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ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19 
Ve věci rekonstrukce a nástavby zdravotního střediska 
došlo k  pokroku,  určení  insolvenčního  správce,  který  je 
nyní  znám  a  je  nařízené  jednání  věřitelů  na  6.  2.  2023, 
kde  se  bude  jednat  o  pohledávkách  a  naše městská  část 
mimo  tohoto  usiluje  zejména  o  ukončení  smluvního 
vztahu  se zadluženou firmou ACG Real. Jestli tento náš 
hlavní požadavek bude správce akceptovat již na tomto 
prvním jednání, nevíme, stále však 
je pro nás prioritou dokončení 
rekonstrukce.
Rada zadala posouzení 
zkapacitnění a rekonstrukci 
objektu dislokované družiny a 
následně i jídelny na „staré budově“ 
pro dalších cca 260 žáků. Stále se 
totiž potýkáme s nedostatkem tříd 
pro stoupající počet žáků. Varianta 
nástavby pomocí kovové pylonové 
konstrukce s ohledem na ceny ve 
stavebnictví nepřichází v  úvahu, 
proto jsme oprášili předchozí 
alternativu rekonstrukce družiny. 
Ke zkapacitnění počtu tříd se váže 
i rozšíření kapacity jídelny a její 
modernizace.
Městská část zahájila kroky 
k převzetí novostavby mateřské 
školky Albatros v Sedlářově ulici 
od firmy SKANSKA. Členové Rady se zúčastnili prohlídky 
objektu a konstatovali velmi dobrou kvalitativní i 
estetickou úroveň stavby. Nyní probíhá výběrové řízení na 
gastro vybavení, dále bude následovat interiér a během 
dubna – června hodláme uskutečnit důležité legislativní 
kroky, tj. zřízení příspěvkové organizace, vybrat v konkurzu 
ředitele/ku a uskutečnit zápisy. Není toho málo, co musí 
být administrativně zajištěno.
Rada na podzim obdržela na základě zadání studii náměstí 
Františka Strašila a nyní pověřené studio architekta 
Hradečného zpracovává dokumentaci pro zhotovitele, 
tak abychom v případě získání potřebných finančních 
prostředků mohli realizovat další příjemný zelený 
odpočinkový kout Kbel, včetně vodního prvku.
Rada na návrh pana starosty rozhodla o tzv. virtuálním 
Krizovém energetickém fondu (tzv. KEF), kdy s ohledem na 

ceny energií a inflaci byly v položkách rozpočtu vyznačeny 
akce či nákupy, které lze buď úplně potlačit či omezit. 
Bylo tak rozhodnuto o pozastavení kulturních akcí, jako 
byl např. ples městské části nebo spoluúčast na dalších 
akcích včetně sportovních. Zároveň byla provedena revize 
ostatních pravidelných výdajů rozpočtu a vyznačeny limity. 
Omezení nebylo uplatněno na odvětví školství a sociální 

oblast. Během února bude MČ sestavovat řádný rozpočet, 
který bude předložen na březnovém jednání Zastupitelstva, 
kde budou použity zkušenosti z tohoto rozhodnutí.
Z důvodu úspor Rada rozhodla o zrušení záměru nákupu 
elektroauta pro potřeby úřadu. V současné situaci je 
pořízení nerentabilní.
V souladu s předchozími informacemi Rada rozhodla o 
umístění fotovoltaické elektrárny na objektu Lidového 
domu. Na tuto akci hodláme čerpat dotační zdroje.
V Lidovém domě Rada upravila ceny za pronájem sálu tak, 
aby reflektovala inflaci a zvýšené ceny energií a počínali 
jsme si tak s péčí řádného hospodáře.

Ivana Šestáková
místostarostka
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UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÉHO HASIČE
Sbor dobrovolných hasičů Praha – Kbely uctil památku 
zesnulého hasiče Ing. Jana Dvořáka. Zemřel tragicky 30. 
listopadu 2022 ve věku 39 let.Na hasičské stanici dnes 
došlo k vyjetí techniky HZS ČR před stanice se zapnutým 
výstražný světelným zařízením a nastoupení osádek v 
zásahovém stejnokroji k uctění památky zesnulého hasiče 
minutou ticha.

red.

KDE ZÍSKAT INFORMACE O MOŽNÉ 
POMOCI VE SLOŽITÝCH ŽIVOTNÍCH 
SITUACÍCH

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřadu městské 
části Praha 19,  poskytuje odborné sociální poradenství 
občanům ve složitých životních situacích. Stejně tak 
jim pomáhá orientovat se v dostupných službách, 
které mohou občané využít, v komunikaci s ostatními 
institucemi a poskytuje základní poradenství v oblasti 
dávek státní sociální podpory v tom smyslu, že občanům 
sdělí, o jaké dávky mohou žádat, vyhledá vhodný 
formulář a předá kontakt na příslušná pracoviště 
Úřadu práce České republiky. Pokud se občané či 
rodiny ocitnou v náhlé složité sociální situaci, pomáhají 
pracovníci tohoto odboru jednotlivými postupy rodině 
pomoci, zajistit     nejzákladnější   potřeby    v    té   dané     

situaci
a následně postupovat tak, aby se situace stabilizovala 
a rodina  mohla  využít  např. již zmíněné sociální služby 
a další druhy pomoci. 
Veškeré kontakty na pracovníky Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví najdete na webu naší radnice, nebo se 
můžete obrátit přímo telefonicky a domluvit si osobní 
schůzku.

Bc. Báčová – 2806010145 
Bc. Bujňáková 286010144 

Mgr. Brázdilová 286010152 
V současné době sídlí tento odbor na adrese 

Borovnická 476/33, Praha 9 Kbely.

www.hangar19.cz

@kbely_hangar19

hangar19Kbely

je v plné práci. Švadlenky se pustily 

do nelehkého úkolu, ušít si letní 

šaty. Držíme jim palce, aby to stihly.

POZOR! POZOR! MÁME VOLNÉ MÍSTO 

NA TVOŘIVÝCH DÍLNÁCH A VÝTVARCE! 

POKUD MÁTE ZÁJEM NAPIŠTE NÁM 

NA E-MAIL KOORDINATOR@HANGAR19.CZ.

se naopak vydali až za polární kruh. 

Ve Kbelích to totiž prý zatím na zimu moc 

nevypadá. Tučňáci si stěžovat nemusí.

se do zimy pustili po svém. Recyklací. 

Nevěříte? Takové krásné lucerny se 

sněhuláky ze zavařovacích sklenic zaplnily 

během pondělního odpoledne celou dílnu.

od dětí z Výtvarného kroužku můžete obdivovat 

na nástěnce nedaleko zastávky Bakovská. Děti 

je doplnily překrásnými vločkami z papíru. A jak 

to tak bývá, ani tady nenajdete dvě stejné. 
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Středeční podvečer 11. 1. 2023 byl v Místní knihovně Kbely 
věnován autorské vernisáži fotografií pana Milana Trykara, 
člena 1. ČKFA Nekázanka. Autor se fotografování věnuje 
téměř po celý život, dlouhá léta žil v Americe, kde načerpal 
mnoho inspiračních zdrojů, a právě z tohoto období je i 
převážná většina snímků k vidění na uvedené výstavě. 
Dle svých slov „fotí rád vše hezké, pozitivní a úsměvné“. 
Výstavu s názvem – „Žena jinak“ mohou zájemci zhlédnout 
v provozních hodinách knihovny až do 20. března 2023.

Iveta Novotná

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MILANA TRYKARA 
Nevšední vyprávění Ivana Stárka z jeho cest do netradičních 
koutů naší planety bylo v knihovně připraveno na středu 
18. 1. 2023. Účastníkům besedy se naskytla výjimečná 
příležitost nechat se, prostřednictvím krásných fotografií 
a poutavého vyprávění, nejprve zavést až na Severní pól, 
kam se skutečně běžný cestovatel tak snadno nedostane. 
Výborně zpracovaná prezentace celé výpravy, která nabídla 
záběry na plavbu ledoborcem, výstup na severní točně, v 
kombinaci s fotografiemi polárních zvířat a dobrodružnými 
historkami, provázejícími tuto zhruba čtrnáctidenní 
výpravu, nadchla všechny přítomné posluchače. Poté 
následovalo povídání o podstatně teplejších oblastech. 
Zavítali jsme do Afriky, kde pan Stárek navštívil v Ugandě 
přírodní rezervaci s horskými gorilami, i toto vyprávění 
bylo opět doplněno úžasnými fotografiemi. Během celého 
programu se návštěvníci měli možnost ptát i na zážitky z 
jiných lokalit, o kterých mimo jiné padly zmínky. Doufáme, 
že i v budoucnu budeme mít možnost v tomto poutavém 
vyprávění pokračovat a zavítat tak i do dalších zajímavých 
míst.

Iveta Novotná

VYPRÁVĚNÍ IVANA STÁRKA Z JEHO CEST
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Ve čtvrtek 22. prosince rozdávali SKAUTI S.S.V. KBELY za 
podpory MČ PRAHA 19 před kbelskou radnici BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO. Plamínek světla si v Betlémě přebírá každý rok 
chlapec nebo dívka, kterým se říká „dítě světla“. Letos 
se jím stal dobrovolný hasič Tobias Nußbaumer. Cestu z 
Betléma do Rakouska absolvovalo světlo letecky. Odtud 
ho skauti rozváží do jednotlivých evropských zemí. My 
světlo přinesli do katedrály sv. Víta. Ve čtvrtek 22. 12. si 
pro světlo lidé mohli přijít před kbelskou radnici, kde ho 
naši skauti tradičně rozdávali široké veřejnosti.

red.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Štědrodenní sousedské setkání v zahradě Kbelského 
pivovaru přineslo kromě příjemných chvilek také krásný 
výtěžek dobročinné sbírky. Pivovar částku 28 738 Kč 
zaokrouhlil na  40 000 Kč a pod záštitou nadace Život 
dětem budou peníze předány rodině Kryštofa Šillera. 
Setkání, na kterém zazpívala i kbelská zpěvačka Tereza 
Dlouhá, pořádal společně ÚMČ Praha 19 a Kbelský pivovar. 
Moc děkujeme všem, kdo přišli a přispěli na dobrou věc.

red.

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ S 13 ANDĚLY 
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Ve čtvrtek 15.12. vystoupil na koncertě v Lidovém domě ve 
Kbelích pro členy STP Kbely za finanční podpory MČ Praha 
19 Kamil Emanuel Gott společně se svou dcerou Yvette. 
Příjemná atmosféra protkaná mnoha šlágry nejen Karla 
Gotta seniory vrátila o několik desítek let zpět, krásně si 
zazpívali, zavzpomínali a prostě se v tomto hektickém čase 
vánočně naladili. Těšíme se na další podobná setkání.

red.

KONCERT KAMIL EMANUEL GOTT SE 
SVOU DCEROU YVETTESenioři v DS Mladoboleslavská také oslavovali vánoční čas 

a konec roku, a to již v úterý 20/12/2022 v prvním patře 
na chodbě domova seniorů. Prostředí k uspořádání sice 
nebylo podle představ, leč bylo nečekaně příjemné.
Pozvání přijala mladá kytaristka – konzervatoristka – 
Tereza Nosková. Zahrála mnoho krásných českých koled a 
zkrátka se zpívalo a povídalo.
Občerstvení, vánoční stromeček a vše potřebné zajistila 
kbelské radnice. Vychutnali jsme si tu pravou vánoční 
atmosféru.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na této malé, ale moc 
příjemné akci.

Alena Halbychová

VÁNOČNÍ POSEZENÍ V DOMOVĚ SENIORŮ
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V neděli 11. prosince večer jste mohli nasát úžasnou 
sváteční atmosféru v zaplněném kostele sv. Alžběty ve 
Kbelích. Vystoupila Markéta Dvořáková - soprán, Tereza 
Dlouhá - soprán a Veronika Ptáčková - klavír. Zazněly 
světoznámé árie a písně: A. Dvořáka, B. Smetany, G. 
Verdiho, G. Pucciniho, W. A. Mozarta, A. L. Webbera, C. 
Francka, J. Offenbacha a dalších!

red.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE 
V úterý 13. prosince proběhlo za účasti místostarostky 
Ivany Šestákové slavnostní otevření Kbelského ateliéru, 
který se nachází ve Vrchlabské ulici číslo 25/7 ve Kbelích. Je 
zde velký ateliér pro dospělé a malý ateliér pro děti. Najdou 
zde radost z tvorby tedy i ti nejmenší z nás s doprovodem 
rodičů, ale i senioři. Konají se zde kurzy jak umělecké, jako 
kreslení, malba, tak nejrůznější tvůrčí dílny všeobecné, 
ale i tematické. Kbelský ateliér je rozšířením pro činnosti 
Galerie PragueLOPArt, která pořádá nejrůznější kulturní 
akce, vernisáže, výstavy a přednášky.  https://www.
kbelskyatelier.cz/cs

red.

