na chodce, kteří budou mít novou lávku. 

V budoucnu tam má vést i tramvajová trať a cyklostezka. 
I ve Kbelích má vzniknout zastávka pro všechny uživatele. 
Zastávka je za valem, aby nerušila místní. Je tu navržená 
rekonstrukce autobusové zastávky, parkoviště pro 
přespolní, kteří dnes stojí v ulicích, nové chodníky s 
napojením na rekonstrukci Jilemnické, cyklostezka bude 
převedena mimo Herlíkovickou ulici, byl
opraven a zabezpečen železniční přejezd.

Radek Čermák, OŽPD

TVOŘIVÁ DÍLNA
Velkou výzvou pro všechny tvořivé seniory byla kbelskou 
radnicí uspořádaná akce v rámci ergoterapie. Ve čtvrtek 
27.10.2022 od 13h proběhla za velice příjemné atmosféry 
tvořivá dílna v tématu dušiček. Zde se sešlo troufám 
si říci zatím největší množství tvořivých a zručných 
zájemců. Z připravených přírodních materiálů, ale též 
radnicí zakoupených podzimních propriet vznikala velice 
povedená dušičková aranžmá do bytů či na hřbitov k 
památce zesnulých. Na akci nechyběla muzika včetně 
malého občerstvení. Azyl nám jako minulé roky poskytlo 
Ekocentrum Prales po domluvě zdarma, za což velice 
děkujeme.

Šárka Egrtová
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v mládežnických kategoriích 
vyhlášen Mistrovstvím Prahy.
V hlavní kategorii žen se stala 
vítězkou reprezentantka Karla 
Štěpánová (Cyklostar Head 
Pirelli) a v kategorii mužů si 
své loňské prvenství zopakoval 
Jan Zatloukal (NUTREND 
Specialized racing ).
V chladném a větrném počasí 
zimou závodníci rozhodně 
netrpěli. Trať technicky náročná 
nebyla, ale v každém okruho 
čekalo na závodníky 8 prudkých 
výjezdů.
Moderování akce se letos 
chopil mnohonásobný 
paralymijský vítěz v cyklistice 
Jirka Ježek. O stavbu trati se 
jako obvykle postarali cyklisté 
ze zdejšího Kbely cycling teamu 
a také někteří se  postavili na 
trať né jako komisaři tratě, ale 
jako závodníci. V kategorii Masters III se blýskl 2. místem 
Richard Zdeněk a kategorii SuperMasters ovládl ředitel 
závodu Miroslav Svoboda.

Poděkování za možnost pořádání závodu,který je zde již 
tradicí patří městské části Praha Kbely, firmě KNAUF a řadě 
dobrovolníků z pořádajícího oddílu Kbely cycling teamu.  

11.ROČNÍK KBELSKÉHO MTB PAHORKU
O velikonoční sobotě 30.4. 2022 proběhlo 2. kolo Pražského 
MTB poháru,jehož nedílnou součástí je zdejší lesopark.
Téměř 300 účastníků napříč všemi kategoriemi svědčí o 

oblíbenosti zdejšího závodu a letošní ročník ve Kbelích byl 

KBELY CYCLING TEAM
MISTROVSTVÍ EVROPY 
V MTB MARATONU 2022
Letošní ročník pořadatelsky připadl České republice a 
závod se odehrál v Lužických horách na trati jednoho 
z nejprestižnějších MTB maratonů v ČR známeho pod 
názven Malevil cup.

Pro evropský titul v elitní kategorii si vítězně dojel Ital 
Fabian Rabensteiner. Z našich závodníků si nejlépe vedl 
Jaroslav Kulhavý a na stupních vítězů bral bronzovou 
medaili.
O evropské tituly se nebojuje jen v elitní kategorii, ale 
možnost získat medaili z evropského šampionátu mají i 
starší jezdci v kategoriích masters.
Výhoda domácího prostředí a znalost trati z předešlých 
účastí v závodu, nemohla nechat bez povšimnutí skupina 
cyklistů z místního Kbely cycling teamu.
Oznámení pořadatelství známého již z loňského roku 
skýtala dostatek času na přípravu v účasti na mistrovství 
Evropy. Po všeobecné zimní přípravě, hned jak počasí 

dovolilo, jezdili cyklisté najíždět 
trať závodu na místo konání 
do Lužických hor a tak Jablonné v Podještědí, které bylo 
místem startu i cíle závodu, se stalo poměrně častou 
destinací tréninků.
Nepodcenění přípravy, odhodlání a také reprezentace české 
republiky, pomáhalo cyklistům vyrovnat se s náročnými 

tréninky,které nakonec někteří dokázali přetavit v medaile 
s evropským leskem.
Čtyři kbelští mušketýři, kteří se nakonec postavili 19.6.2022 
na start za úmorného vedra, kdy nezvykle na tuto dobu 
padaly teplotní rekordy, vybojovali dvě medaile.
V kategoriii  
   Masters 50-54 Váňa Marek           11. místo
   Masters 56-60 Zdeněk Richard       3. místo
   Masters 60-64 Kolesa Luděk          7. místo
   Masters    70+ Svoboda Miroslav   2. místo
Kromě české vlajky stoupající na stožáru při vyhlašování na 
stupních vítězů, tak k úplné spokojenosti chyběla jen česká 
hymna.   
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY
VĚŘÍM, ŽE DOBRÁ SPOLUPRÁCE 
PŘINÁŠÍ ÚSPĚCHY 
Vážení rodiče, milé děti, drazí kolegové a kolegyně, pondělí 
17. října bylo pro mne první v roli ředitelky ZŠ Kbely. Chci 
vás ujistit, že k ní přistupuji a budu vždy přistupovat s 
obrovskou zodpovědností, respektem i pokorou.
Školu znám velmi dobře, jako speciální pedagožka v ní 

pracuji od roku 2018 a od roku 2019 jsem vykonávala funkci 
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň. Znám celkové klima 
školy, znám naše děti, vím, jak funguje pedagogický sbor, a 
také, jak důležitá je škola pro Kbely. Zároveň si uvědomuji, 
kolik práce je před námi a že se budeme muset všichni 
mnohé učit, abychom byli jako škola úspěšní.   Máme 
velkou výhodu, že spousta dobré práce se již odvedla a 
za toto chci poděkovat předchozímu řediteli školy panu 
Květoslavu Přibilovi.
Naším posláním je dát dětem co nejlepší vzdělání a 
připravit je na jejich další život. Chceme, aby byly na naší 
škole spokojené, chceme udržovat a zlepšovat komunikaci 
s vámi rodiči. Stejně tak je pro mě důležité, aby se lidem 
na naší škole dobře pracovalo a aby škola spoluvytvářela 
dobré klima naší městské části.
Toto vše je má motivace i hlavní úkol a o to se nepřestanu 
jako nová ředitelka školy snažit. Nový model vedení školy 
chci založit na spolupráci, na transparentní komunikaci, 
transparentním financování školy a dobrých vztazích s 

širší komunitou, dalšími příspěvkovými 
organizacemi (mateřské školy, CoByDup...)  a 
vedením obce.
Myslím si, že ředitelka školy by měla být především 
pedagogickým lídrem, to samé budu chtít i od svých 
zástupů. Proto se chci spolu se svými zástupkyněmi a 
zástupcem zapojit do programu Ředitel naživo. Tento 

program je výjimečný tím, že je zaměřený především na 
pedagogické vedení a účastníci najdou své mentory mezi 
zkušenými řediteli dlouhodobě dobře vnímaných škol.  
Základem transparentnosti a důvěry je nastavení funkční 
komunikace s rodiči žáků a veřejností. S tím souvisí i 
seznamování s kroky nebo zajímavými akcemi, které se 
budou na naší škole odehrávat. Jedním z prostředků, jak 
informace k veřejnosti dostat, bude webový newsletter na 
stránkách školy.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkovala 
žákům 9. tříd, kteří připravili pro celou školu společenskou 
„halloweenskou událost“ a následný rej masek. Pokud 
nám to situace dovolí, tak bychom se ještě letos rádi 
vrátili k tradičním školním předvánočním akcím, kterými 
jsou například vánoční jarmark, mikulášská nebo vánoční 
hvězdy.
Věřím, že naše spolupráce nás bude bavit a bude přinášet 
úspěchy.

Eva Kulichová, ředitelka ZŠ Praha – Kbely

PRVNÍ ROČNÍK ŠKOLNÍ SOUTĚŽE 
KBELSKÝ PSAVEC JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI 
V loňském školním roce školní parlament uvedl první ročník 
soutěže KBELSKÝ PSAVEC. Žáci i zaměstnanci školy mohli 
napsat nebo vytvořit své vlastní literární dílo na konkrétní 
vyhlášené téma. Menší děti do třetí třídy mohly nakreslit 
obrázek. Vyhlášeny byly čtyři kategorie s danými tématy:
a) kat. 1: žáci 0. – 3. ročníků, téma: Pohádkový 
příběh;
b) kat. 2: žáci 4. – 6. ročníků, téma: Škola budoucnosti;
c) kat. 3: žáci 7. – 9. ročníků, téma: Sci-fi;
d) kat. 4: zaměstnanci školy, téma: Když já chodil do 
školy.
Celkem se sešlo přes 70 prací, což můžeme jednoznačně 

považovat za úspěch. Komise sestavená z členů školního 
parlamentu a učitelů I. i II. stupně měla nelehký úkol – 
vybrat z těch všech prací ty nejzajímavější. A jak to celé 
dopadlo? 
Výsledky Kbelského psavce 2022:
Kategorie I.: 1. místo Mikuláš Čech, 2. místo Adriana 
Drašilová a Adriana Eclerová, 3. místo trio Beáta Jarošová, 
Klára Langerová, Eliška Hlochová
Kategorie II.: 1. místo Adéla Burianová, 2. místo Julie 
Bulíčková, 3. místo Kateřina Novotná
Kategorie III.: 1. místo Ema Chrubasíková, 2. místo Linda 
Musilová, 3. místo Beáta Švecová
Kategorie IV.: 1. místo Dušan Hrazdíra 

Za školní parlament Karolína Kunová, Beáta Švecová, 
Mia Prášková, Kateřina Houčková a Zdeněk Brůna

TŘÍDA 5.C NAVŠTÍVILA TROJSKÝ ÚTULEK 
Koncem minulého školního roku jsme uskutečnili v rámci 
projektu Abeceda peněz e-jarmark. Z vydělaných peněz 
jsme se rozhodli, že poskytneme částku 4 500 Kč do 
pražského trojského útulku. V pátek 2. září jsme do Trojy 
vyrazili, abychom peníze a další dobroty pro pejsky, které 
jsme donesli, v útulku předali.
Přijetí bylo velmi vřelé, pracovnice útulku nám ukázala, 
jak vše funguje. Také nás seznámila s tím, co je třeba 
všechno splnit, abychom si mohli opuštěného pejska vzít 
domů. Velké překvapení na nás čekalo v polovině září, kdy 
Městská policie hl. m. Prahy přivezla naší třídě dárečky 
jako poděkování za naši návštěvu a dar, který jsme útulku 
věnovali. 

Klára Lehká, třídní učitelka 5.C

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – 
PŘÍPRAVA PŘÍMO V NAŠÍ ŠKOLE 
Tato informace jistě potěší nejednoho žáka a rodiče: na 

konci srpna jsme obdrželi od Cambridge Assessment 
English certifikát, který nám umožňuje na škole přímo na 
hodinách anglického jazyka v rámci běžné výuky připravit 

žáky na jazykové zkoušky Cambridge. Příprava probíhá ve 
dvou úrovních, a to ve 4. třídách a v 7. a 8. ročníku. Díky 
této aktivitě mohou mít naši žáci kvalitní výuku angličtiny 

a možnost složit zkoušky přímo v naší škole. 
 Za tým angličtinářů Daniela Onuh

DEVÍTKY SI V ALPSKÉM TÝDNU 
POŠMÁKLY 
V rámci německého jazyka si žáci 9. tříd udělali ve 
druhém zářijovém týdnu, inspirováni jedním obchodním 
řetězcem, alpský týden. Domluvili se mezi sebou a 
nakoupili německé, rakouské a švýcarské speciality 
kuchyně. Společně tak v rámci hodiny ochutnali třeba 
Brezeln (preclíky), Schwarzwälder Schinken (sušená šunka 
ze Schwarzwaldu), různé druhy buřtíků, sýrů a dortů, 
Mozartkugeln (Mozartovy koule). V jedné třídě dokonce 
vyzkoušeli tradiční švýcarské sýrové fondue, které se jí z 
jednoho kotlíku.
Žáci si nejen pochutnali, ale na vlastní jazýčky poznali 
typickou chuť alpských jídel. Možná se nám to zdá, ale 
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ŠESTÉ TŘÍDY ZAŽILY DENDROLOGII
 V PRAXI
V úterý 27. září žáci 6. ročníků bádali nad stářím 
stromů. Jako správná vědecká skupina si kladli 
badatelské otázky, stanovovali hypotézy a ověřovali 
své předpoklady. Měřením také žáci zjišťovali, zda 
jejich hypotézy byly správné. Mnohé překvapilo 
odhadované stáří stromů. Bonusem celé akce bylo 
i mezipředmětové propojení – děti totiž využily i 
znalosti z matematiky.  

 Lenka Rapantová, učitelka přírodopisu

PRVŇÁČCI SE VZDĚLÁVALI 
VE KBELSKÉM EKOCENTRU PRALES 
Děti z prvních tříd společně se svými učitelkami 
vyrazily koncem měsíce října do ekocentra Prales, 
aby poznaly a naučily se některé nové dovednosti, 
které místní naučné programy nabízejí. Žáčci 
poznávali například druhy dřeva, také se ho učili 
opracovávat. Samozřejmě si prohlédli i farmu 
se zvířátky a něco nového se o nich dozvěděli. 
Návštěvou získali nejen nové informace, ale také 
zážitky, na které budou rádi vzpomínat.  

 Třídní učitelky prvních tříd Hana Rektorysová, 
Petra Hanzlová, Šárka Hroudová a Anna Hrubá

I KULTUROU JE ČLOVĚK ŽIV
27. září navštívily všechny třídy 4. a 5. ročníku libeňské 
divadlo GONG, aby zhlédly zajímavé představení (NE)
BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA. Jak nás mohou ovlivnit média, 
zejména ta sociální? Jak se chovat na sítích bezpečně? Má 
se věřit úplně všemu, co řeknou v televizi nebo rádiu? Je 
třeba informace ověřovat? Můžu někomu sdělit své heslo 
k účtu? A může mi vůbec někdo ukrást profil na sociálních 

sítích nebo vyluxovat peníze z bankovního účtu? Mnoho 
otázek, na které už děti, díky divadelnímu představení, 
znají odpověď. Představení bylo totiž zaměřené na 
mediální výchovu, v němž byly srozumitelně a v kostce 
vysvětleny principy bezpečného chování. Žáci se tak nejen 
pobavili, ale i vhodným způsobem poučili.  

 Třídní učitelé 4. a 5. tříd

máme pocit, že se od té doby zlepšila i německá výslovnost 
žáků. :-) 

Michaela Stoklasová a Markéta Kučerová, učitelky 
německého jazyka

MISTROSTVÍ EVROPY GPC
Dne 29. 06 - 03. 07. 2022 jsme se po třech letech zúčastnili 
Mistroství Evropy GPC v Trutnově, kam jsme se s naším 
týmem Sebeobrany Kbely nominovali, a to v počtu třech 
závodníků z Mistroství České republiky z roku 2021. Na 
těchto závodech v bench-press (soupažný tlak v lehu na 
rovné lavici s velkou činkou) jsme vybojovali pro Kbely 
za dorost nádherné první místo a to konkrétně Jan Fanta 
za dorost 18 let - 19 let v kategorii 90kg, dále Luděk Šmíd 
Open 23let – 39let v kategorii 75kg krásné druhé místo 
a trenér týmu Ondřej Šťastný v kategorii master 40 - 
45 let druhé místo. Těchto závodů se celkem ve všech 
disciplínách zúčastnilo 432 závodníků k 517 startům a to 
z celé Evropy v počtu 19 států.
V našem týmu jsme všichni naturální sportovci. 
Prosazujeme čistý sport provozovaný bez jakýchkoliv 
zakázaných prostředků. Rád bych poukázal na to, že 
je možné cvičit a trénovat bez dopingu (anabolických 
steroidů) a mít úspěchy! Řídím se tím i já a cvičím již 
bezmála 30 let.
Rada městské části Praha 19 ocenila úžasné sportovní 
výkony všech závodníků a  za prvenství ve své věkové 
kategorii a váze udělila p. Janu Fantovi medaili II. stupně.
Za celý náš tým moc děkujeme za podporu naší Radnici!

Ondřej Šťastný, trenér, terapeut, sportovní masér.
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PODZIM MEZI LETADLY 
V HANGÁRU 19

TVOŘIVÉ DÍLNY 

Každou středu od 14 do 17 hodin.

TĚŠÍME SE NA VAŠE OBRÁZKY 
A PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY.TŘI NEJLEPŠÍ OBRÁZKY ODMĚNÍME:

1.MÍSTO – HÁZECÍ LETADLO

2. A 3.MÍSTO – KNIHA MALÝ PRINC

VÝTVARKA

KLUB SPOLEČENSKÝCH HER

Jediné místo nezůstalo volné. Tvořivé dílny jsou 

zkrátka super. A ani letos tu neleníme. Navlékame, 

šijeme, tvoříme. Naposledy jsme šili krásné 

jehelníčky ve tvaru jedovatých hub. Už teď se 

těšíme na Vánoce. To bude teprve jízda!

Pokud rádi kreslíte, chodíte už do školy a chcete se někde 

umělecky vyřádit, máte šanci! Výtvarka má ještě dvě volná 

místa. Teď se tu malí malíři věnují malbě podzimního horizontu. 

A je to opravdu nádhera, nemyslíte?

A tento nově oteřený kroužek nám praská ve šveh. Hráči začali letošní 

sezónu stolní hrou Karak. A věřte tomu nebo ne, máme v Hangáru všechna 

herní rozšíření. A na jakou výpravu se vydají naši mladí hrdinové příště?

SLEDUJTE NÁS NA

KAŽDOU NEDĚLI OD 14:30 POKRAČUJÍ 

DIVADÉLKA PRO DĚTI! VSTUPNÉ 30 KORUN.
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POZEMNÍ HOKEJ SOKOL KBELY
STRUČNÉ SHRNUTÍ UPLYNULÉ VENKOVNÍ SEZÓNY 
POHLEDEM KUSTODŮ A RODIČŮ
Do nového hokejového ročníku 2022/2023 jsme se 
pokusili naskočit s maximálním elánem. Během září jsme 
se s oddílovým stánkem zúčastnili několika kulturních, 
sportovních nebo náborových akcí, kde jsme se snažili 
představit náš olympijský sport co nejvíce široké veřejnosti. 

I když to bylo díky konkurenci někdy těžké, neboť se nám 
například v Letňanech snažili odlákat pozornost dětí ježci, 
hadi, mnohonožky a pavouci, dohromady jsme oslovili 
hodně přes tisíc malých sportovců. Doufáme tak, že 
si i přes počáteční nejistotu třeba v budoucnu najdou 
cestu do našeho klubu a dají dohromady skvělou 
kamarádskou partu. Na dalších řádcích si můžete 
přečíst, jak hodnotí výsledky svých ratolestí amatérští 
pozorovatelé z řad rodičů.

Minibenjamínci U6
Naši nejmenší borci se pustili do nové sezóny s velkou 
chutí. Po počátečním sžívání s vlastní hrou se zúčastnili 
několika turnajů. Děti v zápasech začínaly používat věci, 
které se učí na trénincích, což udělalo velkou radost 
trenérům. Pár chybek se občas našlo, ale ty jsme se 
vždycky snažili do příštího turnaje dopilovat. Neodradilo 
nás ani, když nám počasí nám moc nepřálo. V zápasech 
byly občas některé týmy promíchané – zkušenější hráči s 
méně zkušenými, nakonec se však všichni dokázali sjednotit  
a přenést hru na vyšší úroveň. Sezónu 
jsme zakončili na turnaji na Zeleném pruhu  
a těšíme se na další seznamování s halovým hokejem.
 
Benjamínci U8
V naší kategorii máme tu čest se zkušenějšími hráči, kteří 
postupně zdokonalují své dovednosti. Vždy se těší na každý 
nadcházející turnaj a jsou připraveni se vyrovnat třeba i 
s nepříjemným deštěm. Občas jsou první minuty zápasu 
trochu nervózní, pak se ale většinou dostanou do tempa – 
a můžou slavit první vítězství. I když se někdy úplně nemusí 
vše dařit podle jejich představ, jsou to přece jen malí 
sportovci, takže se snaží s obtížemi vyrovnat. Na turnajích 
hrají každý s každým a dále v nadstavbě soupeří družstva 

stejně umístěná ve skupinách vzájemně 
mezi sebou. Když se vše sejde a týmy 
předvádějí povedený výkon, můžeme 
za postranní čárou sledovat velké množství vstřelených 
branek. Když se dětem podaří dodržovat pokyny trenérů, 
nestojí vítězství už nic dalšího v cestě. Velkou výzvou jsou 
pro nás odměny po skončení turnaje. Už teď se těšíme na 
další klání, tentokrát pod střechou!

Přípravka U10
V tomto ročníku máme zastoupení dvou týmů, „áčka“ a 
„béčka“, naše hra se už více podobá dospělému hokeji. 
Hrajeme už na skutečnou velkou bránu, kterou hlídá 
strážce v brankářské výstroji. Naše soutěž se skládá pořád 
ještě z turnajů, ale aspoň máme možnost si během víkendu 
zahrát větší množství zápasů. Když se nám daří plnit to, 
co se nám trenéři snaží předat na trénincích, málokdy se 
spokojíme s horším než třetím místem. Turnaj v Liticích se 
nám dokonce podařilo vyhrát, a i náš druhý tým skončil 
„na bedně“! Když nám to vyjde, chodíme se někdy také 
dívat na zápasy našich starších kamarádů a snažíme se 
nějakou tu techniku okoukávat.  

Mladší žáci U12
Mladší žáci byli s příchodem nové sezóny výrazně oslabeni 
odchodem velké části původního týmu do starších žáků. 
Očekávání tak byla nízká a předpokládali jsme, že budou spíše 
„na chvostu“ tabulky. V zápasech tak přišlo poměrně velké 
překvapení, kdy se mladším žákům velmi dařilo. Je to dáno 
tím, že kluci nepodcenili přípravu na sezónu a také, že si tým 
velice dobře sedl. Zároveň pomohlo, že klíčové opory týmu  
– Vítek Čermák a Dominik Lauer – nechyběli ani na 
jednom zápase. Výsledkem bylo první místo ve skupině. 
I v současné nadstavbě hrají kluci vyrovnané zápasy.  
V každém případě mohou být všichni hráči mladších žáků 
na sebe pyšní, již teď dokázali, že patří mezi nejlepší týmy 
ve své kategorii.

Luboš Lauer

Mladší žákyně U12
Naše mladší žákyně v letošní venkovní sezóně hostují za 
tým Praga 1972. A je to spojení vskutku velmi dobré. Od 
začátku soutěže si vedou skvěle a s velkým náskokem 
vedou tabulku před druhým Rakovníkem. Nutno 
podotknout, že Praga má velmi šikovná děvčata, ale ani 
naše dívky, více či méně, se v zápasech neztratí. Tréninky 

probíhají jak u nás ve Kbelích, tak i na Zeleném pruhu 
(Praga), kam děvčata dojíždějí každé úterý. Halovou 
soutěž budou dívky hrát za Sokol Kbely s podporou dívek  

z Pragy 1972. A všichni doufáme a věříme, že se stejným 
úspěchem jako venku.

Dája Bělohlávková

Starší žáci U15
Družstvo našich starších žáků zahájilo podzimní venkovní 
sezónu s chutí a cílem dostat se do horní skupiny 
dlouhodobé soutěže, kde by se mohli setkat s kvalitními 
soupeři. To se jim nakonec ke spokojenosti trenérů 
podařilo splnit a do další fáze postoupili ze 4. místa 
tabulky. Do nadstavby vstoupili nebojácně, zatím však bez 
výrazných výsledků. Ne vždy se jim daří držet se nastavené 
taktiky a ke konci zápasů může být znát slabší fyzička. Když 
se ale koncentrují a semknou jako tým, zvládnou být i 
kvalitnějším soupeřům rovnocenným partnerem. 

Vojtěch Felt

Dorostenci U18
Tým dorostenců vstoupil do své první „ostré“ sezóny. 
Kluci se snaží ke hře stavět poctivě a při měření sil se 
svými soupeři získávají cenné zkušenosti. I přes nepříznivé 
výsledky zápasů se snažíme jim na domácím hřišti vytvořit 
diváckou kulisu a motivující atmosféru. Když pečlivě 
dodržují pokyny trenérů, daří se jim se někdy prosadit i proti 
silnějším protivníkům. Do budoucna vyhlížíme s nadějí 
posílení a rozšíření týmu, větší konkurenceschopnosti a 
pozitivnějších výsledků. 