KBELSKÝ ATELIÉR 
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PEKELNÝ DEN V PARKU
Již tradiční a velmi oblíbená akce uspořádaná především 
pro děti proběhla v pondělí 5.12.2022 v lokalitě u srubu.  
Program s čertovskou diskotékou, tancem, čertovskými 
disciplínami i spoustou odměn pro dětské návštěvníky byl 
proložen mikulášskou nadílkou a nakonec efektní pekelnou 
ohnivou show.

red.

Ve středu 7. 12. proběhl v LD ve Kbelích za podpory MČ 
Praha 19 koncert Oty Balage a Michala Pavlíčka.  První 
polovinu koncertu provázel svými písničkami Balageband, 
ve druhé polovině koncertu se pak na jeviště přidal Michal 
Pavlíček, který zahrál fenomenální kytarová sóla. Zazněly 
známé hity jako Souměrná, Líbám tě černou a Země 
vzdálená. Koncert zakončil cover nejznámější rockové 
hymny Highway to Hell od AC/DC. Celý večer fantasticky 
zpívala Tereza Kopáčková.

red.

KONCERT OTY BALAGE A MICHALA PAVLÍČKA
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RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ SENIORŮ 
Čtvrteční tvořivá ergoterapeutická dílna pro seniory s 
názvem RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ SENIORŮ - 24/11/2022 v 
Ekocentru Prales dopadla na jedničku. Krom repro vánoční 
muziky jsme pro účastníky připravili velké množství 
obrazů - předloh a nápadů a mohli se rozhodnout, jakým 
způsobem a jakými malovacími technikami  si vytvořit svůj 
krásný obrázek. Někdo již měl promyšleno dávno předem, 
jestli chce spíše svůj obrázek do některého stylu, z nichž 
vítězil např. impresionismus, někdo si nechal poradit od 
kbelské malířky Moniky Brchelové Benešové. Během 
malování si však senioři stačili i popovídat a vylepšit své 
sociální vztahy se svými sousedy. Byli zde lidi, kterým 
setkání velice pomohlo psychicky. Radnici tímto velice 
děkují za takovéto akce, kde se jednak setkají – vznikají 
prima sociální vazby a nesedí doma, a jednak mají pěkný 
dárek pro své blízké či na památku na tyto chvíle.
Na této akci se všichni společně shodli, že je potřeba 
pokračovat a dalším termínem byl 26/1/2023, tentokráte 
ve kbelské galerii ve Vrchlabské ulici.

red.

TVOŘIVÁ ERGOTERAPEUTICKÁ DÍLNA
V úterý 22/11/2022 v Ekocentru Prales proběhla radnicí 
připravená tradiční vánoční tvořivá ergoterapeutická dílna 
pro seniory. Mnoho místních seniorů dorazilo na toto 
plánované setkání, krom repro vánoční muziky jsme pro 
ně připravili velké množství materiálů nejen přírodních.
Byly zakoupeny i zdobící a aranžérské prvky k vytvoření 
různorodých vánočních dekorací. Dle manuálních 
schopností návštěvníků jsme byly s kolegyněmi k dispozici 
i nápomocny při složitějších vazbách věnců, při instalaci 
aranžovacích prvků. Byli zde lidé, kterým setkání velice 
zlepšilo náladu posledních dní, někomu stačilo si jen 
popovídat.

red.
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Po dlouhé době jsme opět mohli společně oslavit první 
adventní neděli. Společné zpívání koled, program se 
spoustou lidových tradic, adventní bytosti po celém 
parku, tančení, soutěžení, ale též mikulášská nadílka pro 
děti – to vše prolínalo celou naší nedělní akcí ve kbelském 
parku. Coby třešničku na dortu jsme si pozvali zpěvačku 
Markétu Dvořákovou a hned po požehnání vánočnímu 
stromu naším panem farářem jsme společně s panem 
starostou rozsvítili překrásně ozdobený vánoční strom. Již 
tradiční tečkou byl nádherný Kbelům na míru vytvořený 
sněžící ohňostroj s vánoční muzikou. Moc děkujeme všem 
vystupujícím, všem pomocníkům a organizátorům.

red.

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI  
První ročník Svatomartinských slavností ve Kbelích, který 
proběhl 11. 11. 2022 odstartoval další z tradičních akcí. 
Počasí nám přálo a všichni si akci užili. Už teď se můžeme 
těšit na další ročník.

red.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY

ŠKOLSKÁ RADA MÁ Z ŘAD RODIČŮ NOVÉ SLOŽENÍ 
Dne 18. ledna 2023 proběhly volby zástupců nezletilých 
žáků do Školské rady při Základní škole Praha - Kbely, 
Albrechtická 732/1, 197 00. 
Před zahájením voleb byla volební schránka řádně 
zapečetěna. V 16:00 hod. byla zkontrolována členy volební 
komise, čímž byly volby zahájeny. Odpečetění volební 
schránky proběhlo po skončení voleb v 18:30, v souladu s 
aktuální legislativou a za přítomnosti všech členů volební 
komise byly hlasovací lístky sečteny. Volební komise byla 
složena z předsedy volební komise Petra Šedy a členů, 

kterými byly Michaela Stoklasová a Tetyana Popovych. 
KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY (uvedení na hlasovacím 
lístku): Holečková Marcela, Lauer Luboš, Paříková Veronika, 
Švec Radomír, Vrba Zdeněk. Z oprávněných voličů v počtu 
912 jich přišlo volit 289, přičemž tito voliči rozhodli, že 
novými členy školské rady z řad zákonných zástupců jsou: 
Paříková Veronika, Holečková Marcela, Švec Radomír.
Všem kandidátům i hlasujícím děkujeme a vítězům 
gratulujeme. Za pedagogy v radě usednou Jana Březinová, 
Kateřina Škořepová a Martin Novák.
 Petr Šeda, zástupce ředitelky a předseda volební komise 

ŠKOLNÍ VYSÍLÁNÍ ŽÁKŮ SE ROZJELO I NA NOVÉ 
BUDOVĚ 
Od června 2022 funguje na naší škole žákovské rozhlasové 
vysílání. Žáci tehdy vysílali jednou týdně, od září přešli k 
vysílání 2x týdně. Na zasedání listopadového školního 
parlamentu bylo na návrh žáků z nové budovy rozhodnuto, 
že vysílání bude pokračovat nadále ve frekvenci 2x týdně, 
ale bude rozděleno mezi starou a novou budovu. Historicky 
první vysílání na nové budově proběhlo v pondělí 9. ledna 
2023. Úvodního vysílání se zhostili žáci Tomáš Hrouda a Jakub 
Ďurovec ze 4.D. Informovali o některých proběhnuvších 
aktivitách školy a samozřejmě došlo i na písničky. Toho 
následujícího se ujali Nelly Krystlová a Andreas Vašata ze 
4.A. Od ledna 2023 tedy probíhá žákovský rozhlas na nové 
budově v pondělí a na staré budově v pátek, obojí vždy o 
velké přestávce. 

Školní parlament

POHODOVÝ DEN PÁŤÁKŮ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 
PRAHA 
Žáci 5.A, 5.B, 5.C a 5.D navštívili v prosinci a lednu hlavní 
pobočku Městské knihovny na Mariánském náměstí. 
Seznámili se nejen s chodem velké knihovny, ale také na 

vlastní kůži poznali, že Městská knihovna nabízí opravdu 
mnoho zajímavé dětské literatury, u které se dá i relaxovat. 
No řekněte sami, není to pěkný pohled, když se dítě začte 
do zajímavé knížky a hltá ji každým douškem? 

Tým třídních učitelů 5. tříd

VOLBA POVOLÁNÍ ANEB DOBŘÍ HOLUBI 
SE VRACEJÍ 
Není výjimkou, že naši školu navštěvují bývalí 
žáci, aby pozdravili své učitele a prezentovali 
jim své zkušenosti s nástupem na střední 
školu. Jejich zkušenosti jsou mnohdy zajímavé. 
Proto se v letošním roce v rámci předmětu 
Volba povolání přišli podělit o své zkušenosti 
naši „ex-žáci“ ZŠ Kbely, nyní hrdí studenti 
středních škol, se současnými deváťáky. V 
pondělí 14. listopadu navštívili třídu 9.C Mia 
Prášková a Adam Houštecký. Prezentovali 
jim také svou současnou školu a seznámili 
je i se svými důvody výběru školy. Předané 
informace pomáhají letošním deváťákům 
v orientaci výběru středních škol a zároveň vyobrazují 
představu, jak to v prvních dnech na 3. stupni chodí.  

 Eva Kulichová, ředitelka školy a vyučující předmětu 
Volba povolání

AKCE KRABICE OD BOT BYLA OPĚT I DÍKY VÁM 
ÚSPĚŠNÁ! 
I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu 
Krabice od bot, která dělá radost těm dětem, které nemají 
tolik štěstí, aby mohly pod vánočním stromečkem najít 
hezké dárky. I díky vám se nám podařilo v družině poskládat 
téměř 30 plných krabic! Věříme, že všechny vybrané dárky 
udělaly dětem velikou radost a vykouzlily jim úsměvy na 
tvářích.  

Tým vychovatelek ze školní družiny

VE ŠKOLE SE POŘÁD NĚCO DĚJE ANEB SPOLEČENSKÉ AKCE MÁME VŠICHNI RÁDI.

VÁNOČNÍ JARMARK
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kde si připomínáme výsadek Anthropoid. V polovině února 
pojedeme vlakem do vzdálenějších Košátek, kde na nás 
čeká další naše akce - Stopování divoké zvěře a vaření 
zálesáckého buřtguláše na ohništi v divočině. V březnu 
také vyrazíme i na obhlídku našeho nového tábořiště. 
Letos plánujeme letní skautský tábor v blízkosti zámku 
Konopiště.
Veliká událost nás čeká v březnu, kdy naše organizace, tj. 
SKAUT - S.S.V. oslaví 20 let své existence. K tomuto výročí 
chystáme vydání vzpomínkového katalogu a nebude 
chybět ani výroční odznak a pohlednice - předlohu nám 
namaloval náš dvorní ilustrátor Milan Teslevič.

Kamil Podlaha

SKAUT - S.S.V.

 

Máme tu nový rok a při letmém ohlédnutí za uplynulým 
rokem 2022 ho musíme neskromně zhodnotit, jako rok 
fantastický. Je za námi vidět veliký kus poctivé práce. A i 

toto nás motivuje letos opět rozjet naplno naši činnost.
Již teď pilně pracujeme a plánujeme, co vše podnikneme a 
už teď se moc těšíme na teplé dny, kdy budeme podnikat 
nové výpravy do přírody.

V lednu jsme zahájili činnost 
našeho loutkového divadla 
Zvoneček, loutkovým 
představením - Mauglí, které sklidilo obrovský ohlas. 
Do naší klubovny se vecpalo 60 zvědavých návštěvníků. 
V loutkovém divadle hodláme pokračovat a vše více 

dopilujeme k dokonalosti. Na další představení se můžete 
těšit koncem února.
Tradičně vyrážíme v polovině ledna do nedalekých Nehvizd, 
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KRC COBYDUP
„Co dělat, když…?“ 
Vážení a milí příznivci KRC CoByDup a s ním spojeného 
projektu “Co dělat, když…?“, dovolte mi Vás informovat, 
o plánech a aktivitách pro rok 2023, kterým se v rámci 
zmíněného projektu dlouhodobě věnujeme. 
Projekt „Co dělat, když...?“ se věnuje následujícím 
oblastem: výchovným a rodinným problémům, primární 
prevenci v rodinách, nebo pracovně-právní problematice. 
Patří do něj: Interaktivní workshopy v oblasti péče o 
rodinné vztahy a výchovy dětí. Témata těchto workshopů 
se týkají řešení zátěžových situací, podpory rodičů a jejich 
nasměrování k pozitivnímu rodičovství, problémových 
situací mezi rodiči a dětmi – jako jsou například tresty 
nebo odměny, dětská agresivita, vzdor, sourozenecká 
rivalita, práce s dětskými emocemi atd. 
Na workshopy a přednášky jsou přizýváni externí odborníci 
jako např. logoped, fyzioterapeut nebo výživový poradce. 
Odborné semináře v oblasti primární prevence v rodinách. 
Zde se věnujeme obtížným situacím v rodině jako jsou 
nástup do školy, rozvod rodičů atp. Rádi bychom zařadili 
i témata jako aktivity dětí na sociálních sítích, prevence 
závislostí nebo problematika sendvičové generace. 