ZORGANIZOVALI JSME 2. ROČNÍK HALOVÉHO CAMPU 
VE KBELÍCH
Ve kbelské sportovní hale proběhl 2. ročník Halového 
hokejového Campu pozemního hokeje, určený hráčům 
v kategoriích U10, U12 a U15. Camp byl avizován a 
promován dlouho dopředu. Navíc jsme se domluvili na 
spolupráci v trenérském zabezpečení s kolegy z klubů 
HC Bohemians a HC Praga, přesto vzešla drtivá většina 
účastníků z členské základny TJ Sokol Kbely. Kapacita byla 
naplněna na 75 %. Nutno říci, že ke škodě těch, kteří dali 
přednost odpočinku při školních podzimních prázdninách.
Na všechny účastníky čekalo několik novinek. První byla 
již výše zmíněné rozšíření trenérského týmu o kolegy 
z partnerských klubů. Dalšího posílení trenérského týmu,  
i když trochu na poslední chvíli, se nám dostalo ze strany 
Českého svazu pozemního hokeje, kdy ve třech dnech 
v rámci Campu působili přední reprezentační trenéři 
Tomáš Babický, Libor Hlaváč a Ondřej Blažek.
Trenérské obsazení bylo zárukou kvalitních tréninkových 
dávek, a tím výborné přípravy na halovou sezónu, a to 
po celých pět dní. Tréninkové jednotky byly zaměřeny 
na všechny části přípravy na halovou sezónu. Zahrnovaly 
hokejové dovednosti, kondiční přípravu, balanční cvičení, 
ale i teorii z oblasti taktiky a aktualizace pravidel halového 
hokeje. Tuto část zaštítila komise rozhodčích ČSPH.
Novinkou pro závěrečný den byla účast obou 
reprezentačních výběrů ČR do 18 let, které absolvovaly 
s účastníky Campu společné tréninky a ukázaly své 

dovednosti a hokejový um v modelových zápasech.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se podíleli a 
pomáhali s organizací celého Campu, zaměstnancům 
školní jídelny ZŠ Albrechtická za výtečné zajištění 

stravování po celou dobu Campu a MČ Praha – Kbely 
za finanční podporu pořádání Campu. Věříme, že si 
všichni pět dní plných hokeje a zábavy užili a úspěšně 
vstoupí do nové halové sezóny. Tedy všem účastníkům a 
pořadatelům díky moc za 2.ročník Halového Campu Kbely  
a těšme se na 3. ročník v příštím roce opět ve stejném 
termínu podzimních školních prázdnin. Zcela jistě nabídne 
další novinky a překvapení.

David Boháč
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POSTUPOVÁ SEZÓNA STOLNÍCH TENISTŮ
Po covidové pauze 23. září 2021 rozehráli stolní tenisté 
Sokola Kbely již 47 mistrovskou sezónu v rámci hlavního 
města Prahy. Konečně byla bez přerušení nebo předčasného 
ukončení dohrána do konce. V soutěžích startovala dvě 
družstva mužů. A-tým ve 4.třídě a B-tým jako nováček ve 
třídě 5. (postup byl vybojován před covidovou pauzou).
Největší pozornost se soustředila na A-tým, jenž měl ze 
začátku poměrně těžký los (2.kolo raník, 3.Sparta, 4.Nusle). 
Áčko díky poctivé letní přípravě vstoupilo do soutěže velice 
úspěšně a začalo soupeře doslova válcovat rozdílem třídy 
a překvapivě se usadilo na 1.místě tabulky. První a jediná 
porážka podzimu se zrodila až v 10.kole doma s Břevnovem, 
který zmobilizoval své síly a po nevydařeném začátku se 
společně s naším mužstvem, El Niněm a Spartou zařadil
k horkým kandidátům postupu. Tato jediná porážka 
nezměnila fakt, že Áčko podzimní část vyhrálo a zařadilo 
se k bodově nejúspěšnějším týmům v Praze. Jarní část 
rozehrál A-tým rovněž dobře, ale druhou polovinu 
negativně ovlivnila nemoc a zahraniční dlouhodobější 
cesta. V předposledním kole zajížděl A-tým k utkání roku 
na horkou půdu Břevnova, kde se rozhodovalo o přímém 
postupujícím z 1.místa. Ve velice dramatickém a divácky 
pohledném utkání nakonec Kbely prohrávají 7:10 a 
definitivně se usazují na 2.místě, zaručující barážovou
účast o postup s Malešicemi (2.místo ve skupině B) do 
3.třídy. Baráž o postup byla rozehrána 5.května na stolech 
Malešic, kde Áčko vyhrává po tuhém boji nejtěsnějším 
rozdílem 10:8. Do odvety tudíž nebyl dostatečný náskok 
a vše bylo stále otevřené (obě utkání se sčítají a tým s 
lepším poměrem postupuje). V úvodu odvety se Kbelským 
hráčům nevedlo zrovna podle představ a prohrávali již 2:5. 
Od tohoto stavu se však karta obrátila a domácí otočili 
vedení na svou stranu. Toto vedení již nepustili a výhrou 

11:7 vybojovali zasloužený postup do 3.třídy. 19.května 
byla tedy velkým úspěchem zakončena jedna z nejdelších 
sezon v dějinách Kbelského stolního tenisu. Na úspěchu 
Áčka se podíleli tito hráči : Vladimír Svoboda (kapitán),
Evžen Ondráček, Tomáš Hanke, Jiří Hrdý a Dušan Kučera.

Béčko v roli nováčka 5.třídu neudrželo i když v podzimní 
části udržovalo nesestupové příčky a vše vypadalo nadějně. 
Jarní část se však katastroficky nevydařila, když všechna 
utkání Béčko prohrálo. Nakonec se tedy Béčko vrací do své 
tradiční 6.třídy, ve které bude hrát důstojnější roli…..

Oddílové webové stránky jsou na adrese http://
kbelskypinec.wz.cz/vyb0.htm. Webové stránky pražského 
svazu stolního tenisu jsou na adrese : www.prazskypinec.
cz a tak zájemci o podrobnější informace, statistiky a 
tabulky si mohou tyto stránky vyhledat. Oddíl stolního 
tenisu Sokola Kbely přejí všem čtenářům hezké léto a 
příjemnou dovolenou.

Vedoucí mužstva Svoboda Vladimír

Vážené Kbelačky a milí Kbeláci, školní rok 2022/23 už chvíli 
jede v zajetých kolejích, školáci si odstřihli už druhý měsíc a 
listopad je tu, ani nevíme jak. Totéž platí i pro náš projekt „Co 
dělat, když…?“  I když je říjen navenek docela běžný měsíc, 
pro tento počin Rodinného a kulturního centra CoByDup 
je každoroční metou, protože to je chvíle, kdy vzniká a 
podává se žádost o grant v dotačním programu Rodina na 
MPSV na následující rok. I letos jsme naplánovali podobu 
projektu Co dělat, když…? ve formátu, na jaký jste zvyklí, 
přičemž jsme jej rozšířili o další variantu setkávání se nad 
tématy, která vás zajímají. Běžné 90 minutové semináře, 
jsme na základě poptávky rozšířili o delší workshopy, kde 
je kladen větší prostor účastníkům. Ti tak získají více času 
se do tématu, které je zajímá, ponořit a látku si osvojit a 
vyzkoušet na vlastní kůži. To jsme si ostatně vyzkoušeli 
již v září na interaktivním workshopu Dítě v digisvětě s 
lektorkou Michaelou Marschnerovou. 
V listopadu se můžeme potkat na workshopu Procvičování 
pánevního dna a to v tělocvičně KRC CoByDup 11.11. 
od 17.30 pod vedením zkušené fyzioterapeutky Lenky 
Švecové. Pokud byste raději poseděli, doražte na seminář 
Problémové chování v kolektivu, ten se koná 21.11. 
od 18.00 v učebně KRC CoByDup a lektorovat jej bude 
speciální pedagožka Lucie Levitová. 
Na prosinec chystáme logopedický workschop, termín 

bude upřesněn v polovině listopadu.  
Nadále vedle seminářů, jejichž témata se 
týkají především oblasti výchovy, rodinného 

KRC COBYDUP
soužití nebo prevence, působí dvě poradny. Rodinná 
poradna, která se zaměřuje především na oblast výchovy 
a prevence, je zájemcům k dispozici na emailové adrese 

rodinna.poradna@krc-cobydup.cz. V rodinné poradně 
zájemcům pomáhá speciální pedagožka a etopedka Mgr. 
Lucie Levitová. Právní poradna čeká na dotazy z oblasti 

práva na adrese codelatkdyz@krc-cobydup.cz, 
odtud je anonymně předáme naší spolupracující 
právničce Mgr. Adrianě Kvítkové, která ve 14ti denní 
lhůtě na dotazy vypracuje odpověď, tu následně 
tazateli předáme zpět. 
Zájemci o informace o pořádaných seminářích 
se mohou registrovat na níže uvedené emailové 
adrese nebo na fb stránkách KRC CoByDup, které je 
pravidelně vyvěšuje ve formě událostí. 
Děkuji všem našim příznivcům a pravidelným 
podporovatelům. Těším se na osobní setkání na 
seminářích. 

Marie Bromová
Vedoucí a koordinátorka projetku “Co dělat, 

když...?”
codelatkdyz@krc-dobydup.cz

SOKOL KBELY - STOLNÍ TENIS

 ______________________________________________________________________________________________  
                                             
                                        Kulturní a rodinné centrum  Toužimská 244/42, 190 00 Praha 9 – Kbely  
       email: info@krc-cobydup.cz
 tel. 775 904 976 
   www.krc-cobydup.cz 

KRC COBYDUP POŘÁDÁ JEDNODENNÍ ZÁJEZD 

VÁNOČNÍ TRH V LIPSKU 
 
 
 
 
 

 

Termín:    sobota 10. prosince 2022 
Odjezd ze Kbel:  ráno 6:15 hodin – SRAZ U AUTOBUSU v 6:00 hod 
Cena:    Kč 580,- / osoba  

 

Rezervace a platba předem nutná nejpozději do 5. 12. 2022! 
na adrese centrum@krc-cobydup.cz 

 
Pokud patříte k těm, kteří nepropadají předvánočnímu shánění dárků a úklidu svých domovů (nebo již vše 
máte přichystáno), ale raději preferujete skutečnou vánoční atmosféru, navštivte s námi jedny z největších 
a nejkrásnějších adventních trhů v Německu. Stejně jako před 500 lety se i dnes lipské vánoční trhy 
odehrávají v historických kulisách centra města. Prostřednictvím 250 originálně nazdobených stánků 
dostojí lipské vánoční trhy svému věhlasu. Proslulé lipské pasáže, průchozí dvory a nákupní domy 
představují nákupní ráj a jsou místem, kde se snoubí umění a kultura v jeden architektonický klenot. Před 
Starou radnicí se odehrávají jedny z největších a nejstarších vánočních trhů, které bývají zahájeny 
slavnostním ceremoniálem. Ochutnáte typické vánoční laskominy jako čerstvě rozpečené preclíky, proslulé 
polčnické perníčky, svařené víno, meruňkový punč nebo speciální vánoční bowli. 
 
Program zájezdu:  
Odjezd v ranních hodinách 
Průvodcovské služby - informace o historii a výzamu města a další…. 
Individuálně návštěva vánočních trhů a ochutnávka místních specialit  
Navečer odjezd zpět do ČR, přesný čas odjezdu vám sdělíme na místě 
 

K uskutečnění zájezdu je min. počet cestujících 40 osob, pokud nebude tato kapacita naplněna, zájezd se 
neuskuteční a my vám celou zaplacenou částku za zájezd vrátíme zpět. 
Změna programu vyhrazena – akce se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními 

 
ODJEZD ze Kbel od Lidového domu – parkoviště v ulici Bakovská – na 
místě bývalé hasičárny. Návrat tamtéž okolo 21:00 hodin.  

WWW.KRC-COBYDUP.CZ
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SSaalloonn  BBíílláá  nnoottaa  
 

Dovolte mi představit se. Jsem kosmetický 
salon s několikaletou tradicí a bohatými 
zkušenostmi. Mou majitelkou je Marie 
Kučerová, která se Vám stará o Váš vzhled, 
tvář, nohy i dobrou pohodu. Nenápadně si 
stojím ve Svijanské ulici č.37 v Praze Kbelích. 
I když se zdá, že jsem zdánlivě na okraji, 
mám už své stálé fanoušky, s kterými se rád 
pravidelně vídám. A abych se nechlubil dál 
pouze sám… 

Těší mě, že již mnoho z Vás si k nám našlo cestu a současně i většina nám 
zůstává věrná. Snažím se kosmetiku posunout o něco výš než je běžné. Vylučuji 
staré a přežité metody, které nahrazuji novinkami, ale rozhodně zůstávám 
věrná zákazníkovi a jeho přání. A to je samozřejmě u mě na prvním místě. 
Spolupracuji se světovými kosmetickými značkami, které si pečlivě vybírám. 

Můžete přijít chcete-li relaxovat, zajděte, pokud chcete pleť opravdu zlepšit a 
omladit, stavte se pro radu jak na to, abyste dobře vypadali, a ještě lépe se cítili 
a třeba i zaskočte s dotazem, který krém je pro Vás nejlepší a také si ho můžete 
hned odnést. Nakoukněte k nám a kolegyně Natálka Vás nalíčí a věřte, že to 
nemusí být ani sváteční příležitost, prostě jen tak, protože zkrátka Vy chcete 
vypadat hezky. 

Vyberte si z ošetření, která nabízím na svých stránkách. Vystavím Vám voucher 
na kteroukoli službu. Při objednání se snažíme přizpůsobit čas zákazníkovi, 
pokud to jen trochu jde. 

Těšíme se na Vás. Máme radost z Vaší přízně a nejvíce z Vaší spokojenosti a 
pohody.   

Marie Kučerová 

Salon Bílá nota 

Svijanská 551/37, Praha 9 Kbely  

604 194 169 / www.salonbilanota.cz 

Ve Kbelích žije mnoho osobností, příkladem budiž paní Eva 
Haniaková. Slavná žena, která spojila svůj život s fotbalem. 
Roky byla kapitánkou českého národního týmu a svůj 
fotbalový um spojila s oběma pražskýmiS. Paní  Eva 23. září  
2022 společně se starostou Prahy 19 Pavlem Žďárským a 
Karlem Vágnerem pokřtila svou knihu pojmenovanou 
„Císařovna fotbalu“.

red.

KŘEST KNIHY „CÍSAŘOVNA FOTBALU
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO KBELY
 REKONDIČNÍ POBYT V HOTELU KRAKONOŠ  
Ve dnech 12. - 17. 6. 2022 jsme měli možnost prožít 
nádherný týden v hotelu Krakonoš v Mariánských lázních. 
Už při našem příjezdu nás příjemně překvapilo množství 
zeleně, ve které se hotel nachází. Ubytováni jsme byli v 
útulných pokojích, pobyt jsme začínali večeří. V hotelu byly 

k dispozici různé léčebné procedury, které mnozí využili. 
Velkým bonusem byl celodenně bezplatně otevřený vnitřní 
bazén s klidovou zónou s lehátky - ideální prostření pro 
milovníky plavání i odpočinku. Měli jsme celodenní penzi 
a jídlo bylo velmi chutné, snídaně byla formou švédského 
stolu, oběd byl jednotný a večer byl výběr ze 2 jídel. Před 
hotelem je unikátní sochařská expozice s pohádkovou 
tématikou a možnost posezení na předzahrádce, což 
opět mnozí z nás uvítali, protože to bylo místo vhodné 
k popovídání i konzumaci něčeho dobrého - tekutého i 
sladkého. Vzhledem k tomu, že počasí nám celý týden 
přálo, bylo to místo velmi využívané. V těsné blízkosti 

hotelu je v krásném prostředí miniaturpark Boheminium, 
kde jsou dokonalé modely významných českých památek, 
zvláště hradů a zámků, je to místo klidu a pohody 
uprostřed zeleně. Hotel Krakonoš je cca 2 km od centra 
Mariánských lázní, k návštěvě bylo možno použít MHD 
kabinovou lanovku, ti zdatnější se vydali i pěšky. Mariánské 
lázně patří do proslulého trojúhelníku západočeských 
lázeňských měst. Od roku 2001 jsou na seznamu světového 
dědictví UNESCO-slavná lázeňská města. Je zde krásná 

architektura lázeňských budov, kolonáda - vše obklopené 
zelení. Dominantou je zpívající fontána, kde za pomoci 
vodních a světelných efektů zní skladby světových klasiků 
i hity současné. Mariánské lázně v minulosti navštívili 
mnohé významné osobnosti např. britský král Eduard VII, 
skladatel Fryderyk Chopin, básník J. W. Goethe a mnozí 
další - no a nyní i my a byli jsme nadšeni. Během pobytu 
jsme se zúčastnili i dvou výletů. Prvním byla návštěva 
hradu Bečov nad Teplou, který stojí na vysoké skále nad 
řekou v CHKO Slavkovský les .Vzácná světová zlatnická 
památka, která patří k nejcennějším pokladům na území 
ČR je relikviář sv. Maura, který je zde umístěn. V celkem 
5 místnostech je na zdech popsána historie a fotografie, 
v poslední místnosti je samotný exemplář. Do hradu však 
vedla poměrně namáhavá cesta, ale všichni zúčasnění ji 

se ctí zdolali. Prohlídka byla bez průvodce, což byla škoda. 
Při čekání na autobus jsme si zpříjemnili čas posezením 
před restaurací. Další výlet, na který jsme se velmi těšili, 
byl na zámek Kynžvart. Je znám především jako bývalé 
letní sídlo rakouského kancléře K. V. Metternicha. Nyní 
je ve vlastnictví státu, v roce 2001 byl zapsán na seznam 
národních kulturních památek a v roce 2020 byl Evropskou 
Komisí zařazen do seznamu významných památek jako 
místo celoevropsky důležitých diplomatických setkání z 
dob knížete Metternicha. K významným osobnostem, kteří 
sídlo navštívili byli např. car Alexandr I., car Mikuláš I., J. 
W. Goethe a mnoho dalších. V zámku se nachází jedna z 
nejvýznamnějších knihoven, kaple a asi 20 místností - velký 
přijímací sál, jídelna, pracovna a různé salonky. Úžasný a 
dech beroucí je zlatý jídelní servis, který kníže Metternich 
dostal darem od města Paříže. Po prohlídce jsme si mohli 
opět posedět v příjemném prostředí venkovní zahrádky 
blízko golfového hřiště. Poté jsme se plni zážitků vrátili do 
hotelu. Na závěr lze jen konstatovat, že jsme prožili krásný 
týden, za což patří velký a srdečný dík naší předsedkyni 
Aničce Zborníkové, která nám to umožnila, což jí zcela 
určitě stálo spoustu času a vypětí při zařizování. Díky patří 
samozřejmě též vedení ÚMČ Prahy 19, které nás štědře 
podporuje a bez jejich pomoci bychom se neobešli. Ještě 
jednou velký dík. 

Jaroslava Vrbová, kronikářka STP MO Kbely

REKONDICE SOKOLOV
Dne 24. 7. jsme jeli na týdenní pobyt do Sokolova. Těšili 
jsme se všichni. Ti, co už tam byli i ti co jeli poprvé. Výlety 
jsme absolvovali s panem řidičem (velice ochotným), 
který tam s námi zůstával. To byla novinka.  V pondělí byla 
prohlídka Sokolova, parku, města i okolí hotelu. Jediné 
zklamání jsme zažili tím, že nebyl v provozu krytý bazén, 
který sousedí s hotelem.
V úterý jsme jeli po obědě na hrad Loket. Měli jsme 
domluvenou prohlídku s průvodcem. Dozvěděli jsme se, 
že hrad nebyl nikdy dobit nepřítelem. Byl opevněn místy 
až pětimetrovou výškou a šířkou zdí jeden a půl metru.
Ve středu se někteří vydali s ČSAD do Karlových Varů.
Ve čtvrtek dopoledne šla skupina lidí na zámek v Sokolově. 
Od 10 hodin byla prohlídka pokladu, který se našel při 
úpravě okolí zámku. Poklad se všem velice líbil. Měli jsme 

možnost srovnávat jeho stav při nalezení (podle fotografií) 
a nyní po zrestaurování. V zámku je také muzeum a pořádají 
se jednorázové výstavy, letos RETRO. Na ministeriální 
hrad Seeberg jsme vyrazili s naším řidičem odpoledne. Při 
návratu jsme projížděli Františkovými Lázněmi. Poslední 
výlet byl v pátek do Chebu. Někdo šel do muzea, kde byl 
25. 2. 1634 zabit vrchní velitel císařských vojsk Albrecht 

z Valdštejna. Jiní šli na hrad, ale asi všichni si prohlédli 
jeden ze symbolů chebské architektury – Špalíček.
Tvoří jej komplex 11 kupeckých domů, rozdělený do 
dvou bloků uzoučkou Kramářskou uličkou, která je široká 
pouhých 160 cm. Prošli jsme celou pěší zónu, kde vede 
časová osa s nejdůležitějšími daty města Chebu. Také jsme 
zašli na dobrou zmrzlinu, kávu nebo oplatky.
V sobotu jsme se loučili s personálem hotelu, který byl po 
celý náš pobyt velice ochotný a vstřícný. Už se těšíme na 
další akce.

Alexandra Poláková, Jitka Tržilová

http://j.w.goethe/
http://k.v.metternicha/
http://j.w.goethe/
http://j.w.goethe/
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ŠAKAL KBELY – CHVÍLE PRO TVŮJ TRÉNINK

1. Dej si lehký klus na místě a věz, 
že se letošní soustředění odehrálo 
v Podještědí, děd Ještěd podrobil 
hvězdné týmy těžkým zkouškám 
odvahy, vytrvalosti, spolupráce i 
tvořivosti,  které společnými silami 
zvládly.

2. Nyní proveď krouživé pohyby celými pažemi vpřed a 
vzad a slyš, že v tomto školním roce opět šakal vyvedl svá 
mláďata – pelíšek mají v puntíkaté smečce.

3. Udělej pět dřepů, aby ses dozvěděl, že v tomto čase 
můžeš malé šelmy pozorovat především ve Kbelích – u 
Erka, na Spartaku, sokolce, v Pralese, u rybníka, ale i na 
proseckém oválu, kde řádí nejstarší černá smečka.

4. Střídej výpady pravou a levou nohou vpřed, je tu další díl běžeckých závodů Krosový pohár, nad jehož dětskou částí 
má ŠAKAL patronát, tentokráte Kokořínsko a krásné lázně Mšeno, takže i koupačka a potlesk nejen pro ty, kteří doběhli 
do cíle, ale i pro pomocníky na trati!

5. Balancuj na jedné noze (vystřídej) a užij si zprávu, že i letos se přes 200 dětí ze Kbel a okolí postavilo na start již 
legendárního závodu Vypusťte šakala! I dospěláci se mohli vyřádit na 3km trati. Tímto velký dík za podporu: MČ Praha 
19, Prales, Tomáš Slavata, Květiny K, Lékárna Kbely, BJEŽ a Farmářský krám.

6. Vydýchej se a těš se na další vytí, koncem října se naše 
drápky zaseknou do posledního dílu Krosáku v Národní 
přírodní rezervaci Voděradské bučiny. Vyhlášení celého seriálu 
proběhne v rámci cestovatelského festivalu Obzory na FFKU 
12. - 13. 11. 2022.

Dobrá práce, děkujeme a přejeme krásný 
podzim!

Za ŠAKALy ze Kbel 
Šakalice
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KBELSKÉ DĚTI FOTBAL LÁKÁ
Podzimní část sezóny mají naši nejmenší úspěšně za sebou. 
Během náborového období přišlo na Spartak zhruba 20 
nových talentovaných dětí ze Kbel i blízkého okolí. Nově 
příchozí děti už měly možnost si zahrát několik turnajů, 
kde nabírají své první fotbalové zkušenosti. U kategorie 
nejmladších hráčů je důležité propojení zkušenějších dětí 
s nováčky, což jim vedle tréninků hodně prospívá – děti se 

učí od dětí.
Věřme, že tito nejmenší navážou na úspěšnou éru 
předchozích ročníků a přejme jim hlavně radost ze hry a 
nová přátelství.

Míša s Míra
trenéři předpřípravek

KBELSKÝ FOTBAL V TELEVIZI
V průběhu posledních týdnů se vám mohlo stát, že kam jste 
přepnuli TV, tam jste měli možnost zahlédnout naše hráče 
či slyšet o Spartaku Kbely. Díky spolupráci se Slávií Praha 
byli naši borci součástí vyvádění fotbalových profesionálů 
v pražském Edenu, což v přímém přenosu zachytila O2 TV 
Sport. Na fotografiích vidíte hráče Spartaku Kbely v dresech 
Slávie a možná za cca 10 let budou stát v pozicích hráčů 
Slávie nebo jiného ligového týmu právě oni.
Druhým pořadem byl Autosalon v televizi Prima Cool. 
Jednalo se o natáčení s moderátorem Honzou Říhou, 

který je velkým podporovatelem našeho 
klubu, bývalým hráčem A - týmu Spartaku 
Kbely a trenérem mládeže. Natáčelo se 
letos v červenci v rámci letního fotbalového 
soustředění ve Vrchlabí. Kluci si to parádně užili, a zejména 
pak Fanda Brynych, který byl hlavní hvězdou reportáže. 
Příznivcům sportovně zábavného pořadu Tiki Taka na O2 
TV určitě neunikla skutečnost, že hostem pořadu byla i 
fotbalová legenda, trenérka a nově i spoluautorka knihy 
Císařovna fotbalu, která mapuje její sportovní kariéru a 

historii ženského fotbalu, Eva Haniaková. A právě historicky 
prvním místem, kde Eva pokřtila svou novou knihu, byly 
Kbely a jsme rádi, že jsme s týmem mládeže a trenéry mohli 

být u toho. Nicméně zpět k pořadu Tiki Taka a skutečnosti, 
že Eva Haniaková v rámci natáčení neopomněla zmínit 
klub Spartak Kbely, a že hráčům týmu mužů za skvělé 

výsledky v posledních sezónách, pravidelně peče dobroty. 
Za toto zviditelnění našeho klubu děkujeme a stejně tak za 
bezvadné koláče, bábovky a perníky.