Odborné semináře týkající se pracovně-
právní oblasti. Semináře klienty informují 
o možnostech pracovních vztahů, jejich 
zahájení a ukončení, nároky rodičů v souvislosti s nástupem 
na mateřskou a rodičovskou dovolenou a návratem z nich. 
S obrovským zájem každoročně setkávají individuální 
poradny -  pracovně-právní poradna byla díky tomu 
vyčerpána ještě před koncem roku. 
Pokud se nám podaří získat grant MPSV plánujeme i 
pro rok 2023 otevřít pro zájemce individuální poradny v 
oblasti výchovy a prevence a elektronickou právní poradnu 
(codelatkdyz@krc-cobydup. cz), odkud je anonymně 
předáme spolupracující právničce a zpracované odpovědi 
Vám pošleme zpět. 
Jak bylo již zmíněno, i na letošní rok jsme žádali o podporu 
v rámci dotačního programu Rodina poskytovanou MPSV, 
držte nám tedy palce, abychom se mohli setkávat na 
seminářích a v poradnách i v tomto roce. 
Těšíme se na Vás. 

Lenka Maršálková, ředitelka KRC CoByDup a vedoucí a 
koordinátorka projetku “Co dělat, když...?” 
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Spolupráce školy a SRPŠ přináší i letos 
zajímavé projekty 
Na konci listopadu proběhla avizovaná volba do 
výkonného výboru SRPŠ, kontrolní komise i stravovací 
komise. Výsledky již jistě víte z našeho webu srpskbely.cz, 
ale ráda připomenu. Nové složení výboru a komisí vypadá 
následovně:
Výkonný výbor: Vladimíra Kolaříková (předsedkyně), 
Radka Jínová, Radomír Švec.
Kontrolní komise: Tereza Trojanová (předsedkyně), 
Martina Bláhová, Jiřina Gregorová.
Stravovací komise: Jana Bezemková, Pavla Wagnerová, 
Tomáš Haniak.

Zástupci Spolku se hned pustili do práce a rozběhli schůzky, 
na základě kterých vznikl plán aktivit na rok 2023. Ten 
dostali všichni členové k prostudování a možnosti vybrat 
si projekt, který chtějí řídit. Vše společně probereme na 
členské schůzi 26. 1. a poté uveřejníme na našem webu, 
abyste věděli, na co se tento rok můžete těšit.
Každý projekt má svého garanta, který se stará o to, aby se 
akce uskutečnila, domlouvá podrobnosti se zástupci školy, 
spolupracuje s dětmi a vůbec dohlíží na zdárný průběh. 

Každý garant může uvítat pomocnou 
ruku nebo dobrý tip, a proto 
schválené projekty opět veřejně 
představíme, abychom dali možnost 
všem rodičům se do nich zapojit.
Je skvělé, že škola se na vzájemnou 
spolupráci a konání probraných 
aktivit také těší. Už se ptají, jak vše 
dopadlo, jaké aktivity členská základna schválila a kdy se 
potkáme, abychom mohli začít s přípravami. Jsem nadšená 
z nově proudící energie, chuti udělat pro děti něco jinak a 
lépe a chci věřit, že vás tímto pozitivním elánem strhneme 
a přijdete se na některé akce podívat nebo se dokonce 

zapojíte. A o jakých aktivitách vlastně 
mluvím? Máme teprve před schvalovací 
schůzí, takže nechci prozradit žádné 
detaily, ale malou ochutnávku nabídnout 
můžu:
Projekty, ve kterých chceme pokračovat: 
Rodičovské kavárny, Zahradní slavnost, 
Profesím pro pokličku.
Nově navržené projekty: Odpoledne plné 
her, Dnes vaří děti, Kreativní workshop, 
Seznam přání.
Projekty školy s naším zapojením: 
Jazykový den, Děti dětem, Jarmark, 
Kbelský psavec, Sportovní olympiáda.
Jsou to krásné plány a hezká práce s 
odměnou v podobě spokojených dětí, 
rodičů i učitelů, jak jsme to naposledy 
zažili po Zahradní slavnosti. Sice moc 
nemám ráda slovo komunitní, protože je 

to často jen označení bez toho pravého obsahu, ale tyto 
společně naplánované a společně realizované akce mají 
ten správný potenciál slovo komunitní opravdu naplnit. 
Pokud máte chuť vědět více či se do činnosti SRPŠ zapojit, 
navštivte naše webové stránky nebo se ozvěte na e-mail 
srps.kbely@seznam.cz.

Vlaďka Kolaříková 
předsedkyně SRPŠ Kbely

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLYSVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO KBELY
Ohlédnutí za činností STP MO Kbely a co nás 
čeká v roce 2023
Je již každoroční tradicí, že nás před Vánoci přijdou potěšit 
děti z MŠ Letců. Tato tradice byla v letech 2020 a 2021 
přerušena z důvodu koronavirové epidemie. Letos jsme 
se konečně dočkali dne 8. 12. 2022. Vystoupení těchto 
malých umělců je vždy velice milé. Některé babičky 
zamáčknou slzu v oku. Děti skutečné do svého vystoupení 
dají všechnu svou energii. Vše je dokonale nacvičeno s 
paní učitelkou Branišovou a panem ředitelem Ptáčníkem. 
Závěrem vystoupení děti dostaly čokoládové sněhuláky. 
Musím uznat, že vystoupení v Lidovém domě mělo nejvyšší 
úroveň. Cenu za ozvučení našich mladých umělců uhradila 

MČ Praha 19. Určitě si to příští rok zopakujeme. Ráda 
bych poděkovala paní učitelce Bránišové a panu řediteli 
Ptáčníkovi za věnovaný čas a pevné nervy při přípravě 
dětí na toto vystoupení. Rovněž patří dík MČ Praha 19, 
jmenovitě panu tajemníkovi Nyklesovi a Šárce Egrtové, 
že jsme tuto akci mohli bez problémů realizovat a panu 

Marelovi za vytvoření důstojné fotodokumentace. Další 
schůzka byla 21. 12. 2022 opět v Lidovém domě. Řešili 
jsme výhled na rok 2023. Bude důležité jednání výroční 
členské schůze, která proběhne 15. 3. 2023 v restauraci 

Štěstí (Dříve u Halíků). Tato schůze bude rovněž volební, 
protože končí pětileté funkční období a je třeba zvolit 
nový výbor našeho spolku. Zároveň budeme volit delegáta 

na republikový sjezd Svazu tělesně postižených, který 
proběhne 15. – 16. 9. 2023 v Benešově. Schůzky nám již 
nekomplikuje kovid, ale zdravotní středisko. Vzhledem k 
energetické krizi byla rezervace Lidového domu od 1. 1. 
2023 zpoplatněna a při dřívější frekvenci schůzek by nás 
naše scházení vyšlo bez ozvučení za první pololetí na 60 
000,- což si v žádném případě nemůžeme a ani nechceme 
dovolit. Lidový dům jsme si zarezervovali včetně ozvučení 
pouze na 1. 3. 2023. Budou opět vystupovat děti z MŠ 
Letců k MDŽ a ještě 10. 5. 2023. Na toto datum máme 

naplánovanou přednášku o Estonsku, Lotyšsku a Litvě a je 
nutné ozvučení a promítání. Ještě bych chtěla upozornit 
všechny kbelské seniory, že sice máme v názvu, že jsme 
Svaz tělesně postižených, ale dle našich stanov hájíme 
zájmy tělesně postižených a seniorů, což znamená, že 
našimi členy mohou být tělesně postižení bez omezení 
věkové hranice a zároveň všichni senioři. Pokud máte 
zájem se sdružovat, můžete se k nám přihlásit, případně 
mě kontaktovat na mobilu 722 963 961. 

Anna Zborníková
předsedkyně STP MO Kbely

ZNÁTE NĚJAKOU ZAJÍMAVOU OSOBNOST KBEL? 
POVĚZTE NÁM O NÍ…

Komise kroniky a historie vyzývá Kbeláky, aby se nám ozvali se zajímavými životními 
příběhy svých příbuzných či známých, ideálně žijících alespoň po nějakou dobu 
svého života ve Kbelích, kteří se proslavili významnými životními úspěchy i za 
hranicemi „Kbel“. Shromažďujeme informace o zajímavých osobnostech Kbel.
Své náměty nám můžete posílat na e-mail Kbely.Kronika@kbely.mepnet.cz.
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Lezecká stěna

Fitness

Provozní doba
 
pondělí 14:00–22:00
úterý 04:00–22:00
středa 08:00–20:30
čtvrtek 14:00–20:00
pátek 14:00–21:00
 
sobota	 pouze	
neděle	 na	objednání	
	 přes	rezervační	
 systém

Vstupné

dospělí	 150,-
jistič	 90,-
dítě	 90,-
VZP 50,-

Akceptujeme	kartu

SPORTOVNÍ HALA KBELY
POD ZÁKLADNÍ ŠKOLOU KBELY

TOUŽIMSKÁ	732/24I
197	00	PRAHA	19	-	KBELY
@SPORTHALAKBELY
SPORTHALAKBELY.CZ
+420	777	614	443

Provozní doba 

pondělí–pátek
08:00–21:00
poslední	možný	
vstup	20:00
 
Vstupné

jednorázové 150,-
10x	vstup	 1200,-
měsíční	 1000,-

@SPORTHALAKBELY   I   SPORTHALAKBELY.CZ

Nejbližší program Sportovní haly Kbely

11. 2. so	17:20	
TJ SOKOL KBELY x PŘÍBRAM - BASKETBAL	MUŽI	A	/	2.liga,	skupina	A	

12. 2. ne 10:20 

TJ SOKOL KBELY x BC BENEŠOV  - BASKETBAL	MUŽI	A	/	2.liga,	skupina	A

12. 2. ne	17:00	
BLACK ANGELS x FBC OSTRAVA - FLORBAL	MUŽI	LIVESPORT	SUPERLIGA

18. 2. so 10:00 

SPARTAK KBELY O KBELSKÝ KOLÁČ - FOTBALOVÝ TURNAJ

18. 2. so	17:20	
TJ SOKOL KBELY x BK LEVHARTI CHOMUTOV - BASKETBAL	JUNIOŘI	/	Celostátní	liga	U19

19. 2. ne 15:00 

TJ SOKOL KBELY x VÁLEČNÍCI DĚČÍN - BASKETBAL	JUNIOŘI	/	Celostátní	liga	U19

26. 2. ne	17:00	
BLACK ANGELS x FLORBAL MLADÁ BOLESAV - FLORBAL	MUŽI	LIVESPORT	SUPERLIGA

04. 3. so 10:00 

SPARTAK KBELY O KBELSKÝ KOLÁČ - FOTBALOVÝ TURNAJ

04. 3. so	17:20	
TJ SOKOL KBELY x ČESKÉ BUDĚJOVICE - BASKETBAL	MUŽI	A	/	2.liga,	skupina	A	

05. 3. ne 15:00 

TJ SOKOL KBELY x SOKOL PÍSEK B - BASKETBAL	MUŽI	A	/	2.liga,	skupina	A	

11. 3. so	17:20	
TJ SOKOL KBELY x TJ SLAVIA KROMĚŘÍŽ - BASKETBAL	JUNIOŘI	/	Celostátní	liga	U19

12. 3. ne 15:00 

TJ SOKOL KBELY x BC VYSOČINA - BASKETBAL	JUNIOŘI	/	Celostátní	liga	U19

26. 3. ne 15:00 

TJ SOKOL KBELY x BK LIONS JINDŘ. HRADEC - BASKETBAL	JUNIOŘI	/	Celostátní	liga	U19
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DRÁČATA SE VEZOU NA VÍTĚZNÉ VLNĚ – 
TURNAJE NAŠICH NEJMENŠÍCH
Zimní sezónu nám tradičně zpestřují turnaje v kolodějské 
nafukovací hale. Na zdejší umělé trávě skvěle kompenzu-
jeme naší přípravu, kterou máme v tělocvičnách a kde se 
naši hráči zdokonalují hlavně v obratnosti a atletické zdat-
nosti. Povrch v kolodějské hale nám svědčí a výsledky jsou 

velmi pozitivní, což podporuje nadšení
trenérů do další práce. Protože máme spoustu šikovných 
dětí, mohli jsme si několikrát dovolit nominovat i dva týmy.
Takto dostalo během pěti turnajů příležitost celkem 23 
našich hráčů. Turnaj O kbelský koláč jsme pro nejmladší 

kategorii pořádali 21.ledna a pozvali jsme si 
šest kvalitních soupeřů. Maximálně jsme vy-
užili velikosti plochy naší haly a rozhodli jsme 
se hrát na dvou hřištích najednou. Díky dobré 
přípravě a fungujícímu týmu organizátorů vše proběhlo na 
jedničku. Tentokrát pro nás nebylo důležité, že jsme v tak 
silné konkurenci zvítězili, ale to, že jsme složitou organizaci 
zvládli a soupeři si turnaj užili. Navštívila nás také trenérka 
paní Eva Haniaková, která na závěr dětem vyjádřila velké 
uznání a odměnila nejlepší hráče. Gratulujeme našim hrá-
čům Honzíkovi, Štěpánkovi, Daníkovi, Sebíkovi, Fandovi, 
Vojtíškovi, Kubíkovi, Kryštofovi a Fildovi k prvnímu místu, 
ale také druhému týmu Slovanu Bohnice a třetí Pragovce.

Trenéři přípravek Míša a Míra

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO NAŠE DRÁČATA
Dne 7. 12. 2022 navštívil naše malé fotbalisty Mikuláš, čert 
a andělé. Nadílka se uskutečnila v nové sportovní v hale ve 
Kbelích. Rodiče byli svědky slibů, které děti daly Čertovi.

Věříme, že jim to chvilku vydrží.
Celkem se nadílky zúčastnilo necelých 100 malých fotba-
listů a fotbalistek z přípravkových kategorií. Všichni dostali 
balíček s dobrotami a k tomu nákrčník, za který bychom 
rádi poděkovali štědrému sponzorovi.

LOSOVÁNÍ FINÁLOVÝCH SKUPIN PLANEO 
CUP 2023 
Dne 17. 1. proběhlo dlouho očekávané losování finálových 
skupin Planeo Cupu 2023. Pro nepravidelné čtenáře jen 
připomeneme, že se do finále probojovaly hned tři mlá-
dežnické týmy Spartaku Kbely, což se podařilo v katego-
riích U8-U10 jen pražským S, 1. FC Slovácku a Bohemians 
Praha. Losování v přímém přenose se uskutečnilo v Síni 
slávy FAČR pod taktovkou, dnes již legendárního, fotbalo-
vého komentátora a moderátora Pavla Čapka. Asistovali 
mu bavič a Sparťan Jakub Kohák, reprezentační trenér ČR 
do 21 let Jan Suchopárek a zástupce hlavního sponzora 
ze společnosti Planeo pan Tomáš Opluštil. 24 týmů v ka-

ždé kategorii bylo rozděleno do 6 košů a losovaly se čtyři 
šestičlenné skupiny. Dvoudenní herní plán je pro všechny 
kategorie předem daný: z šestičlenných skupin postupují 
první dva do zlaté osmičlenné skupiny, třetí a čtvrtý tým 
do stříbrné skupiny a pátý a šestý do bronzové skupiny. V 
těchto skupinách se pak již hraje každý s každým o celkové 
umístění.
První na řadu přišla nejmladší kategorie U8. Turnaj se ode-
hraje 3. a 4. června v Uničově. Naši nejmladší jsou naloso-
váni Janem Suchopárkem do velmi těžké skupiny společně 
s týmy Sparta Praha, Sparta Brno, 1. FC Slovácko, FC Hra-
dec Králové a 1. FK Příbram.
Následuje rozlosování turnaje U9, který bude hostit kon-
cem května severočeský Varnsdorf. Losovací míčky při-
soudily svěřencům Martina Kováře a Honzy Kněžínka tyto 
týmy: FK Pardubice, SK Sigma Olomouc, FK Jablonec, MFK 
Havířov a FC Táborsko. Následuje první poklona Pavla Čap-
ka o kvalitní mládežnické výchově fotbalistů ve Kbelích.
První výzva pro turnaj U10 přichází ještě před samotným 
losováním. Turnaj hostí snad nejvzdálenější možnost ze 
všech možných – moravskoslezský Hlučín, vzdálený 341 
Km. Jakub Kohák ve skupině B postupně tahá z osudí naše 
květnové soupeře ve finále: 1.FK Příbram (prohra U10 loni 
na turnaji v Nestěmicích), Baník Ostrava, Admira Praha 
(tradiční soupeř v lize a na turnajích), 1. SC Znojmo. Násle-
duje Spartak Kbely. Dozvídáme se, že ve Kbelích byl Jakub 
na vojně. Ihned následuje další poklona z úst Pavla Čapka, 
mistrovi neuniká, že se jedná o třetí účast Spartaku v nej-

nižších věkových kategorií. Velké uznání a gratulace od mo-
derátora přenosu! Děkujeme. Posledním týmem pro U10 
se stává Spartak Choceň.
Vylosované skupiny jsou pro všechny naše kategorie ve fi-
nále velkou výzvou, dobře se připravíme během jarní sezo-
ny a těšíme se na srovnání s elitními týmy v ČR.

Tomáš Hrouda vedoucí týmu U10

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
Dne 9.12.2022 jsme opět vyrazili na v pořadí druhé zimní 
soustředění fotbalistů ročníku 2010 do již prověřené cha-
lupy Sokolka v Jizerských horách – Janově nad Nisou. Ten-
tokrát nám Covid účast nekomplikoval a byli jsme již skoro 
v plném počtu (pouze 2 marodi nám odpadli na poslední 
chvíli). Soustředilo se tedy 14 kluků, 1 fotbalistka Dianka a 
10 členů rodičovského a trenérského realizačního týmu. Z 
toho 5 účastníků se na běžky chystalo úplně poprvé. Chata 
Sokolka leží v srdci Jizerských Hor, položená hned u běžkař-
ských stop nedaleko Hrabětické Kapličky. V krásné roube-
né chalupě jsme opět byli svými pány, sami si vařili, hlavně 
šéfkuchař Petr N. pro nás připravoval samé dobroty. Sa-
mozřejmě musíme také vyzdvihnout Šárčin perník, po kte-

rém se zaprášilo. Kluky jsme ubytovali ve velké podkrovní 
místnosti nad krbem, v malém pokoji hned vedle dospěláci 
obsadili zbylé dva pokojíky s přímotopy.
V sobotu ráno jsme po snídani vyrazili na běžky, které měli 
někteří prvně na nohou, ale statečně se s tím porvali. Udě-
lali jsme běžkařský výlet k rozhledně Královka. Stopy sice 
nebyly ještě pořádně protažené, pouze projeté skútrem a 
prošlápnuté běžkaři před námi, ale to nám radost nezkazi-
lo. Parádně jsme se občerstvili, děti si pohrály na přilehlém 
zasněženém hřišti a jeli zpět přes Ski areál Severák, kde 
jsme připravili běžkařům zpestření v podobě sjezdu čás-
ti sjezdovky. Musím říct, že to byla podívaná jako z filmu 
Sněženky a machři. Dospělí si dali groček, děti tatranku a 
vrátili jsme se dobrodružnou cestou přes les zpět do naší 
chalupy. Po večeři jsme pro kluky připravili fotbalový kvíz, 
který jsme prokládali sledováním MS v Kataru. Došlo i na 
sázky  a já bohužel prohrál s naším nejhlasitějším fanouš-
kem a vyvolávačem Honzou Říhou lahvinku vína, protože 
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jsem víc věřil Portugalcům – blahopřeji Jendo.
Večer strávili dospěláci všeobecným kvízem holky pro-
ti klukům a obzvlášť slečna Petr N. (vetřel se do dívčího 
oddílu) nám hodně zatápěl. Musíme sportovně uznat naší 
těsnou prohru (dvojnásobnou! a úplně těsná ta výhra taky 
nebyla – poznámka korektorky).
V neděli dopoledne jsme opět vyrazili do stopy podél Jo-
sefodolské přehrady do námi již prověřené restaurace na 
Královce a zpět domů na výborný oběd předpřipravený na-
ším šéfkuchařem a realizovaný Chaledem a Pavlou.
Soustředění jsme si užili naplno – až na pár odvezených rý-

miček a teplůtek byla stále dobrá nálada a skvělé sportovní 
i vědomostní výkony. Kluci byli skvělí, tentokráte žádné 
rozbité okno ani zranění a jen nám opět potvrdili jaká jsou 
skvělá parta.
Děkujeme všem za skvělou atmosféru, výborná jídla a na-
přesrok se budeme těšit a opět Skol.

Trenéři Vašek, Pavel a Chaled + kamarádi a příznivci 
Spartaku Kbely

ROZSÁHLÝ ROZHOVOR O PODZIMNÍ ČÁSTI      
S TRENÉREM HANIAKEM
Trenér A-týmu Martin Haniak se pro klubový web rozpo-
vídal v rozsáhlém rozhovoru o podzimním působení A-tý-
mu v 1.A třídě. Je spokojený s výsledky? Očekává posílení 
mužstva?

Na podzim jste uzavřeli první půlrok v 1.A třídě. Jak půso-
bení týmu v této soutěži zpětně hodnotíte?
Je třeba naše působení brát více ze široka. Začátek sezóny 
byl plný očekávání, na hráčích, a možná i více na lidech ko-
lem týmu bylo znát určité napětí a očekávání, jak se týmu 
bude dařit a zda budeme vyhrávat jako minulou sezónu. 
Začátek byl parádní! 3 zápasy a 3 výhry. Od zápasu na Pra-
ha 99 a 2. porážce v řadě bych řekl, že pro nás začala realita 
této soutěže. Tým i já jsme museli začít pracovat trochu 
jinak, soutěži se více přizpůsobit. Zbytek podzimu jsme na-
konec zůstali mírně nadprůměrní a tak nakonec po posled-
ním zápase a výhře nad Zlíchovem jsme přijmuli 5. místo. 
27 bodů a 40 vstřelených gólů je pro nováčka soutěže my-

slím slušný výkon. Takže solidní pozice, ale spokojenost v 
rámci podzimu vyloženě ne.

Jaké jste měl očekávání před vstupem sezóny a splnili se?
Pro mě samozřejmě působení u mužů v pražské A třídě 
byla nová zkušenost, ale po dvou slušných, ale nedohra-
ných sezónách a působení u ligového dorostu Dukly jsem 
strach určitě neměl, spíše velkou zodpovědnost za při-
pravenost týmu a dobrý vstup do soutěže. Jedno z mých 
očekávání byla zvýšená docházka na tréninky, což se zčásti 
podařilo. Co se týče postavení v soutěži jsem sám osobně 
před podzimem byl opatrnější a chtěl být nejhůře do 7. 
místa, ale ve svých přáních jsem chtěl být samozřejmě na 
čelních místech, což se po slušném vstupu do sezóny jevi-
lo reálně. Víceméně být do pátého místa jsem v létě viděl 
jako slušný úspěch týmu.

V průběhu sezóny se nás dotkla zranění. Nastoupí do dal-
šího bloku všichni hráči?
Po posledním zápase jsem dal týmu týden úplné volno, 
aby si někteří hráči zdravotně i psychicky odfrkli, přede-
vším Tomáš a Kuba Panýrkovi. Tomáš Zima, ale i Adam Ma-
lík měl určité zdravotní komplikace, takže závěr podzimu 
jsme určitě nedohrávali zdravotně v pořádku, což většina 
našich fandů možná ani neví. V neděli 20.11 Haniak, Šmíd 
a Tomáš Panýrek odehráli většinu přípravného zápasu B 
týmu, takže je dobře, že se kluci snaží zůstat v kondici. V 
úterý 22.11. začneme závěrečný minicyklus, který prolo-
žíme ještě 6.12. přípravným zápasem s dorostem Viktor-
ky Žižkov a skončíme 8.12. závěrečným fotbálkem. Cílem 
bude udržet tým především v kondici a v určitém zatížení.