Vít Mrkvička 
Manažer mládeže

KVALIFIKACE PLANEO CUP 2023 – KATEGORIE U8-U10
Během měsíců září a října se přípravková družstva U8 
až U10 (tedy ročníky 2013-2015) snažila o postup do 
finálového turnaje soutěže pod názvem Planeo Cup 2023. 
Jedná se o turnaj pod záštitou české fotbalové asociace 
FAČR a je také nazýván Pohárem mládeže. Tato celostátní 

soutěž vznikla v roce 2013 a cílem byla možnost pro kluby 
porovnávat se s těmi nejlepšími na celostátní úrovni. 
O jak velký projekt se jedná dokazuje letos počet 907 
přihlášených týmů z 253 klubů v ČR. A mezi nimi bojovala 
i naše tři „přípravková“ želízka v ohni - týmy U8, U9 a 
U10. Pro postup do finálových turnajů, kde se následně 
setkává 24 nejlepších týmů z republiky, bylo potřeba 
nejprve projít několika předkoly. Vzhledem ke kvalitě naší 
fotbalové mládeže ve Kbelích prošly všechny tři týmy bez 
vážných komplikací do závěrečných kvalifikací. Nicméně 
vzhledem k tomu, že v Praze je ohromná konkurence 

větších klubů, poslední krok nebyl předem samozřejmostí. 
Poslední kvalifikační skupiny vždy čítaly 8 týmů a hrálo se o 
3 postupová místa. U8 odehrála svůj turnaj 4.10. v areálu 
Motorletu Praha. Čekala je mužstva zvučných jmen, jako 
Slavia Praha, Tempo Praha, Meteor či domácí Motorlet. 
Slavia bývá obvykle nad síly našich borců, nicméně ostatní 
týmy ve skupině porazili, byť některá utkáni museli 
v průběhu otáčet do vítězného konce. První postup mezi 
elitu byl na světě.
Na úspěch U8 se pokusil hned od den později navázat 
kbelský tým U9. Mužstvo čekaly týmy jako Slavia Praha, 
Admira, Táborsko či ČAFC. Hned v prvním zápase nešťastně 
prohráli s Admirou 0:1, a postupová matematika, vzhledem 
k standardní síle Slavie, znamenala při dalším zaváhání 
již mizivé šance na postup. Hráči hnáni vlastní vírou 
v úspěch, trenéry a početným fanklubem rodičů dokázali 
postupně porážet své další soupeře ve skupině. V klíčovém 
zápase s Táborskem již prohrávali o dva góly, ale dokázali 
z posledních sil otočit na 6:3. Nakonec se muselo čekat do 
posledního zápasu turnaje. Díky skóre v minitabulce týmů 
na 2.-4. místě se nakonec jednalo o úspěšný turnaj. Druhý 
pokus o postup kbelské mládeže na Planeo Cup 2023 se 
podařil.
O týden později se konalo kvalifikační kolo U10 na pražském 
Tempu. Hráči měli před sebou nelehký úkol. Jednak věděli, 
že budou muset, vzhledem k těžkému losu, předvést 
výkon na hranici svých možností a také měli laťku od svých 
mladších spoluhráčů položenou velmi vysoko. Nemluvě o 
tom, že v minulém ročníku Planeo Cupu nepostoupili do 
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finále právě na Tempu. Turnaj nezačal dobře. Po vlažném 
začátku Spartak rychle prohrával s Bohemians a zápas již 
nedokázal zdramatizovat (prohra 1:5). Nastala podobná 
situace jako u U9. Jakékoliv další zaváhání (mimo zápasu 
s letošním tradičním sokem Slavií) by pravděpodobně 
znamenalo stejný scénář jako v minulé kvalifikaci. Další 
zápas však s Duklou Jižní Město vysoko vyhráli a nabuzeni 
šli do klíčového zápasu s Tempem, který bylo potřeba 

vyhrát, nebo alespoň remizovat. Naši bojovníci v zápase 
4x prohrávali (!), ale pokaždé dokázali odpovědět a navíc 
dokázali vstřelit i vítězný gól na 5:4. Při celkovém účtování 
turnaje to následně znamenalo 2. místo ve skupině 
a neuvěřitelný hattrick postupů kategorií U8-U10 byl 
dovršen. 
Jakého ohromného úspěchu dosáhl náš mládežnický 
fotbal v celorepublikovém měřítku dokazuje fakt, kdy ze 
všech kvalifikačních turnajů v kategoriích U8, U9 a U10 
dokázalo postoupit ve všech případech jen 5 klubů do 
květnových finále: Sparta Praha, Slavia Praha, FC Slovácko, 
Bohemians Praha a…. ano, náš Spartak Kbely.

Tomáš Hrouda 
Vedoucí týmu U10

MLADŠÍ ŽÁCI – SKVĚLÁ PARTA
Do druhého ročníku soutěže mladších žáků hrané 7+1 se 
nám podařilo udržet tým pohromadě, poskládaný z kluků 
ročníku 2010 a doplněný o hráče 2011. Podzimní část jsme 
začali letním soustředěním ve Sportcentru v Nymburce, 

kterého se zúčastnila většina týmu. Do letošní sezóny jsme 
vstoupili ve velkém stylu a soutěž průběžně vedeme bez 
ztráty bodu. Hlavně se snažíme praktikovat kombinační 
hru a jsme rádi, že to, co natrénujeme, dokážeme přenést 
do samotných zápasů. Krom soutěže jsme se přihlásili do 
turnaje Planeo Cup, kde jsme v prvním předkole obsadili 
třetí postupové místo a ve druhém jsme dokázali turnaj 
vyhrát a postoupit dále. Ve třetím předkole jsme narazili 
na týmy zvučnějších jmen včetně AC Sparta Praha, hrající 
nejvyšší celorepublikovou soutěž a ty už byly bohužel 
nad naše síly. I tak uhrané třetí předkolo bylo výborným 

výsledkem pro celý klub. 
Ve zbytku sezóny se budeme snažit ovládnout soutěž 
mladších žáků a vybojovat postup do vyšší soutěže pro 
další ročníky. V zimní sezóně jsme naplánovali účast 
v zimní lize, pořádanou Loko Vltavín, kde bychom se 
chtěli rovněž pokusit uhrát co nejlepší výsledky. Dále 
jsme naplánovali již druhý ročník zimního soustředění na 
běžkách v Jizerských horách. V jarní části sezóny bychom 
se chtěli začít připravovat na hru 10+1 hrané na celém 
hřišti.
Nejvíce bychom rádi vyzdvihli skvělou partu kluků, kteří 
spolu fungují i mimo hrací plochu. Dále velký dík našim 
skvělým fanouškům, kteří nás doprovází ve velkém počtu 
na všechny zápasy, turnaje
 a vytváří perfektní hlasitou atmosféru.
Víc o našich výsledcích a fotogalerii najdete na stránkách 
Spartaku Kbely- sekce mladší žáci.

Vašek Petráň 
Hlavní trenér kategorie U13

ROK SPOLUPRÁCE SE SLÁVIÍ PRAHA
Spolupráce s SKS se vyvíjí k oboustranné spokojenosti. 
Největším pozitivem je, že Slavia drží slovo a naše 
hvězdy neláká k přestupu k nim. Naopak naše děti chodí 
pravidelně na výběr Slavia Talentů a do tréninků a zápasů 
Slavie na zkušenou. Novým přístupem Slavie o užší 
spolupráci je snaha o častější tréninky trenérů Slavie u nás 
ve Kbelích. Poslední takový trénink se uskutečnil 13.10. 
a kluci i trenéři Spartaku si ho společně pěkně užili. Další 
takovéto tréninky, vedené trenéry SKS, se budou opakovat 
pravidelně každý měsíc.
Třešničkou na dortu pro naše hráče z přípravkových 

kategorií byl slavnostní nástupu s hráči SKS v Edenu na 
ligovém zápase proti Liberci. Kluky před zápasem vřele 
přivítal nejen kapitán Standa Tecl, ale i ostatní hráči 
základní jedenáctky. 
Dalším skvělým přínosem pro Spartak Kbely jsou pozvánky 
na mezinárodní turnaje a na zápasy, kterých se účastní i 
Slavia. Pokud to vše dobře dopadne, tak nás 7.11. čeká 

přátelské utkání ročníku U10 s týmem MTK Budapešť a 19.-
20.11. turnaj proti výběru celků ze zemí bývalé Jugoslávie.

Michal Nebeský
Šéftrenér přípravkových kategorií

KBELY JSOU PRO MĚ ČÍSLO JEDNA, HRDĚ HLÁSÍ 
KANONÝR VOJTĚCH ČEŠKA
Pět gólů. To je nejlepší víkendová bilance pražských 
fotbalových střelců. Napříč všemi soutěžemi toho dosáhli 
dva fotbalisté - Vojtěch Češka z týmu Kbely B a také 
Martin Dupal z Pragy C. V rubrice Kanonýr Deníku se nám 
představí prvně jmenovaný.
Pět gólů v jednom zápase. Je to váš osobní rekord nebo 
to někdy bylo ještě lepší?
Už jsem párkrát v kariéře pět gólů za zápas dal, ale už 
to nějakou dobu bude. Vím, že určitě v mládežnických 
kategoriích se mi to podařilo několikrát.
Hattrick jste stihl už do poločasu. Věřil jste, že jich po 
přestávce přijde ještě víc?
Jelikož to byl zápas proti bývalému trenérovi, tak jsem byl 
hodně motivovaný a chtěl se předvést. Našemu trenérovi 
jsem říkal, že chci ještě hrát, protože jsem věřil, že tam 
ještě něco padne.
Dal jste pět gólů z pěti šancí nebo jste ještě něco i zahodil?
(směje se) Bohužel jsem měl na noze gólů určitě víc. Dva mi 
nebyly uznány a další tři jsem zahodil tak trochu klasicky. 
Táta mi kdysi říkával, že jsem jak Pavel Kuka, dám jednu ze 
tří šancí. (směje se) Snad budu zahazovat šance míň a míň.
Jaký byl z vašeho pohledu zápas s týmem International, 
který jste vyhráli 9:3?
Náš tým byl jednoznačně lepší. V první půli se ukázala naše 
kvalita a i to, že jako posily z A týmu jsme přece jenom 
kvalitativně jinde. V druhém poločase, hlavně po odchodu 
spoluhráče Kuby Panýrka, který si ze soupeře dělal dobrý 
den, jsme hráli trochu hůř. Ale když vedete o hodně gólů, 
tak trošku polevíte.

Na kontě za B tým máte už 9 gólů a v soutěži jste nejlepší. 
Je to motivace navíc, vyhrát soutěž střelců nebo to nějak 
moc neřešíte?
Já bych se chtěl hlavně prosazovat v A týmu a dostat 
se do sestavy na můj oblíbený post, což je útočník. Ale 
samozřejmě vést tabulku střelců v jakékoli soutěži potěší. 
Ale budu rád, když góly přibudou a skončím na prvním 
místě i na konci sezony.
V tabulce je kbelský B tým na prvním místě. Je váš letošní 
plán postup o soutěž výš?
Je to vyloženě náš cíl. Kvalita tady na to je. Navíc v téhle 
soutěži je pro naše mužstvo, které má široký kádr, málo 
zápasů. Takže si hráči méně zahrají, což nikdo nechce.
Při pohledu na tabulku mě zaráží jedna věc. Dali jste 35 
gólů - nikdo nedal víc. Ale zároveň jste 19 inkasovali. 
Pouze poslední Malešice jich dostaly víc. Vyznáváte styl 
„Kdo se vrací, nevěří gólmanovi?“
Asi jo. (směje se) Ne, nevím čím to je, kvalitu máme i v 
obraně, vždyť hlavní stoper hrával 2. ligu a i ostatní kluci 
jsou kvalitní. Ale asi hrajeme moc ofenzivně a lidi zepředu 
se nevrací a tolik té obraně nepomůžou. Ale když budeme 
furt první, tak vem to čert. (směje se)
Hrajete i za áčko v 1. A třídě. Je náročné přepínat mezi 
těmito dvěma soutěžemi?
Musím říct, že rozdíl tam je obrovský, hlavně v rychlosti. 
Ale mojí prioritou pořád je dostat se do sestavy ačka a 
občas béčku spíš pomoct.
Jak se vám ve Kbelích hraje? V čem je vaše největší síla? 
Jakou máte partu?
Ve Kbelích se mi hraje dobře, proto tu takovou dobu hraju. 
Jsou tu kvalitní trenéři, hráči i vedení, navíc jsem tu s 
fotbalem začal a bydlím tu, takže Kbely jsou pro mě vždy 
číslo jedna. Parta je tu teď skvělá, za poslední dva roky se 
to v tomhle ohledu hodně zlepšilo, i co se týče začlenění 
mladých kluků, kteří k nám přišli z dorostu. Po zápase si 
skoro všichni sedneme aspoň na chvilku a pokecáme 
nejen o fotbale, to tu nějakou dobu trochu chybělo. Naše 
největší síla je asi v technice a kombinační hře, kterou 
furt trénujeme. Snažíme se hrát fotbal, který baví lidi, ne 
všechno nakopávat dopředu. I když někdy to jinak nejde… 
Ale celkově je největší síla to, že se zvedá úroveň fotbalu ve 
Kbelích napříč všemi věkovými kategoriemi a s tím začínají 
přibývat i úspěchy. Což je pro oddíl skvělá vizitka!