Jak je na tom Čeněk Skoč?
Čenda během podzimu odehrál pouze 5 utkání a 
samozřejmě, že nám především ve finální a předfinální fázi 
hry týmu chyběl. Během závěrečného minicyklu by se měl 
zvolna zapojit a věříme, že do přípravy už zasáhne naplno. 
Mimo tým je zatím ještě po zákroku v oblasti kolene i Filip 
Schauhuber, který se věřím v průběhu jara zvolna zapojí 
také. Filip musí být velmi opatrný, ale těšíme se na jeho 
návrat.

Hráči byli zvyklí vyhrávat, zaznamenali jsme šnůru skoro 
rok bez prohry. Jak hráči zkousávali větší konkurenci v 1.A 
třídě a s nimi spojené porážky?
Samozřejmě jsme na to kluky připravovali, ale znáte to. 
Záleží na individualitě, někteří hráči to tolik neřeší, ale vět-
šinu to štve a některé ještě víc (smích). Obecně jsem týmu 
už před sezónou říkal, že si musíme vážit každé výhry. Záro-
veň opačně i výhry je třeba si zanalyzovat, chyby se snažit 
hledat, odstraňovat a pokorně jít do dalšího zápasu.

V létě do Kbel přišli Adam Malík, Petr Dobrovolný, Jakub 
Panýrek a Prokop Urbanovský. Jak hodnotíte jejich půl-
rok? Přeci jenom jsou to hráči z vyšších soutěží a panova-
la velká očekávání.
Každý z kluků vlastně přišel k týmu v jiném období a do-

hromady v rámci týmu byli k dispozici až někdy od 6. kola. 
Všichni dle mě přispěli svým dílem k 5. místu. Adam nás 
posílil po prvním odehraném kole a poprvé nastoupil po 
krátkém poznání týmu ve 3. kole při výhře na Libuši. Z dů-
vodu pracovního vytížení Jirky Kaisera a delším zdravotním 
patáliím Kuby Moučky odchytal Adam většinu podzimu. Co 
nás těší ještě víc je zapojení Adama v tréninkovém procesu 
s mladými kbelskými brankáři. Největší očekávání určitě 
byla u Kuby, který přišel rovnou z kádru 3. ligové Admiry, 
kde už ovšem necítil tu potřebnou chemii a jako Kbelák 
posílil náš tým, což pro Spartak je svým způsobem velká 
čest. Kuba, jak jsem ho poznal, tak určitě sám spokojen s 
podzimem není, ale jeho 15 gólů týmu rozhodně pomoh-
lo. Petr k nám přišel po neúplném vytížení v divizní Libiši. 
I když zatím Petr v sestavě hodně rotuje, tak vždy odvede 
na daném postu maximum. A jako úplně první přišel už 
v květnu Prokop, který se do toho po roční pauze vinou 
zranění dostával postupně a určitě potenciál, který v něm 
vidím od zimy, naplno rozvine. Poslední zápas ukázal, že 
Prokopova role určitě musí být větší, ale i Prokop ví na čem 
potřebuje zapracovat.

Naopak do kádru dorazili i hráči z naší mládeže. Starty 
sbírali Filip Odvárka, Jan Liška, Artur Mukhadzhinov nebo 
Matěj Macháček. Jaká panuje spokojenost s našimi mla-
dými?
Filip už víceméně patří do kádru Áčka druhým rokem a 
odehrál většinu zápasů. Věříme, že bude jako Kbelák patřit 
do kostry týmu. Filip je pokornej kluk, který se chce zlep-
šovat, ale pořád je mu 19, takže sbírá zkušenosti. Překva-
pením bylo možná pro mnohé vytížení Honzy Lišky, který 
v přípravě chytil příležitost a odehráh55l většinu zápasů, i 
když u Honzy se na konci sezóny projevila náročnost podzi-
mu a zároveň i jeho nezkušenost, na druhou stranu Honza 
většinu zápasů odehrál slušně, je rychlý, dynamický, s dob-
rým výskokem, ale s Honzou se hlavně bavíme o pozičním 
nastavení, rozehrávce a rychlejším se rozhodování ve vý-
stavbě hry. Lišákovi je 18, takže zkušenosti bude ještě dál 
získávat, své výkony zvyšovat a hlavně stabilizovat, což u 
mladých kluků je to nejtěžší. Artur se momentálně věnu-
je vice studiu, odehrál část podzimu a stejně jako Matěj 
odehráli více zápasu v béčku, které nakonec vyhrálo na 
podzim svoji skupinu. Obecně nejen u Matěje, Artura, ale i 
dalších mladých hráčů je základní a podstatný být co nejvíc 
v tréninku, jinak dochází ke stagnaci a spíše jim může tzv. 
ujíždět vlak.

Na konci srpna opustil Kbely Miroslav Zich, který byl opo-
rou nejen záložní řady. Jak se změnila hra Kbel a podařilo 
se Vám ho dostatečně nahradit?
Postupem času tým zjistil, jaká ztráta odchod Mirka byl, 
ale jako kvalitní tým musíme na náhradě pracovat a hledat 
další možnosti a varianty. Mirek, ač teprve 20-letá si zde 
vydobyl důležitou pozici, má zde ve Kbelích svoje místo a 
přejeme mu vše nejlepší.

Tím se dostaneme k otázce na jarní kádr. Bude náš tým 

čekat v průběhu zimy nějaká obměna? Mají fanoušci če-
kat nějaké příchody?
Tým by určitě potřeboval okysličit a doplnit, ideálně hrá-
čem do každé řady. Zatím nic konkrétního hotového není.
Viditelný problém na podzim byla pozice stopera, kdy se 
v letním období nepovedlo na tomto postu posílit. Zaska-
kovat musel Jan Leibl a do vody byl hozen mladý Jan Liška. 
Bude posila na pozici stopera pro Kbely prioritou?
Tak úplně bych neviděl, že byl na podzim problém na pozici 
stopera, spíše před startem sezóny. Nezapojením se Jirky 
Rozumného do přípravy Áčka a odchodem Tomáše Cerma-
na jsme byli mínus 2 stopeři, ale nakonec jsme podzim i 

díky slušným výkonům Honzy Lišky zvládli bez posil. Kaž-
dopádně při delší neúčasti Jirky Vokouna nebo Honzy Lei-
bla by to problém byl a kvalitního stopera a ideálně leváka 
bych uvítal. Honza Leibl ve druhé části podzimu odehrál 
pár zápasů i ve středu zálohy a jsem rád, že začíná přebírat 
v týmu větší odpovědnost.
Když jsme u Jana Lišky, tak jak jste s ním spokojený? Pů-
vodně jeho přesun do dospělého fotbalu měl probíhat po-
maleji a přeci jenom odehrál většinu zápasů.
Z odstupem času bych hodnotil působení Honzy kladně 
a pozitivně. Od 2.kola vlastně hrál všechny zápasy. Cílem 
bylo, jak obstojí pod tlakem, což se povedlo. Nedostatky 
rozebíráme pravidelně, ale hlavní je, aby se je snažil, co 
nejméně opakovat a některé věci naopak rozvíjet. Je to 
hlavně na hráči a okolí, aby jemu i dalším mladým klukům, 
co nejvíce pomohli.
Jaký bude Váš cíl pro jarní část?
V tabulce určitě udržet 5. pozici a snažit se s týmem stou-
pat výš. Ostatní týmy už nás poznali, 9 týmů jsme porazili, 
takže se musíme každopádně během zimy snažit posunout 
nejen herní věci, ale i kondiční stránku o něco výš. Máme 
domluveno 5 zápasů se silnými týmy, plus je před sezónu 
předsunuto 3. kolo poháru, kam jsme nakonec postoupi-
li a kde sehrajeme zápas ve Vršovicích s Unionem. Věřím, 
že na jaře bude tým ještě silnější, budeme dále zapojovat 
mladé hráče jako Roberta Šmída, věřím, že i postupně Fi-
lipa Schauhubera a starší nebo zkušenější kluci budou po-
dávat konstantní kvalitní výkony a tím poroste celý tým. 
Našim fanouškům a podporovatelum děkuju za celý tým 
za podporu. 

Foto: Rozhovor Martin Haniak
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ
Nový rok v Mateřské škole Letců
Po vánočních prázdninách děti opět zavítaly do svých tříd 
a těšily se na nové hry a hračky, které jim do třídy přinesl 
Ježíšek. Velké poděkování patří zejména rodičům, kteří 
dětem vánoční nadílku významně obohatili.
Hned na začátku měsíce ledna nás navštívili Tři králové 
(pod záštitou Tříkrálové sbírky). Děti si přinesly z domova 
drobné mince a přispěly na dobrou věc. Začátek nového 
roku nám nedopřál moc sněhu, ale proč si ledové království 
nevytvořit přímo v mateřské škole. V rámci vzdělávacích 
témat „Severní a jižní pól“ děti ve třídách se svými 
učitelkami postavily 
iglú a ledové tunely. 
Nejstarší předškoláci 
také zjišťují informace 
o zvířatech, která na 
pólech žijí a prezentují 
je ve třídě. Velmi 
oblíbené je také 
téma „Zimní sporty“, 
v rámci kterého 
se děti seznamují 
se zimní sporty a 
hravou formou si 
je zkouší. Některé 
třídy se dokonce 
vypravily do Síně 
slávy českého hokeje, 
kde se děti dozvěděly 
o historii ledního 

hokeje a hlavně si zahrály na hokejových 
trenažérech v herní zóně.
V prosinci bylo mnoho dětí nemocných 
a některé třídy tak nemohly zrealizovat 
své vánoční besídky. Aby děti nepřišly 
o možnost svým rodičům ukázat, co se v mateřské škole 
naučily, konaly se besídky v lednu.
V měsíci únoru opětovně zahájíme pobyt dětí ve třídě 
v Ekocentru Prales. Třídy se tam budou po celý rok 
střídat, věnovat se enviromentálním aktivitám a učit se 
ve venkovním prostředí. To však probíhá i na naší školní 
zahradě, na které jsme v loňském roce vybudovali několik 
edukativních prvků pro učení veku, kterému se všechny 
třídy věnují minimálně jedenkrát týdně.  20. 2. nás čeká 
oblíbený karneval a následující den i masopustní průvod v 
maskách přes celé Kbely, na který přizveme i rodiče.

Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS, ředitel školy

VALERIE ANNA KUBÁTOVÁ  
„VYHRÁLA JSEM NA SPARTĚ“
Těžký a vždy velmi silně obsazený tenisový turnaj na Spartě 
chce vyhrát asi každý hráč. Naší Valince, žákyni 2. třídy  ZŠ  
ve Kbelích, se to povedlo, přestože jí tam dříve  provázela 
smůla a nedosáhla ani na stupně vítězů. Tenisu se věnuje, 
díky sestře Natálce, od 4 let.  To začínala s tou nejmenší 
růžovou raketou jako tenisové mimino.  Trénování  malé 
tenistky se ujal tatínek.  Doma na dvorku, přes minitenisovou 
síť, začala malá Valinka s červenožlutými míčky. Vždy, když 
Nataly odjela na trénink, musela malá Val také,  alespoň 
na dvorek. Později jsme využívali , stále tam velmi rádi 
hrajeme, mistní tenisový kurt Herlíkovická. 
V roce 2021 začala trénovat v tenisovém klubu ESO v 
Ďáblicích pod vedením šéftrenéra Pavla Juránka. Tréninky s 
tatínkem jí ale zůstaly . Navíc dostala další hodiny sparingu 
/trénování při hře/od sestry, už velmi zdatné tenistky. 
Tenisových turnajů se účastní od zimní halové sezony 2021.  
Ty první  byly samý pláč. Prohra je taky hra, ale smutnější. 

Nenechala se odradit a v sezoně 2022 jen těžko nacházela 
přemožitele. Výsledkem bylo 26 turnajových trofejí. Ve 
volném čase, toho moc není, chodí v rámci rehabilitace na 
horolezeckou stěnu. Tu si velmi oblíbila a moc ji to baví. V 
zimních měsících o sobotách a nedělích jezdí s rodiči na 
hory a účastní se příležitostně závodů v alpském lyžování. 
Poslední slovo o Valince patří naší mamince,  která  je naším 
sportovním lékařem, nutričním specialistou, psychologem, 
trenérem, modním policistou a tím vším co je kdy kde 
potřeba.

Václav Kubát

Valerie Anna Kubátová,  7 let, narozena a bydlí ve Kbelích
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V polovině cesty, u rybníka, byla přestávka na pití. Po 
přestávce jsem se já, Mrkef a Červenka rozhodli, že 
půjdeme napřed objednat patnáct palačinek. Patnáct 
palačinek nebylo problém! Udělali jsme si s nimi fotku.  
(Jáchym)
Došli jsme na Kytínskou louku a dali jsme si palačinku. 
Začali jsme vyměňovat Brděnky s ostatními, tak že jsme 

oslovili skauta nebo světlušku, jestli by vyměnili Brděnku. 
Brděnka je kartička s obrázkem a jménem. (Švestka)
Když jsme se vraceli, hodně to klouzalo. Jelikož to bylo 
z kopce, hodně jsme padali. Vypadalo to takhle: Šel jsi a 
najednou bác, jsi na zemi. Byla to švanda, protože jsme do 
sebe strkali a potom jsme padali. Hodně jsme padali a pak 
jsme jeli autobusem a metrem. Už se těším na PŘÍŠTĚ.  :)  
(Aneta)   

Za kbelskou část skautského střediska Athabaska,
Lucie Pytlová a vlčata 

Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha                                                                                                                                       

SKAUTI KBELY- JUNÁK STŘ. ATHABASKA
Junák Kbely – co je u nás nového?
Po letním táboře, který jsme strávili v týpí na našem 
milovaném Broumovsku a kde vyvrcholila naše celoroční 
hra Pán prstenů, začal nový skautský rok. Na vedení oddílu 
a družin se stále více podílejí mladší členové, z čehož 
máme velikou radost.

Podzimní výpravy
V září se vlčata, tedy mladší členové oddílu, vypravila na 
víkendovku do Neratovic, kde si vyzkoušela bydlení v jurtě. 
Skauti si celovíkendovou akci užili každý měsíc, nejprve na 
Seči – to byla výprava s kulinářským zaměřením, kde skauti 
trénovali společné vaření. O podzimních prázdninách pak 
celý oddíl vyrazil do Lužických hor na skautskou základnu 
Seleška, kromě barevného podzimu si tu děti užívaly i 
nácvik zdravovědy a první pomoci nebo si vyzkoušely 
filtrování vody pomocí přírodního materiálu. V listopadu 
pak skauti strávili víkend ve Svatém Janu pod Skalou.
Roveři, tedy ti nejstarší, pak kromě svých vandrů, výprav a 
pomoci u mladších, pokračovali v pravidelných návštěvách 
tělocvičny.

Vánoce 2022
Výstavu Betlémů jsme v uplynulém roce 
neuskutečnili, ale jako každý rok jste nás 
mohli potkat na Štědrý den u tunelu a v parku, kde jsme 
rozdávali Betlémské světlo a zpívali koledy. Děti si užily 
i speciální vánoční schůzky a mikulášskou hru, kterou 
připravili pro oddíl roveři. 

Zimní přechod Brd 2023 očima vlčat
V sobotu 21. ledna se vlčata vypravila na tradiční skautský 
Zimní přechod Brd. V rámci společného nástupu všech 
zúčastněných skautů (který se nám ne vždy podaří stihnout) 
předvedli oddílový pokřik 17. oddílu Delaware a vyměnili 
si s ostatními spoustu pamětních kartiček – tzv. brděnek. 
Počasí bylo krásně zasněžené. A jak to hodnotí oni?
Na Hlavním nádraží jsme nastoupili do nacpaného vlaku 
a čekali jsme na odjezd. Když jsme přijeli do další stanice, 
nastoupilo asi patnáct dalších skautů, takže jsme se museli 
posunout, abychom se tam vešli. Postavili jsme se k partě 
skautů, se kterou jsme si začali povídat, a protože cesta 
ubíhala pomalu, složili jsme s nimi písničku. Asi půlhodinu 
po tom jsme konečně přijeli do Rymaně. (Dan)
Vystoupili jsme z vlaku a vyrazili jsme s ostatními skauty. 
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KLUB SENIORŮ KBELY 
Pozdní podzim v Klubu seniorů
Záměrně používám poslední odstavec z minulého příspěvku do Kbeláka, kde píšu:“Naše výlety 
v dosahu městské dopravy se osvědčily a utvrzují nás, že jsou celkem nedaleko historické nebo jinak významné objekty 
zasluhující si naší pozornost a jejich bližší poznání.“ V tomto duchu jsme pokračovali i v poslední dekádě loňského roku.
Hned prvou společnou akcí byla 
návštěva sousedského zámeckého 
areálu ve Ctěnicích. Všichni určitě 
víme, že se jedná o chráněnou 
kulturní památku v barokním stylu. 
Celý areál tvoří nejen zámek, ale 
i hospodářské budovy a volně 
přístupný zámecký park o rozloze 
téměř 2,5 ha, kterým protéká 
Ctěnický potok. K dalším zajímavým 
objektům patří špejchar, drábovna 
nebo zámecká sýpka, nevyjímaje 
zámeckou restauraci. Mnozí si 
pamatujeme, jak se v kočárovně 
až do roku 2011 nacházela úžasná 
sbírka kočárů. V samotném zámku 

se konají různé expozice jako 
Řemesla v pořádku o historii 
profesních sdružování řemeslníků 
již od středověku.  Zámek nabízí i 
expozici o sobě pokud jde o dějiny, 
stavební vývoj a jeho obnovu. 
Podobně je přístupná i expozice 
o dějinách obce Vinoř. Z léta si 
také pamatujeme koncerty vážné 
hudby, které se zde každoročně 
konají. Pro dvacítku členů klubu 
byla návštěva a prohlídka zámku 
příjemnou záležitostí a přitom v 
dohledu Kbel.
Na polovinu listopadu  byla 
připravena další z vycházek za 
poznáním naší obce. Průvodcovství 
se opět ujala paní Ivana Engelová 
a skupinku patnácti  seniorů 
provedla částí obce označované 
„za dráhou“.
V poslední listopadový den 
zamířila dvacítka našich seniorů do 
Botanické zahrady Na Slupi. Prošli 
jsme skleníky s florou z tropů a 
suchých subtropů z různých částí 
světa. Při vstupu do skleníků nás 
uvítal pokřik papoušků. Každý 
se mohl ve skleních zdržet  jak 
dlouho chtěl, protože nešlo 
o komentovanou prohlídku. 
Nabízela se i možnost prohlédnout 

si výstavu plastik a vánočně nazdobenou expozici. Venkovní prohlídka areálu  s ohledem na podzimní čas a počasí již 
nelákala.
Stejně jako v předchozích letech jsme naplánovali návštěvu Vánočních stříbrných trhů v Lysé nad Labem. Autobusem 
dorazila třicítka seniorů s představou zakoupení si  chybějících vánočních dárků. Pro mlsouny byl již vstup na výstaviště rájem 

pro oči a nos. Hranice naskládaných 
slanin, klobás, salámů a dalších 
dobrot krásně vyuzených – jen 
vytáhnout peněženku. Hned vedle 
zase nabízeli své zboží cukráři. 
Potom přišli na řadu prodavači 
záclon, textilu a dalšího zboží.  Před 
vstupem do budovy výstaviště 
již byly v plném nasazení stánky 
s pochutinami a taky svařákem, 
který v chladném počasí přišel k 
chuti. Vlastní trhy zůstaly poplatné 
své tradici, takže zde byla všeochuť  
zboží a nabídek. Kdo chtěl, určitě si 
vybral.
Po celý loňský rok jsme neměli 
příležitost se společně sejít se 

všemi svými členy. Proto jsme využili možnosti setkání 
v Lidovém domě.  Netradičně na úterý 13.12.2022 jsme 
pozvali své členy na předvánoční setkání. Byl připraven 
krátký program, ve kterém vystoupily děti z mateřské školky 
Albrechtická s pásmem básniček. Přinesli malé vlastnoručně 
vyrobené vánoční dárečky pro přítomné seniory. Odměnou 
za jejich pásmo pak byly předávané sladkosti. Dále byli 

přítomní seznámeni s činností klubu v uplynulém období 
a s výhledem na další rok. Oslavencům u příležitosti jejich 
významných životních  jubileí byly předány upomínkové 
předměty a blahopřání. Setkání se ze zdravotních důvodů již 
nemohl zúčastnit oblíbený pan Ludvík Kokeš, který se o dva 
dny později dožíval 95 let. 
Nadnesena byla i otázka nového klubového kronikáře. Více 
jak před rokem ukončila psaní kroniky paní Helena Rostová, 
která ji pečlivě po několik let vedla. Jí patří také náš dík 
za písemné podchycení důležitých akcí v činnosti klubu.  
Současného kronikáře s úhledným rukopisem a stylizací 
pořád nemáme. 
Seniorům bylo poskytnuto chutné pohoštění a  všichni dostali 
prostor si konečně po dlouhé době družně popovídat. Na 
závěr jsme si navzájem popřáli příjemné prožití Vánočních 
svátků a do Nového roku většina přání směřovala k dobrému 
a pevnému zdraví.
Přání se nenaplnilo ve vztahu k panu Ludvíku Kokešovi, který 
4.1.2023 zemřel. Jemu můžeme jen vzkázat, že zůstane v 
našich vzpomínkách jako letitý člen výboru Klubu seniorů a 
přátelský a dobrosrdečný člověk.  

JUDr. Želásko Petr
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Vážení občané Kbel, 
dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu 
během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především 
Vám všem, kdo jste koledníky z farnosti Kbely s láskou 
přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním 
obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, 
kterých není nikdy dost.
V letošním roce se podařilo ve Kbelích vybrat částku 20 
090 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2023, zajišťovaný 
Charitou Neratovice, byl ve výši 170.103 Kč. Tato částka 
bude z největší části použita na vybudování bezbariérových 
chodníků kolem Domu s pečovatelskou službou sv. Jakuba 
v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupnili velkou 

část zdejší zahrady, také budeme pokračovat 
v projektu Adopce na dálku.

Velice si vážíme Vaší podpory a účasti. Máme velkou radost, 
že jsme se letos mohli znovu osobně setkávat a uspořádat 
tradiční koledu Tří králů, na rozdíl od předchozích let plných 
omezení. Vstupujeme do nového roku 2023 s optimistickou 
vizí a přejeme si, ať je pro nás všechny tento rok ještě lepší 
a bohatší na společné zážitky než rok předchozí. 
Děkujeme za Vaši štědrost. 

       Mgr. Lenka Urbanová  
   ředitelka Charity Neratovice 

Vážení a milí,
dovolte mi, abych se také připojil k poděkování dárcům, 
koledníkům a všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podíleli. 
Kromě koledování v ulicích jsme letos byli koledovat také 
v základní a mateřské škole. Markéta Cacáková se třemi 
dětmi z 5. D ZŠ Kbely, převlečenými za Tři krále, navštívila 
dvě třídy v základní škole a všechny třídy v obou kbelských 
mateřských školách: „Děti zazpívaly koledu o Třech králích 
a ostatním dětem ukázaly, jaké dary přinesly králové do 
Betléma – zlato, kadidlo a myrhu. Zejména děti ze školek 
byly nadšené, a nakonec jsme si koledu o Třech králích 
zazpívali všichni společně.“
Pokoj a dobro vašim domovům, vašim rodinám a vám 
všem přeje

P. Filip Jan Rathouský
farář

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

Dovoluji si připomenout, že poplatek za psa na rok 2023 
má být uhrazen do 31.3.2023.
Poplatek můžete uhradit v pokladně úřadu MČ Praha 19 
(v hotovosti nebo kartou) nebo převodem na příjmový 
účet MČ Praha 19, č. účtu 19-2000932309/0800.
Při platbě převodem je třeba vždy uvést variabilní symbol, 
aby mohla být platba správně přiřazena. Var. symbol je 
vždy osmimístný, a to 1341 + číslo známky, která Vám 
byla pro Vašeho pejska vydána.
Např. Když má někdo pro psa známku 1001, bude                   

var. symbol platby 13411001. 
Ten, kdo má roční poplatek za psa nebo za 
psy vyšší než 600 Kč, může hradit polovinu do 
31.3. každého roku a druhou polovinu do 31.8. 
každého roku. 
Pro další informace mě neváhejte kontaktovat na e-mail: 
eva.krupickova@kbely.mepnet.cz 
nebo telefonicky: 284 080 828, 734 681 681.