Autor: Michal Káva / deník.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ
Prázdniny utekly jako voda a 1. září začal nový školní rok 
2022/20023. Tento den musí být vždy s velkou slávou. I 
u nás to tak bylo. Poletujícími balónky ozdobená vstupní 
brána přivítala první školní den naše Medvíďata, Kuřátka, 
Berušky, Včelky, Lvíčata i Žirafky. V připraveném fotokout-
ku mohli rodiče na památku zachytit tento vzácný den. 
Vzniklo zde mnoho vtipných a veselých fotografií. I někteří 
rodiče mají svou fotografií s cedulkou „JDU PO SPA“. 
Měsíc září je plný nových zážitků a zkušeností. Děti se 
seznamují jak mezi sebou, tak se svými učitelkami. Naší 
snahou je připravit dětem takové prostředí, aby se jim ve 
školce líbilo a chodily sem rády. Během prvního měsíce si 

osvojují pravidla třídy, které si společně vytvoříme. První 
měsíc se nejen naši nejmladší učí, kdy je čas na hraní, na 
úklid hraček, kdy na hygienu, na cvičení, na pohybovou 
hru, malování a další činnosti. Všechny tyto aktivity jsou 
provázené rituálními písněmi a říkankami. Procház-
ky, chůze ve dvojicích a v zástupu, 
jsou nedílnou součástí každého dne. 
Procvičuje se hrubá i jemná motorika, 
děti se vedou také k samostatnosti při 
oblékání, stolování a sebeobsluze.
První společnou akcí celé mateřské ško-
ly bylo pečení chleba svatému Václavovi 
a jeho návštěva. Chléb se dětem moc 
povedl. Krajíc chleba věnovaly ctěné 
návštěvě pro chudé. Za odměnu dostaly 
hrozen vína. 
Odpoledne téhož dne probíhalo ve 
stejném, ale sladším duchu. Proběhla 
i první společná akce s rodiči – ŠTRÚD-
LOVÁNÍ. Maminky s dětmi napekly 
štrúdly a zúčastnily se soutěže o nejdelší 
„seskládaný“ štrúdl třídy. Celkem bylo 
napočítáno přes 60 kusů. Diplom za nej-
delší štrúdl získala třída Medvíďat :-) Os-
tatní byly v těsném závěsu ☺ Rodičům 

tímto moc děkujeme, že se zapojili a užili 
si s námi příjemné odpoledne.
Těšíme se na další společné akce a pře-
jeme pohodový školní rok 

Za celý kolektiv MŠ – Pavla Muchková, ředitelka

Projekt Knížkovník
V předškolní třídě Kytiček vznikl minulý rok projekt na 
podporu čtenářské pregramotnosti s názvem Knížkovník. 
Cílem tohoto projektu je prohlubovat u dětí zájem o knihy, 
poznávání nových příběhů, 
aktivní rozšiřování slovní 
zásoby, kultivace jazyka a rozvoj 
prosociálních dovedností. 
Tímto projektem jsme chtěli 
motivovat děti, aby se zajímaly 
o knihy, protože stále častěji 
vyhledávají jako aktivní formu 
volné zábavy mobilní telefony, 
tablety či televizor. 
Děti se do projektu jednoduše 
zapojí tak, že doma s rodiči 
přečtou knihu, kterou si poté 
přinesou do třídy a ostatním 
dětem ji představí. Děti si 
ji mohou půjčovat, listovat 
si v ní, navzájem si děti o 
knihách povídají. Za každou 
přinesenou knihu si děti nalepí 
lístek na náš kouzelný strom 
Knížkovník a získají čtenářský 
průkaz, do kterého sbírají 
razítka. Pedagogové z každé 

knihy přečtou alespoň jednu kapitolu, 
avšak často nás kniha zaujme natolik, že 
ji musíme přečíst celou. V loňském roce 
bylo v tomto projektu prezentováno 68 

knih. Mezi nimi 
byly knihy ze zlatého fondu české i 
světové literatury. Četli jsme knihy 
od Astrid Lindgrenové, Daniely 
Krolupperové, Petra Horáčka, Pavla 
Čecha a mnoha dalších. Děti nosily 
knihy zbrusu nové, ale i takové, 
které četli ještě jejich babičky a 
dědečkové. 
Musíme poděkovat všem rodičům, 
kteří se se svými dětmi do projektu 
zapojují. Jsme velmi rádi, že 
si v hektických dnech najdou 
chvilku být se svými dětmi a skrze 
pohádkové příběhy společně 
objevují tajuplný svět. My jim na 
oplátku každý měsíc posíláme tipy 
na kvalitní dětské knihy a také 
různé metody, kterak lze čtení 
zpestřit a udělat jej zábavnějším.

Bc. Kamila Sklenářová, učitelka 
třídy Kytičky
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sídla ÚH AČR na Hradčanech. Po té jsme se přesunuli na 
Vítkov, kde probíhalo další natáčení. Jsme velmi vděční 
za tuto jedinečnou zkušenost a už se těšíme na hotový 
videoklip.

Naše plány
A co nás čeká dál? Listopad se ponese ve znamení 
loutkového divadla. Slavnostně zahájíme jeho provoz 

představením pro naše nejmladší členy a rodiče. A v 
prosinci opět vyrazíme s betlémským světlem do katedrály 
sv. Víta, načež ho budeme rozdávat před radnicí ve Kbelích. 
Kalendářní rok zakončíme tradičním vánočním posezením.

Za skauty S.S.V.
Kamil Podlaha

SKAUT - S.S.V.
Letní skautský tábor - Winnetou, náčelník Apačů
Letos jsme se po úspěchu v minulém roce opět vydali 
tábořit do půvabné přírody zapadlého údolí říčky 
Vošmendy poblíž Roztok u Semil. 

Přestože se nám na začátku trochu zkomplikovala stavba 
tábora (měli jsme podsadové stany - československá 
klasika), nakonec jsme vše zvládli. I počasí nám až na pár 
výjimek přálo, jen poslední noc nás spláchl silný déšť. 
Rozděleni do dvou kmenů jsme soutěžili v indiánských 

dovednostech, hráli hry, samozřejmě jsme také pracovali 
(sbírali dříví, nosili vodu, stavěli sušáky) a sami jsme si 
na ohni vařili. Nechyběly indiánské kostýmy, poradní 
ohně v tee-pee, honba za pokladem, slibový oheň ani 
dobrodružná noční bojovka. 
Poslední dny nás přijeli podpořit někteří rodiče, kteří 

nám pomohli nejen s odvozem 
materiálu, za což jim děkujeme. 
I o letošním táboře rozhodně 
můžeme říct, že to byl vrchol našeho skautského roku.

Příměstský tábor 
Na svou činnost se snažíme přivydělat vlastní prací, proto 

už jsme podruhé uspořádali příměstský tábor. Za vydělané 
peníze jsme pořídili nová dláta, vrtačku, flexu a upínací 
stolek. Nářadí používáme k výrobě loutek a dřevěných 
misek na ovoce.

Spolupráce s ÚH AČR
V září jsme byli přizváni Ústřední hudbou AČR k natáčení 
videoklipu, který připomíná vznik Československa. Jejich 
kameraman nás nejdříve navštívil v naší klubovně, kde 
s námi natočil výrobu kytice, kterou jsme později využili 
na Pražském hradě. Tam jsme jeli o pár dní později, 
tentokrát v doprovodu reprezentantů Sokola, legionářů a 

pochopitelně AČR. Kytici jsme položili u sochy TGM. 
Měli jsme také možnost si prohlédnout vnitřní prostory 
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KLUB SENIORŮ KBELY 
Skončily letní prázdninové a dovolenkové měsíce a pro 
naše členy z Klubu seniorů začalo druhé pololetí společných 
aktivit. Vlastně již koncem srpna se sešla skupina seniorů, 
kteří se přihlásili na sportovní  seniorádu, kterou připravili  
čakovičtí organizátoři. Přihlásit se mohla družstva, která 
měla 15 členů. Tu jsme bezezbytku naplnili, protože 
zájemců bylo více a tak se na všechny nedostalo. Naši 
senioři členové nejen našeho klubu, ale též členové ZO 
Svazu tělesných postižených začali trénovat, aby dosáhli 
co nejlepších výsledků. 
Na  Čakovické seniorádě 2022 dne 6. 9. 2022 se sešlo 

celkem 6 družstev zastupujících okolní obce. Soutěžilo 
se celkem v 10 disciplínách obsahujících nejen sportovní 
výkony, ale i dovednostní a intelektuální schopnosti.  
Soutěžilo se s plným nasazením, ale nedosáhli jsme na 
metu nejvyšší a skončili jsme na bronzové medaili. Na 
sportovní klání se přišli podívat a povzbuzovat nás i naši 
další členové a představitelé obce. Tradice seniorád bude 
mít svou tradici a tak se budeme těšit na odvetu.
Hned následující den se k většině sportovců připojili další 
naši členové, kdy byla organizována vycházka do pražské 
zoologické zahrady.  Protože jsme zvolili výlety v dosahu 
městské hromadné dopravy, dali jsme si jako místo srazu 

vstupní bránu ZOO. Necelá 
třicítka do místa srazu přijela 
buď MHD nebo motorovými 
vozidly. Korunové vstupné se jen komplikovalo nezbytným 
prokazováním totožnosti podle občanského průkazu. 
Potom už jen následovala volná prohlídka areálu. Kdo si 
pamatoval zoologickou zahradu ještě před povodněmi 
zůstával v úžasu nad tím, co se všechno přebudovalo a 
nově postavilo. I když pro mnohé  bylo náročné, zvládávat 
různá převýšení terénu, nebylo slyšet  žádné stesky. 
Někteří senioři zůstali v ZOO až do odpoledních hodin. Byl 
to krásný výlet podpořený hezkým počasím.
Protože stále nemáme možnost se scházet ve větší skupině  
v zasedací místnosti v Domově seniorů a ne všichni se 
mohou zúčastňovat výletů či vycházek,  hledali jsme 
nějakou náhradu. V gesci Městské části byla připravena 
obdobná akce té z června letošního roku – „opékání 
buřtíků“. Na zahradě Domova seniorů se pod připravenými 

stany sešla sedmdesátka našich spoluobčanů. Každý si 
mohl opéct buřtíka, uvařit si kávu nebo čaj a zaposlouchat 
se do reprodukované hudby zajišťované panem M. 
Kadlecem i kytary, kterou rozespíval pan A. Hubený. 
V rámci příjemného i když trochu deštivého odpoledne 
dne 14. 9. 2022 přišla pozdravit přítomné i místostarostka 

Ivana Šestáková a tajemník JUDr. Josef Nykles. 
Dne 19. 9. 2022 nastal dlouho očekávaný termín odjezdu 
na rekreační pobyt do Medlova. Někteří se podobného 
pobytu v Medlově zúčastnili před třemi lety a při volbě 
možných nových míst převládl zájem pobyt zde zopakovat. 
Lákadlem bylo nejen krásné prostředí, ale hlavně 
houbařská vášeň.  Museli jsme původní týdenní pobyt 

omezit jen na čtyřdenní, protože celkové zdražení bylo 
na delší pobyt neúnosné. Lesy kolem hotelu nezklamaly a 
houbaři měli své žně. Snad i to, že byl pobyt kratší, mohli 
si čerstvé houby dovézt až domů. Nikoho nezklamalo 
ubytování a skvělá strava jen dovršila celkově skvělý dojem 
z pobytu.  V rámci krátkého pobytu jsme si jeli prohlédnout 
japonskou zahradu ve Sněžném. Tou nás provedl její autor 
a nadšenec pro japonský styl zahrad koncipovaný v duchu 
buddhistických  a šintoistických tradic  a pěstování bonsají 
Mgr. Pavel Šimon. Na cestě domů jsme se zastavili v Proseči, 
které bylo a je centrem dýmkařské výroby. Byla možnost si 
prohlédnout výrobu přímo v místní továrně, nebo si projít 
muzeum o historii i současnosti výroby dýmek v tomto 
kraji. Po dopředu zajištěném  chutném obědu zbyla jen 
cesta domů. Ohlasy na pobyt byly jen pozitivní a znovu by 
členové návrat na Medlov uvítali.
Další z výletů v dosahu městské hromadné dopravy se 
konal 5. 10. 2022 a zvoleným místem se stal Vyšehrad. 
Opět se sešla necelá třicítka členů, kteří si určitě dopředu 
v duchu promítali pověsti, které se k Vyšehradu pojí. To, 
že Vyšehrad měl založit kníže Krok a po jeho smrti se ujala 
vlády jeho dcera Libuše a ta si na pomoc přizvala od Stadic 
Přemysla – oráče. Nebo i tu o rytíři Horymírovi, který 
zde byl vězněn a jemuž se podařilo uprchnout s koněm 
Šemíkem, který sním skočil přes hrady do Vltavy. Méně 
známou je i pověst o tajných sklepeních, v nichž je ukryt 
zlatý poklad střežený starým českým lvem s dvanácti 
lvíčaty.  U informačního centra Špička v areálu se nás 
ujmula průvodkyně, která nás provázela areálem. První její 
otázkou bylo, které hradiště je starší? Pražský hrad nebo 
Vyšehrad?  O  nejméně  jedno století je starší Pražský hrad. 
Prošli jsme kolem rotundy sv. Martina a došli k církevním 
stavbám (děkanství a proboštství), v nichž sídlili církevní 
představitelé zdejší nezávislé kapituly. Prošli jsme parkově 

upravené  Štulcovy a Karlachov y sady. Došli jsme ke 
kostelu svatého Petra a Pavla a odtud to bylo jen pár kroků 
na hřbitov známých osobností. Zde také spolek Svatobor 
vybudoval hrobku  Slavín,  v níž jsou uloženy ostatky 
významných osobností kulturního a společenského života.  
Součástí byla i prohlídka kasemat, což je spletitý systém 
chodeb  určený pro rychlý přesun vojska, které zde v 17. a 
18. století,  v rámci opevnění působilo.  Každý si po skončení 
komentované prohlídky mohl dle vlastního zájmu prohlížet 
hřbitov  a další pamětihodnosti. Opět jsme měli štěstí na 
hezké počasí a na celkovou spokojenost zúčastněných, 
kterým jsme hradili polovinu ze vstupného.
Na další  a zatím poslední výlet jsme vyrazili v polovině 
října  na zámek do nedalekého Brandýsa nad Labem. 
Zámek je významnou památkou se skvostnými sgrafiti a 
je chráněnou národní kulturní památkou, protože je spjat 
s hlavním proudem českých dějin.   Byl sídlem císařů i 
králů, převážně jako letní a lovecký zámek. V průběhu pěti 
století jej navštívili všichni císaři Habsburské monarchie.  
Posledním majitelem byl poslední císař rakousko-uherské 
monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. 
V současné době se o zámek stará město Brandýs n.L.-
Stará Boleslav. Skvělá a vysoce odborně komentovaná 
prohlídka uchvátila všechny přítomné.  Prošla se jen část  
veřejně přístupného zámku, zejména původní císařské 
komnaty, apartmá blahoslaveného Karla I. a císařovny 
Zity. Zájmu neunikla ani knihovna toskánských Habsburků. 
Expozice uniforem a zbraní císařské kavalerie s poutavým 
výkladem zaujala snad všechny. Součástí prohlídky vedle 

obrazáren a reprezentačních prostor byla i pracovna 
s obsáhlými  sbírkami vědce a cestovatele Ludvíka Salvátora 
Toskánského, který byl synem posledního toskánského 
velkovejvody Leopolda II. Díky nadšencům, jako byl náš 
průvodce se podařilo vrátit do sbírek obrovské množství 
původního vybavení zámku. 
Naše výlety v dosahu městské hromadné dopravy se 
osvědčily a utvrzují nás, že jsou celkem nedaleko historické 
nebo jinak významné  objekty zasluhující si naši pozornost 
a jejich bližší poznání. 

JUDr. Petr Želásko
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SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
VOLBAMI NABITÝ PODZIM SE TÝKÁ I SRPŠ
Tento rok si na volební události nemůže stěžovat. Proběhly 
komunální volby, volba nového vedení naší základní školy 
a nyní nás čekají i volby do orgánů Spolku. Konkrétně 
budeme volit vždy tři zástupce do Výkonného výboru, 
Kontrolní komise a Stravovací komise SRPŠ Kbely.
O uvedené pozice se mohou ucházet pouze členové 
Spolku a volí je právě členská základna. Jsem proto ráda, 
že s přirozeně odcházejícími členy se hlásí noví, kteří se 

hned mohou do voleb zapojit a kandidovat stejně tak, jako 
ti s dlouhodobým členstvím. O tom, koho si SRPŠ vybere 
do svého vedení vás budeme informovat v příštím vydání 
Kbeláku, kdy už bude jasno o všech pozicích, protože 
volební schůze je naplánována na konec listopadu. 
Ve čtvrtek 13. 10. uspořádalo SRPŠ veřejnou schůzi, která 
byla otevřená všem, nikoli jen členům, a v rámci ní, mimo 
jiné, již vystoupila nová ředitelka naší základní školy Eva 

Kulichová. V krátkosti představila 
svoje vize a plány a ujistila přítomné, 
že rozhodně vidí přínos v úzké 
spolupráci školy a SRPŠ a bude ji 
podporovat. Podrobnosti jak jinak 
a lépe celou kooperaci uchopit bylo 
předmětem navazující samostatné 
schůzky. Mám velkou radost ze 
závěrů prvních jednání a věřím, že maximálně využijeme 
novou dynamiku a prostor. 
Kromě uvedeného Spolek začíná chystat účetní uzavření 
roku. Tedy finalizuje projekty a zároveň oslovil rodiče 
s prosbou o příspěvky na školní rok 2022/23. Ty zůstávají 
ve stejné výši, vyjma covidových let, tj. 500 Kč za první 
dítě, 250 Kč za druhé dítě a za třetí a další děti navštěvující 
naši školu se příspěvky nevybírají. Rodiče dostali veškeré 
potřebné informace elektronicky přes své třídní důvěrníky. 
Za vybrané finance se uskutečňují aktivity, které jednak 
slouží k nadstavbě vzdělávání v podobě exkurzí, zážitkových 
seminářů atd. a jednak ke komunitnímu propojování 
rodičů se školou v rámci jednotlivých projektů Spolku. A 
především tuto činnost budeme mít nyní možnost opět 
více prohloubit.
Přejeme vám krásný podzim, pohodové přípravy adventu 
a těšíme se, že v dalším čísle Kbeláku se s vámi podělíme 
o celou řadu novinek, které nyní začínáme realizovat. 
Pokud máte chuť vědět více nebo se do činnosti SRPŠ 
zapojit, ozvěte se na e-mail srps.kbely@seznam.cz, www.
srpskbely.cz.

Vlaďka Kolaříková, předsedkyně SRPŠ Kbely

SKVĚLÁ PRÁCE SDH KBELY

Rád bych zde poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Kbely za skvělou a rychlou akci a ochotný přístup při odstranění 
hnízda dotěrných sršní v prostoru našich garáží v ulici Lužanská. V pátek 21. 10. jsem zavolal veliteli sboru panu 
Leošovi Biskupovi, ten mě zkontaktoval se svým kolegou panem Janem Horáčkem, který navrhl termín realizace 
hned na druhý den, a v sobotu 22. 10. už jsem mohl jen poděkovat členům 
SDH Kbely pod vedením pana Michala Horáčka za skvěle odvedenou práci.
Jménem uživatelů garáží děkuji a jsem rád, že vás ve Kbelích máme.

Filip Langer
Předseda samosprávy garáží Lužanská I a II

Více na kbelskyatelier@seznam.cz, tel.: 731 461 769
www.kbelskyatelier.cz

Kbelský ateliér za podpory městské části Praha 19: 

namalujte Kbely 
do Kbelského 
kalendáře

>

Obrazy si můžete přijít namalovat 
do Kbelského ateliéru do otevřené dílny 
nebo tvořit v rámci domova

Výzva pro Kbelské malíře a malířky

termín odevzdání:
do 25.listopadu

bude vybráno 
12 nejlepších obrazů

formát obrazu: na šířku
za vybrané obrazy dostanete odměnu

>

>

>

>

>

mailto:srps.kbely@seznam.cz
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Na tomto Letopiseckém setkání jsme se věnovali středu 
obce. Jak víme, první historická zmínka o Kbelích je z 
roku 1130. Podle historické mapy je zřejmé, že osídlení 
bylo hlavně kolem nynější ulice Vrchlabské a části ulice 
Mladoboleslavské. Prvními majiteli Kbel byli kanovníci 
vyšehradského kláštera. Potom Matěj od Věže a Ondřej a 
Matěj Stachovi. Počátkem 17. století jsou ve Kbelích čtyři 

velké selské usedlosti, které patřily rodům Novákovskému, 
Olinkovskému, Bošínskému a Jarošovskému. Nedá se 
přesně určit, kde který rod sídlil, ale vše bylo kolem rybníka, 
o kterém se mi zatím nepodařilo zjistit jeho původ.
Víme, že dům s č. 1 stával v místech dnešního zdravotního 
střediska.  Vše se později soustřeďovalo kolem pivovaru 
a dvoru, který založili v roce 1758 Černínové. U brány do 
dvora z Vrchlabské ulice stávala zvonička a kříž na pískovém 
podstavci. Kříž daroval Kbelům pan Soukup r. 1867 a nyní je 
umístěn na místním hřbitově. Osud zvoničky je neznámý. 
Dotazovala jsem se i v různých skanzenech, zda jí tam 
nemají. Ptala jsem se také v kostele Panny Marie Sněžné v 

Praze, protože tam mají na chodbě kříž z původní kbelské 
kaple. Postupně se začaly v této části Kbel stavět domy a 
selská stavení. V roce 1857 bylo ve Kbelích 80 domů a žilo 
zde 734 obyvatel.
Mezi známé rody, které obývaly tuto část Kbel, patřili 
Bendlovi, Suchý, Vyhnálkovi, Ryčlovi, Kubešovi, Dobešovi a 
také Nekvasilovi. Známý rod Nekvasilů byli nejen statkáři, 
ale i stavitelé. Původní dům Nekvasilů, ve spodní části 
Vrchlabské ulice, byl z roku 1370, v dalších obdobích se 

přestavoval. Obec byla převážně zemědělská.
V pozdější době bylo ve Vrchlabské ulici také mnoho 
obchodů. Nejdříve začneme křižovatkou na nynější 
Mladoboleslavské ulici, kde býval Odkolek – obchod s 
potravinami. Po jeho zrušení po roce 1990 se zde vystřídalo 
několik firem. Nyní je zde Cukrárna Kremex. Vedle ve 
dvoře stála stodola, ve které bývala v 60. letech sběrna 
surovin.  V dalším domě měli cukrárnu Bukovský – nyní 
stomatologie. Vedle byla obuv a drogerie – nyní Autolaky 
- Auto příslušenství a také Veterinární ambulance a Salon 
pro psy. Na konci byl hostinec U Cermanů (říkalo se také 
u kulaté báby). Budova se v 60. letech zbourala, protože 
stála blízko silnice (dnes Mladoboleslavské) a překážela ve 
výhledu. Uprostřed bylo malé náměstíčko, kde bývala za 
první republiky otáčka pražského autobusu. Stojí tam lípa, 
ale zatím se mi nepodařilo zjistit, kdy byla vysazená.

Po levé straně Vrchlabské ulice směrem k rybníku bývala 
po roce 1950 prodejna Zdar, později Papírnictví, vedle byl 
Obchod s prádlem a pleteným zbožím – nyní Pizza Kbelíno 
a Osvětová jizba, později Obchod s oděvy – nyní Galerie a 
Autopotřeby. V přízemí bývala lékárna. Ve vedlejším domě 
najdeme Chocolaterii. V dalším domě býval po roce 1950 
mandl (bydlel zde také kronikář pan Karel Votava), dnes 
kanceláře, vedle byla mlékárna, později policejní stanice. 
V dalším domě bylo již za první republiky knihařství pana 
Horáka a po válce také kadeřnictví – dnes rodinný dům. V 
rohovém domě byl obchod s potravinami – dnes jenom 
rodinný dům. Další rohový dům byla restaurace U Halíků 
– dnes čínská restaurace Štěstí. Následovalo Holičství a 
kadeřnictví Josef Pekař, po roce 1950 zrušeno. Z prodejny 
Baťa (čp. 29) byla po válce čistírna oděvů a měl zde holičství 
pan Vrba, nyní Nehtové studio. Ve vedlejším domě býval 
obchod s potravinami, který patřil rodině Svobodových, 
jejíž dceru si vzal pan Josef Vágner a vychovali spolu tři 
syny. Jedním z nich je známý muzikant Karel Vágner. Od 
roku 1932 zde byla místo potravin pošta, kterou Kbely 
dosud neměly.  Určitou dobu byl v 50. letech minulého 
století v prvním patře také zubař. Nyní je zde zlatnictví 
rodiny Augustinových. Ve statku u Soukupů je v současné 
době jazyková škola – Amazoňan. Vedle sídlil Autoklub 