Eva Krupičková
správce poplatku 

INFORMACE PRO DRŽITELE PSŮ
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Na zářijovém setkání jsme poprvé probírali nové názvy ulic. 
Označování ulic, náměstí a různých veřejných prostranství 
je určeno k orientaci ve městě či obci. V Praze byly názvy 
ulic úředně zavedeny 27. října roku 1787. Až v roce 1857 
vyšlo císařské nařízení o pojmenování všech ulic a zavádění 
domovních čísel ve městech i obcích.
Pojmenování ulic ve Kbelích je známé z roku 1931. Obec 
byla rozdělena na 6 čtvrtí ohraničených ulicemi Pražská, 
Satalická, Stará, Nová, Miškovická, Letňanská, Čakovická, 
V uličkách a Za dvorem. V říjnu roku 1939 byly ulice 
pojmenované podle návrhu tehdejšího starosty pana 
Bystřického. V roce 1946 byla obec rozdělena na 5 čtvrtí 
a ulice byly pojmenované podle spisovatelů, básníků, 
hudebních skladatelů a malířů. Tak to zůstalo až do roku 
1973. V roce 1968 byly Kbely připojeny ku Praze, tak jako i 
několik dalších obcí, a vzniklo mnoho stejných názvů ulic. 
Proto se musely ulice v připojených obcích přejmenovat 
a Kbely dostaly úsek v okolí Mladé Boleslavi, Liberce až 
po Krkonoše. Toto téma jsem vybrala proto, že to bude v 
příštím roce právě 55 let, co se Kbely staly součástí Prahy a 
50 let, co dostaly ulice nové názvy.

Naše povídání jsem rozdělila do 6 částí. Povídali jsme si o 
obcích, podle kterých jsou ulice pojmenované, aby každý 
něco o své ulici věděl. Začali jsme částí po levé straně 
směrem na Čakovice mezi ulicemi Toužimská a Semilská.

Ulice Semilská – obec Semily – původní název Čakovická
Semily se rozkládají u soutoku Jizery s Oleškou na hranici 
Českého ráje. První zmínka o obci je z roku 1352. Žije zde 
8.500 obyvatel. Žil zde František Ladislav Riger - politik 
a publicista nebo politik Karel Kramář. Zajímavostí je 
Muzeum a Pojizerská galerie.

Ulice Toužimská – obec Toužim – původní název Letňanská   
Toužim spadá do Karlovarského kraje. První zmínka o 
obci je z roku 1354. Protéká jí říčka Střela. Žije zde přes 
3.600 obyvatel. Zajímavostí o obci je Horní a Dolní zámek 
s pivovarem a velké množství rybníků.

Ulice Svijanská – obec Svijany – původní název Resslova a 

Mařákova (Ressl byl vynálezcem lodního šroubu a Mařák 
byl malíř)
Svijany leží v okrese Liberec. První zmínka je z roku 1345.  
Žije zde 349 obyvatel. Známý je Svijanský zámek z roku 
1565, ale hlavně pivovar Svijany založený roku 1564. Po 
roce 1990 se stala většinovým vlastníkem pivovaru anglická 
společnost BASS. V roce 1998 byl pivovar odkoupen zpět 
a nyní je pouze v českých rukou. Známé jsou Svijanské 
slavnosti, které se konají každým rokem.

Ulice Benecká – obec Benecko – původní název 
Švabinského (malíř)
Je to krkonošská obec založená roku 1304. Žije zde 1.090 
obyvatel. Dříve se obyvatelé zabývali převážně tkaním na 
ručních stavech. Specifikou obce bylo sklářství, zejména 
korálkářství. V současné době je to oblíbená oblast na 
lyžování a
turistiku. Známá je i rozhledna na vrchu Žalí.

Ulice Olešnická – obec Olešnice – původní název 
Mánesova (malíř)
Obec se nachází v okrese Semily. První písemná zmínka je 
z roku 1318. Žije zde 209
obyvatel. Obec leží v terénu s pískovcovými skalami. 
Nachází se zde zřícenina hradu Chlum – Kozlov. Poblíž je 
přírodní památka Vústra – což je mokřadní biotop.
Další obec Olešnice je u Trhových Svin, Olešnice nad 
Cidlinou, Olešnice v Orlických horách a Olešnice na 
Moravě.

Ulice Dalešická – obec Dalešice – původní název Čihákova 
(byl to průkopník letectva, bratranec Jana Kašpara)
Obec se nachází v okrese Jablonec nad Nisou. První zmínka 
o obci je z roku 1538 a žije zde 184 obyvatel. Nachází se 
zde stavby lidové architektury a kaplička sv. Kříže.
Další obec Dalešice je u Bakova nad Jizerou a Dalešice v 
okr. Třebíč.

Ulice Ponikelská – obec Poniklá –  nová ulice
Obec se nachází v okrese Semily. První zmínka je z roku 

1354, žije zde přes 1.100 obyvatel. V obci se vyrábí světově 
unikátní perličkové vánoční ozdoby. Od roku 2020 je 
toto řemeslo zapsáno na seznamu nehmotného dědictví 
UNESCO.

Ulice Hrušovická – obec Hrušovice – původní název 
Křižíkova (český technik a vynálezce)
Obec se nachází v okrese Mladá Boleslav. První písemná 
zmínka je z roku 1346. V obci žije 239 obyvatel. Zajímavostí 
obce je Tvrz nad Čertůvkou, kde jsou velká archeologická 
naleziště.
Existuje i Hrušov u Českých Budějovic a u Ostravy. A také 
na Slovensku v okrese Rožňava.

Ulice Sychrovská – obec Sychrov – původní název 
Švabinského (malíř)
Obec se nachází v okrese Liberec. První doložená zmínka 
o obci je z roku 1367. Žije zde 226 obyvatel. Historicky 
nejzajímavější je státní zámek Sychrov, který několikrát 
navštívil i hudební skladatel Antonín Dvořák. Zajímavostí 
je i technická památka – patrový železniční viadukt, který 
je stále funkční na trati Stará Paka – Liberec.

Ulice Dobšínská – obec Dobšín –  nová ulice
Dobšín se nachází v okrese Mladá Boleslav. První písemná 
zmínka o obci je z roku 1556, žije tu 281 obyvatel.  Nachází 
se zde přírodní rezervace Údolí Plakánek.

Ulice Mohelnická – obec Mohelnice nad Jizerou – původní 
název Myslbekova (sochař)
Obec se nachází v okrese Mladá Boleslav. První zmínka o 
obci je z roku 1352. Žije zde pouze 99 obyvatel. Zajímavostí 
obce je památkově chráněný románský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a Muzarův mlýn s funkční vodní elektrárnou.
Jedna Mohelnice je také na Moravě.

Ulice Ledečská – obec Ledečko – nová ulice
Obec se nachází blízko města Sázavy. První zmínka pochází 
z roku 1291 a žije zde 205 obyvatel. Ledečkem protéká 
řeka Sázava a je to oblíbeným místem vodáků.

Na příštím setkání, v pondělí 3. října, se budeme věnovat 
výseku obce po pravé straně směrem na Čakovice mezi 
ulicemi Semilská a Toužimská.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Na minulém setkání jsme si povídali o názvech ulic ve 
Kbelích v úseku po levé straně mezi ulicemi Semilská 
a Toužimská. Chtěla bych poděkovat paní Doležalové 
a Melkusové, které mi pomohly identifikovat ulici 
Zamašskou z minulého cestování. Také jsem se dověděla o 
panu Kramlovi od jeho vnučky, po kterém je pojmenovaná 
dřívější ulice Kašparova, nyní Kramlova.

Ulice Zamašská – obec Zamachy – nová ulice
Obec Zamachy leží v okrese Mladá Boleslav. První zmínka 
pochází z roku 1293. Původní název byl Velké Zamachy, 
od roku 1950 jen Zamachy. Žije zde kolem 100 obyvatel. 
Rostou tu dva památné stromy – lípa malolistá a jírovec 
maďal nebo také kaštan koňský.

Ulice Kramlova – původní název Kašparova (průkopník 
letectva)
Ulice je pojmenovaná podle Rudolfa Kramla, který žil ve 
Kbelích a byl za války umučen v koncentračním táboře. 
Jeho dcery Kamila provdaná Javornická a Helena provdaná 
Hlíšová žily rovněž ve Kbelích, ale již obě zemřely. Žijí pouze 
jeho vnuk Rudolf a vnučky Helena a Eva.

Dneska projdeme pravou stranu Kbel směrem na Čakovice 
opět mezi ulicemi Semilskou a Toužimskou. O těchto 
dvou ulicích jsme si již povídali minule, tak začneme ulicí 
Jabkenickou. Některé obce, po kterých jsou pojmenované 
ulice ve Kbelích, jsou docela malé a žije v nich malý počet 
obyvatel. Je to opět část území k Mladé Boleslavi a dále 
severní část ke Krkonoším. Počet obyvatel v jednotlivých 
obcích je brán z posledního sčítání lidu v roce 2021.

Ulice Jabkenická – obec Jabkenice – původní název 
Štursova (sochař)
Obec Jabkenice leží v okrese Mladá Boleslav. První písemná 
zmínka je z roku 1352. Žije zde 454 obyvatel. Velkou část 
života zde prožil hudební skladatel Bedřich Smetana a to 
až do své smrti roku 1884. Myslivna, ve které skladatel žil 
je nyní muzeum. Turisty je také navštěvovaná Jabkenická 
obora.

Ulice Bakovská – obec Bakov nad Jizerou – původní název 
Alšova (malíř)
Obec Bakov nad Jizerou se nachází v okrese Mladá 
Boleslav. Počátky sahají do 13. století. V obci žije kolem 
5.000 obyvatel. Ve středověku se zde rozvíjelo zemědělství 

Semilská

Svijanská

Toužimská
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a řemesla, hlavně hrnčířství. V 19. století se obec proslavila 
výrobou rákosového a proutěného zboží. Zajímavostí je zde 
kostel sv. Bartoloměje a poblíž zřícenina hradu Zvířetice.

Ulice Jilemnická – obec Jilemnice – původní název 
Ctěnická (obec u Kbel)
Jilemnice se nachází v okrese Semily. Kdy vznikla obec 
Jilemnice, se nedá z historie zcela určit, protože několikrát 
vyhořela. Žije zde 5.352 obyvatel. Známý je Jilemnický 
zámek, kde se nachází Metelkův mechanický betlém. 
Jilemnice je označována za kolébku českého lyžování, 
protože se zde narodil Bohumil Hanč, který zahynul během 
mezinárodních závodů v běhu na lyžích na 50 km roku 
1913. Zajímavé a krásné jsou i dřevěné chalupy, kterých je 
zde několik.

Ulice Žacléřská – obec Žacléř – původní název Dukelská 
(bitva u Dukly) a pak Sukova (hudební skladatel)
Žacléř se nachází v okrese Trutnov. První zmínka o obci je 
z roku 1334. Žije zde 3.058 obyvatel. V okolí se od roku 
1570 těžilo černé uhlí. V roce 1992 byla těžba ukončena, 
ale v podzemí zůstaly desítky milionů tun nevytěženého 
uhlí. Dnes je z dolu technická památka – Hornický skanzen. 
Město bylo také známo sklářskou výrobou, která zde byla 
v letech 1846 – 1932. Od roku 1878 se tu vyrábí porcelán.

Ulice Radvanická – obec Radvanice – původní název 7. 
listopadu (váže se k VŘSR)
Obec Radvanice se nachází v okrese Trutnov. První zmínka 
je z roku 1374. V obci žije 950 obyvatel. Radvanice se 
nacházejí v oblíbené turistické oblasti Jestřabích hor. 
Známý je lyžařský areál s vlekem. Poblíže je rozhledna 
Žaltman. Další Radvanice jsou u Přerova.

Ulice Katusická – obec Katusice – původní název 9. května 
(dříve se slavil konec 2. světové války 9. května)
Katusice se nachází v okrese Mladá Boleslav. První písemná 
zmínka o obci je z roku 1352. Žije zde 838 obyvatel. 
Zajímavostí je kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. 
století. Nejstarším spolkem v obci je Sbor dobrovolných 
hasičů založený v roce 1885.

Ulice Letců – ulice je pokračováním ulice Svijanské – 

původní název Partyzánů
Název ulice je typický pro Kbely, protože je zde vojenské 
letiště vybudované v roce 1918. Proto ten název Letců.

Novákovo náměstí – původní název Jaselské náměstí 
(bitva u města Jaslo v Polsku)
Rovněž Novákovo náměstí se váže k letectvu. Je 
pojmenované po pilotovi Františku Novákovi, který se 
narodil r. 1902 v obci Sokoleč. Vyučil se zámečníkem a na 
vlastní žádost byl přijat k letectvu. Ukončil školu pro stíhací 
letce a pak byl 14 let učitelem této školy. Roku 1934 byla 
v Praze založena škola Vysoké letecké akrobacie vedená 
právě Františkem Novákem. Jeho zástupci byli rovněž 
známí akrobatičtí piloti Petr Široký a Josef Hubáček. Jejich 
výkony obdivovala celá Evropa. František Novák za války 
bojoval ve Francii, ale bohužel v roce 1940 zemřel na 
zákeřnou nemoc - praskl mu vřed.

Ulice Lužanská – obec Lužany – původní název Kapitána 
Jaroše (československý důstojník, který padl v bitvě u 
Sokolova)
Obec Lužany se nachází v okrese Jičín. První zmínka 
pochází z roku 1052 a žije zde 600 obyvatel. Zajímavostí 
v této obci je kostel sv. Máří Magdaleny z roku 1360. U 
rybníka je známý autokemp Marešák.

Ulice Luštěnická – obec Luštěnice – původní název 25. 
února (na základě událostí na Staroměstském náměstí)
Tato obec se nachází v okrese Mladá Boleslav. První 
písemná zmínka je z roku 1268. V obci žije 2.086 obyvatel. 
Památkou je zde kostel sv. Martina z roku 1899. Částí obce 
jsou Voděrady. 

Ulice Veselá – Slaná – Studená
To jsou názvy ulic v prostoru za bývalým hotelem Erko 
ve druhém sídlišti, kde se postavilo v letech 1971 – 
1975 svépomocí celkem 72 nových bytových jednotek. 
Družstevníci si tyto názvy ulic vybrali sami. Předpokládám, 
že jsou to názvy těchto obcí.

Ulice Veselá – obec Veselá
Obec Veselá, se nachází v okrese Semily. První písemná 
zmínka je z roku 1654. V obci žije 236 obyvatel. Západním 

směrem od obce se rozkládá Chráněná krajinná oblast 
Český ráj. Název Veselá mají ještě tři další obce - u 
Pelhřimova, Rokycan a Zlína.

Ulice Slaná – obec Slaná 
I tato obec leží v okrese Semily. První písemná zmínka 
pochází z roku 1430. Žije zde 666 obyvatel. Zajímavostí 
je usedlost čp. 43. K obci patří části Bořkov, Nedvězí a 
Hořensko.

Ulice Studená  - zatím se mi nepodařilo zjistit, podle které 
obce Studená je nazvaná ulice ve Kbelích. Je jich několik a 
žádná neleží ve výseči kolem Mladé Boleslavi.

Ulice Sovenická – obec Sovenice – původní název 
Brožíkova (akademický malíř)
Obec Sovenice leží v okrese Mladá Boleslav. Je součástí 
obce Chocnějovice. První 
zmínka pochází z roku 1239. Žije zde 106 obyvatel. Jedinou 
pamětihodností je usedlost s čp. 69.

Nouzov - Nouzovské náměstí
Výstavba této části Kbel začala v době kolem roku 1925 
a hlavně v době největší krize roku 1933. Proto i tento 
název. Kolem náměstí se stavěly domky původně na 25 let 
a pak se počítalo s jejich zbouráním. K tomu však nikdy 
nedošlo. Po roce 1997 si občané mohli odkoupit pozemky 
pod svými domky do osobního vlastnictví. Tato část obce 
se jmenovala celá Nouzov a teprve v roce 1973 byly 
pojmenované i jednotlivé ulice v této části. Jsou to ulice 
Karlovická, Kosořická, Holenická, Troskovická a Vrbická.

Ulice Karlovická – obec Karlovice
Obec Karlovice leží v okrese Semily. Rozkládá se na území 
bývalé vsi Přáslavice. První zmínka je z roku 1543. Žije zde 
785 obyvatel. Obec se dělí na pět osad. Nachází se zde 
lázně Sedmihorky, autokemp s památným dubem a známá 
alej Sedmihorky. V roce 2002 se Karlovice staly Vesnicí 
roku.

Ulice Kosořická – obec Kosořice
Obec se nachází v okrese Mladá Boleslav. První písemná 
zmínka je z roku 1377. Žije zde 502 obyvatel. Dominantou 
obce je socha sv. Jana Nepomuckého. Obcí prochází 

cykloturistická trasa vedoucí z Dobrovic do Jabkenic.

Ulice Holenická – obec Holenice
Obec Holenice se nachází v okrese Semily. První zmínka je 
z roku 1398. Obec má jen 94 obyvatel. Zajímavostí je Lom u 
Holenic, který je řazen ke geologickým a paleontologickým 
lokalitám národního významu. V pískovci lze nalézt úlomky 
schránek a jádra ústřic.

Ulice Troskovická – obec Troskovice
Obec leží v okrese Semily. První zmínka pochází z roku 
1388. Žije zde pouze 85
obyvatel. O to více jsou zde turistické zajímavosti – přírodní 
památky Tachovský vodopád a skalní město Apolena. 
Poblíže je také hrad Trosky. Název obce je odvozen od 
tohoto hradu, pod kterým se rozkládá.
Ulice Vrbická – obec Vrbice

Obec se nachází v okrese Jičín. První písemná zmínka 
je z roku 1368. Žije zde 163 obyvatel. Celou obec tvoří 
Stříbrnice a Vrbice. Pamětihodností je v obci sloup se 
sousoším Nejsvětější Trojice. V republice je ještě šest 
dalších obcí s názvem Vrbice.

Ulice Pod Nouzovem – nová ulice
Tato ulice vznikla po vybudování nových bytových domů. 
První se stavěly při Semilské ulici v roce 2000 a další pak v 
celém prostoru pod Nouzovem v roce 2005.
Proto také název Pod Nouzovem.

Ulice Herlíkovická – obec Herlíkovice – nová ulice
Obec Herlíkovice je nyní součástí Vrchlabí.  První písemná 
zmínka je z roku 1580. Žije zde 204 obyvatel. V minulosti 
se zde dolovala železná ruda. V současné době jsou 
Herlíkovice známé hlavně v zimě. Nachází se zde upravené 
sjezdové lyžařské a běžecké tratě. Jsou tu také dva ski 
areály. Poblíž je kopec Žalí.

Při dalších setkáních projdeme ulicemi v části Kbel od ulice 
Toužimská, přes I. sídliště, ulicí Žacléřskou a levou stranu 
ulice Hornopočernická až k železničnímu přejezdu.

Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Herlíkovická

Bakovská

Jilemnická

Letců
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Místní knihovna Kbely
tel.: 284 080 878, 734 681 683 – Iveta Novotná
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

on-line katalog knihovny na : www. praha 19.cz
Provozní doba: 
Po, St   9.00-11.45   13.00-17.45 hod.
Čt, Pá  9.00-11.45 hod.  Zp
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Pro dospělé:
Sophie Hannah – Dokonalé děti (Euromedia Group)
Stefan Ahnhem – Poslední hřebík (Euromedia Group)
Danielle Steel – Tichá noc (Euromedia Group)
Petra Dvořáková – Zahrada (Host)
James Patterson – Na tenkém ledě (Alpress)
J.D.Robb – Nás se nezbavíš (Alpress)
Vlastimil Vondruška – Anděl smrti (Moba)
Jaromír Jindra – Karel IV. Stíny minulosti (Brána)
Wilbur Smith – Divoký příliv (Alpress)
Jana Poncarová – Herečka. Múza první republiky (Motto)

Pro děti a mládež:
Anna Burdová – Klárka a vodicí pes 
Daisy (Fragment)
Holly Black – Kniha noci (CooBoo)
Lucy Flemingová – Ela a noční světýlka (Albatros)

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Říjen – Prosinec 2022

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ:
nezadržitelně se blíží termín ukončení přihlášek do 4. ročníku fotosoutěže, proto vyzýváme 
všechny případné zájemce o zaslání svých soutěžních snímků nejpozději do 17. 2. 2023!!!

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

Vyměním obecní byt ve Kbelích 1+1/balkon/sklep 2NP 
za 2+1/3+1 ve Kbelích. Prosím volejte/pište.
Tel.: 725 838 980, juliannapeterka@gmail.com

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT VE KBELÍCH

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

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

Centrum sociálních služeb Praha nabízí 
bezplatné právní 
a sociální poradenství 



Kbelák - periodický tisk územně samosprávního celku • zdarma • vydává MČ Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1, 197 00 Praha – Kbely, IČO: 00231304 
• evidenční číslo  MK ČR E 16283 • místo vydání: MČ Praha 19 – Kbely • redakční rada: P. Žďárský, Ing. V. Olmr, I. Šestáková, L. Biskup,  JUDr. J. 
Nykles, • technické zajištění a sazba:  M. Marel • jazyková korektura: M. Pavlátová • foto titulní strana: M. Marel • příspěvky přijímá osobně: M. 
Marel, Albrechtická 825, 1. patro, tel: 734 789 978, nebo elektronicky: kbelak@kbely.mepnet.cz,  • tisk: Integraf, s.r.o. • číslo 90 vychází 6. února 
2023. Vychází zpravidla jako dvouměsíčník. Zveřejňované příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakční rady. Za obsah příspěvků odpovídá jeho 
autor, redakční rada je nijak neupravuje. Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Mladoboleslavská 843, Praha – Kbely
Ceny v Kč s DPH.

D R O G E R I E

PROVĚŘENÁ  NĚMECKÁ KVALITA VE VAŠÍ MÍSTNÍ DROGERII.

B A R V Y- L A KY

PLATÍ OD 1. 2. DO 31. 3. 2023

DASH PRACÍ PRÁŠEK 
UNIVERSAL / NA BAREVNÉ

PERSIL PRACÍ GEL
NA BÍLÉ / NA BAREVNÉ

PERSIL PRACÍ PRÁŠEK
NA BÍLÉ / NA BAREVNÉ

WEISSER RIESE 
PRACÍ GEL NA BAREVNÉ

WEISSER RIESE PRACÍ 
PRÁŠEK UNIVERSAL

100 100  18

65 65130

104

100

DASH PRACÍ GEL
UNIVERSAL / NA BAREVNÉ

PERSIL PRACÍ KAPSLE
UNIVERSAL / NA BAREVNÉ

PERSIL PRACÍ PERLY
UNIVERSAL / NA BAREVNÉ

419,-

759,- 419,-459,- 579,-

419,- 219,- 739,-

PROFI OLEJOVÁ LAZURA je určena k penetračním jed-
novrstvým lazurovacím nátěrům dřeva, dřevovláknitých 
desek a podobných porézních materiálů na bázi dřeva, pro 
exteriérové i interiérové použití. Má vlastnosti přírodních 
olejů (hluboká penetrace do dřeva a tím jeho vysoká ochra-
na) při zachování přirozené struktury a kresby dřeva (nevy-
tváří žádnou lakovou vrstvu na dřevě).

XYLADECOR EXTREME je profi  prémiová středněvrstvá 
lazura odolná vůči extrémním povětrnostním podmínkám 
a biokorozi. Technologie StayClean dodává dřevu samo-
čisticí nátěrový fi lm, který díky aktivním molekulám zabra-
ňuje kontaminaci ošetřeného povrchu. Lazura vhodná pro 
použití v exteriéru, kde dřevu zajistí dlouhou životnost.

PROFI OLEJOVÁ LAZURA
Přednosti:
 – Na dětský nábytek a hračky
 – Aplikace již v jedné vrstvě
 – Absahuje přírodní oleje
 – Aysoká vydatnost

0,75 l      489,-
2,50 l 1 529,-

0,75 l     389,- 
2,50 l     999,-

XYLADECOR EXTREME 
Přednosti:
– Extrémně odolná 
– 12 let ochrany
– Rychleschnoucí
– Samočistící
– UV fi ltr


	_GoBack
	_GoBack