Svazarmu. Dům Ryčlů byl zbourán a je zde postaven 
moderní dům. Vedle se zachovala brána do dvora, na které 
je rok 1821, kde je dnes firma Stěhování PSS. Následuje 
dům u Marešů, kde dříve bývalo řeznictví, dnes Pivnice u 
Marešů.
A vrátíme se ke křižovatce, kde měl ještě před vznikem 
první republiky na rohu obchod pan Růžek. Obchod 
byl později zrušen, jen jeho syn v 50. letech dělal v části 
obchodu dobrou zmrzlinu. Dnes je celý objekt zbourán. 
Následoval obchod železářství pana Ryčla a vedle byl 
statek rodiny Vyhnálků. V jeho velké části stojí nyní Kbelský 

pivovar. Vedle byl statek rodiny Bendů (Šedivých), kde 
mají ve dvoře stodolu z roku 1713. Asi uprostřed ulice 
(proti restauraci Štěstí) se přestavuje a staví nový dům, 
ve kterém jsou zatím různé firmy. Vedle vjezdu k obytným 
domům nad rybníkem je vinotéka U soudku a květinářství 
a také nová budova hasičárny otevřená v roce 2009. Na 
konci ulice je centrum Vodníček, kde kdysi bývala sběrna 
lahví a opravna obuvi.
Do středu obce patřily také dva rybníky. Původ rybníků 
jsem zatím nezjistila. Jeden rybník byl zasypán při stavbě 
II. sídliště kolem roku 1956-57. Okolí druhého rybníka bylo 
několikrát upravováno, dnes jsou v něm ryby, vodní ptactvo 
a nutrie. U rybníka je park, kde v jedné části je hřiště pro 
děti. V roce 2018 k výročí 100 let republiky, zde byl odhalen 
pomník a zasazena lípa. Nad rybníkem je upravena studna, 
původně chladírna pro potřeby pivovaru, která byla rovněž 
odhalena v roce 2018. Letopočet 2017 nad vchodem je 
počátek budování studny. Kolem rybníků kdysi vedla cesta 
pro povozy ke chladírně. Po roce 1965 se začal bourat starý 
pivovar a dnes tam stojí nové bytové domy.
U silnice bývala od roku 1911 studna s pumpou pro občany, 
kterým např. došla voda a také na kropení silnice, která v 
té době byla prašná. Dnes je zde novodobý rumpál. Přes 
silnici je kopie kapličky č. 19 Kutnohorské, která původně 
stávala vedle pumpy. Nesmíme zapomenout na sochu sv. 
Vojtěcha z roku 1750 (nejstarší socha ve Kbelích), která se 
v loňském roce restaurovala.
Do středu obce patří i kostel sv. Alžběty Durynské, vysvěcen 
v roce 2004. Kbely neměly žádný kostel pouze kapli, která 
byla zbudovaná z bývalé stodoly a vysvěcena roku 1932. U 
kostela je soukromá mateřská školka Mašinka. Také rohový 

dům proti radnici, kde původně bydlel rod Nekvasilů, se 
několikrát přestavoval. Vedle měl statek a vjezd do dvora 
pan Suchý. Na rohu bývala drogerie pana Dvořáka, pak 
prodejna knih, pak zase drogérie a dnes Výtvarné potřeby 
Antonín Vrba.
Vracím se středem Kbel zpět ulicí Vrchlabskou na ulici 
Mladoboleslavskou, která byla několikrát přejmenovaná. 
Měla název Císařská, Královská, Brandýská, Pražská, 
Československé armády a nyní Mladoboleslavská. Také 
Vrchlabská ulice měla několik názvů, Švehlova a Palackého.
Rovněž na Mladoboleslavské ulici bylo několik obchodů. 
Po pravé straně směrem na Vinoř vedle Odkolka měli 
knihkupectví a papírnictví Albrechtovi, dále oprava kol - 
Zárubovi. Obchod - koloniál z první republiky, dnes rodinný 
dům. Následovalo Zlatnictví a hodinářství pana Kraisingera 
a za první republiky také Holičství pana Glose. Vedle byla 
Zelenina a ovoce – Antošovi a kovárna pana Jindry. Žádný 
z těchto obchodů již není. Vedle vchodu k Domu seniorů 
(otevřen v roce 2001), kde kdysi bývala první obecní škola 
ve Kbelích, je dům, kde je nyní oprava kol, pneu, prodejna 
Tkanička. Původně patřil tento dům rodině Kettnerů, 
později Suldovským a bývala zde restaurace a velký sál a 
také tu začalo první školní vyučování v roce 1888. Rovněž 
se v sále hrála divadelní představení kbelských ochotníků. 
V roce 1963 zde bylo otevřeno širokoúhlé kino, které se 

zrušilo v roce 1993. Na křižovatce je Sokolovna, která byla 
otevřena v roce 1927. Na druhé straně silnice na pozemku 
Vyhnálkových (jak již bylo zmíněno) je Kbelský pivovar, 
otevřen v roce 2019, vedle je dům bývalých statkářů 
Suchých, pak bylo květinářství Hejnovi a řezník Neumann. 
Dnes jsou to rodinné domy. Další rodinné domky byly 
zbourány a sídlí zde firma Earth Resources – Filtrace a 
úprava vody. Posledním domem před křižovatkou je dům, 
který chátrá. Původně patřil rodině Šírků, kde byla později 
otevřená opravna aut. V šedesátých letech bylo na rohu 
ulic Mladoboleslavká a Žacléřská květinářství.
Pokud bude mít někdo něco k doplnění, prosím zavolejte 
na tel. č. 737 124 066 nebo napište na e-mail engelova.
ivana@seznam.cz.   
Na příštím setkání se budeme věnovat části Kbel zvané 
Nouzov.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

1965 Vrchlabská

1911 Pivovar ve Kblelích

1929 Mladoboleslavská

1946  Průvod - Mladoboleslavská

1943  Mladoboleslavská/Vrchlabská

mailto:engelova.ivana@seznam.cz
mailto:engelova.ivana@seznam.cz


84. LETOPISECKÉ SETKÁNÍ,  6. ČERVNA 2022
Na setkání budeme cestovat po čtvrti zvaná Nouzov a Pod 
Nouzovem.
Čtvrť zvaná Nouzov začala vznikat po roce 1926. Leží mezi 
ulicemi Semilskou a Jilemnickou směrem na Čakovice. 
Domy se soustředily kolem dnešního Nouzovského 

náměstí. Protože se počítalo s jejím pozdějším zbouráním, 
byly pozemky občanům jenom pronajaty a to původně na 
25 let. Proto si nemohli lidé domky ani přistavovat, protože 
pozemek byl obecní. K bourání však nikdy nedošlo. Po roce 
1990 se začínala plánovat rekonstrukce celého Nouzova. 
Od roku 1997 se začalo provádět geodetické zaměření 
stávajících pozemků a dávat do souladu se stávajícími 
hranicemi pozemků s mapami v Katastru nemovitostí. 
To bylo velmi důležité pro následný prodej pozemků a 
sjednání kupní ceny. V té době se kupoval 1m2 za 790,- Kč. 
V současné době prošla velká část domků rekonstrukcí. 
Všude byla zavedena kanalizace, voda a plyn. Došlo i k 
úpravě komunikací. 
Teprve po prodeji pozemků došlo po roce 2000 i k 
pojmenování jednotlivých ulic. Původně to bylo celé území 

pouze Nouzov. Nyní jsou zde ulice Kosořická, Karlovická, 
Holenická, Troskovická a Vrbická.
I v této části Kbel bydlelo několik řemeslníků a zajímavých 
občanů. Pan Janoušek byl zedník, pan Tesař zedník, pan 
Skořepa dělník, pan Monyo malíř pokojů, pan Veverka 

sklenář, paní Nováková a Pechová byly švadleny, pan 
Papež dělník, pan Pecha kominík, pan Pešek a pan 
Žďárský dělníci, pan Vlček švec, pan Švára dělník, pan 
Hanzlík zedník, pan Truhlář sedlář, pan Král zlatník, 
pan Hrouda frézař, pan Mikšovský cestář, pan Ulrych 
dopravce, pan Veškrna řidič, pan Rosecký legionář, 
pan Havelka předseda Místního národního výboru a 
pan Tryzna byl policajt.
Moc děkuji paní Švárové, paní Šťovíčkové a panu 
Adámkovi za zpracování těchto údajů. 
Změnilo se i Nouzovké náměstí. Zůstala obecní studna. 
Vzniklo dětské hřiště a vysadila se všude zeleň. 
Pod touto čtvrtí v roce 2005 započala nová výstavba 
obytných domů, tvoří jí ulice Pod Nouzovem a 
Herlíkovická. Stavbu prováděla společnost EXCON.

Pro doplnění uvádím ještě druhou stranu Semilské ulice, 

kde jsou před tratí vymezené 
pozemky na výstavbu rodinných 
domků. Na konci Kbel se nachází 
hřbitov, kde se poprvé pohřbilo 
v roce 1949, až když byl hřbitov 
vysvěcen. Semilskou ulicí projíždí 
autobus MHD, který má stanici Pod 
Nouzovem a u hřbitova je konečná 
stanice autobusu č. 185. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
spolu se mnou doplňují kbelskou 
historii.
V dalších Letopiseckých setkáních 
se budeme věnovat současným 
názvům ulic ve Kbelích – po kterých 
obcích jsou ulice pojmenované a 
proč se musely přejmenovat.

 Ivana Engelová, kronikářka Kbel
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1940 Semilská -  obchod Anna Zaibertova

Nouzov - Vrbická

1941 Jílemnická - obchod Fialová
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Pro dospělé:
James Patterson – Začni se ptát (Alpress)
M.H.Clark – Na jedné lodi (Alpress)
B.T.Bradford – Nástrahy minulosti (Alpress))
Milan Kundera – Nevědění (Atlantis)
Ann Granger – Prvotřídní vražda (Moba)
Štěpán Javůrek – Nebe nad Perninkem (Moba)
František Niedl – Ano, můj pane (Moba)
František Niedl – Železná rukavice (Moba)
Julie Caplinová – Čajovna v Tokiu (Grada Publishing)
Michal Viewegh – Děravé paměti (Euromedia Group)
Juraj Červenák – Pro hrst dukátů (Argo)
Angela Marsonsová – Vražedná mysl (Euromedia Group)
Dalibor Vácha – Smrt na kůru (Argo)
Janek Kroupa – Čistí (BizBooks)
Vlastimil Vondruška – Ďáblova čísla (Moba)

Pro děti a mládež:
Michaela Fišarová – Ela v zemi trollů 
(Albatros)
Daniela Krolupperová – Mechová víla 
(Euromedia Group)
J.L.Armentroutová – Z krve a popela 
(Fragment)
Alice Osemanová – Srdcerváči. Kniha čtvrtá (CooBoo)
Petra Braunová – Nejdůležitější na světě je kouzelné 
jablko (Albatros)

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Červen - Září 2022Další z řady autorských vernisáží proběhla ve středu 21. 9. 2022 od 18 hodin v kbelské knihovně. Svoji 

aktuální tvorbu zde představil dlouholetý člen 1. ČKFA Nekázanka – Bedřich Sebera, který svým cyklem 
„Jít Prahou“ prezentuje především netradiční pohled na každodenní život lidí i poezii všedního dne. 
Autor je členem skupiny Street Report, byl taktéž několikrát oceněn na významných fotografických 
soutěžích.  Výstava bude k zhlédnutí  v provozních hodinách knihovny až do konce listopadu. 

Bedřich Sebera - „Jít Prahou“

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

1 strana    A4      3.920,- Kč s DPH
1/2 strany A4      2.210,- Kč s DPH
1/4 strany A4       1190,- Kč s DPH
1/8 strany A4         790,- Kč s DPH

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel, 
poskytne se mu sleva 10%, při předplacení 
na 3 čísla je sleva 5%.

Řádková inzerce
Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16  ze 
strany A4 za 390,- Kč včetně DPH.

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

PLYN - VODA - TOPENÍ

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

NOVÉ ŽALUZIE - OPRAVA 

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

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ VE KBELÍCH

V sobotu 15. října byla zprovozněna trolejbusová trať pro 
linku 58 mezi ulicemi Beladova a Kostelecká. V návaznosti se 
připravuje elektrifikace linek přes Kbely do Satalic a Vinoře.

5150

VÍTĚZSLAVA FENCLOVÁ
CERTIFIKOVANÁ REALITNÍ MAKLÉŘKA 
PRO KBELY A OKOLÍ

Tel. 606 618 991
E-mail: vitezslava.fenclova@century21.cz 
www.century21.cz/makler-vitezslava-fenclova

Garantuji a zajistím:

• kompletní realitní a právní servis
• profesionální prezentaci
• pravidelný kontakt a reporting

Chcete prodat nebo pronajmout 
Vaši nemovitost?
• První konzultace vždy zdarma
• Víte o někom, kdo prodej plánuje? 

Vaše doporučení ráda odměním

SPOLEHLIVÉ 
PARTNERSTVÍHappy Investment
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Mladoboleslavská 843, Praha – Kbely
Ceny v Kč bez DPH.

D R O G E R I E K B E LY

PROVĚŘENÁ  NĚMECKÁ KVALITA VE VAŠÍ MÍSTNÍ DROGERII.

B A R V Y- L A KY K B E LY

PLATÍ OD 1. 11. DO 31. 12. 22

ARIEL PRACÍ PRÁŠEK
NA BÍLÉ / NA BAREVNÉ

PERSIL PRACÍ GEL
NA BÍLÉ / NA BAREVNÉ

TERMOIZOLAČNÍ BARVA 
PROINTERIÉR TERMO 4 kg
- REDUKUJE TEPELNÉ MOSTY 
- ZABRAŇUJE RŮSTU PLÍSNÍ
- ZACHOVÁVÁ PRODYŠNOST

AQUACOL RADIATOR 0,6 l
- VYSOKÁ KRYVOST 
- VYSOKÁ BĚLOST
- VYSOKÁ UV OCHRANA

BIO REPEL
CHYTRÁ HOUBA PROTI PLÍSNÍM 

NA ZDIVO A OMÍTKY

1 g + 2 g  / 0,5 l + 1 g + 2 g

PERSIL PRACÍ PRÁŠEK
NA BÍLÉ / NA BAREVNÉ

WEISSER RIESE 
PRACÍ GEL NA BAREVNÉ

WEISSER RIESE PRACÍ 
PRÁŠEK UNIVERSAL

BIO REPELBIO REPEL

ARIEL PRACÍ PRÁŠEK

130

65 65130

104

100

55
ARIEL PRACÍ GEL
NA BÍLÉ / NA BAREVNÉ

PERSIL PRACÍ KAPSLE
UNIVERSAL / NA BAREVNÉ

NUTELLA 750G

679,-

699,-

289,-

889,-

369,- 349,-

759,- 369,-379,- 579,-

349,- 169,- 739,-

SADA
PROINT. TERMO 4 kg
+ BIO REPEL 1 g + 2 g
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