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vyhlásil dne 5. 5. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

referent odboru výstavby. 
Jedná se o práci stavebního technika na stavebním úřadě. 

Všechny potřebné informace jsou od 4.5.2021 uvedeny na úřední desce Úřadu městské 
části Praha 19.

Další informace může podat Ing. Ivana Peterková, vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 
19, 

tel. 286 852 470.
V pracovním kolektivu rádi přivítáme pracovníka, který bude mít o práci se stavebním a 

také právním zaměřením zájem.     
Poslední den pro doručení nabídek je 11. 6. 2021.

POZOR, HLEDÁ SE 
STAVEBNÍ TECHNIK!!  
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Na březnovém zasedání zastupitelstva byl schválen 
rozpočet městské části ve výši 112,5 mil. Kč, když oproti 
loňskému obsahuje navýšení v oblasti školství, neboť škola i 
školky přišly o příjmy z družiny, školkovné a hala též nemůže 
být provozována, dále pak investice do parkoviště v ulici 
Veselá a rekonstrukce zdravotního střediska. Nezapomněli 

jsme ani na naše organizace, které zabezpečují sportovní, 
mimoškolní či uměleckou činnost, kterým byla přidělena 
prozatím polovina loňského objemu dotací na provoz 
s tím, že jakmile se budou moci svým aktivitám věnovat, 
jsme schopni potřebné zdroje doplnit.
Stále ještě nás provází pandemie COVID-19 a zejména 
omezení, kterým nás limituje. Alespoň, že všechny děti 
se budou moci vrátit do školy, i když jen na krátkou dobu, 
doufejme jen, že pouze z důvodu prázdnin. Městská 
část se již těší, jak rozběhne plánované akce a obnoví se 
společenský a kulturní život. Zatím jsme však opatrní a 
sledujeme vládní nařízení, abychom něčím neporušili či 
nespustili ohrožující reakci na bezpečný život ve Kbelích. 
Spustilo se konečně i očkování prostřednictvím našich 
praktických lékařů, i když většina seniorské populace je již 
naočkována prostřednictvím centrálních očkovacích míst. 
Komu nevyšla registrace pomocí centrálního systému 
nebo je již ve skupině mladší generace, kontaktujte bez 
váhání pány doktory Křehnáče nebo Bouzka a domluvte 
se s nimi na vakcinaci. Také stále trvá spolupráce s hasiči či 
radnicí ohledně rozvozu imobilních na očkování a rozdávání 
dezinfekce spolu s respirátory pro seniory nad 65 let popř. 
nízkopříjmové skupiny.
Rekonstrukce zdravotního střediska – nebo můžeme už 
říkat kbelské polikliniky – pokračuje s určitou prodlevou 
cca 2 měsíců z důvodu objevení skrytých vad, jako byly 
špatně založené podlahy, degradace nosných pilířů 
nebo rozšíření rekonstrukce i na kanceláře sociálního 
odboru a osazení nové kotelny na plynové vytápění. Tyto 
všechny změny se musí naprojektovat a znovu projednat 

s odpovídajícími dotčenými orgány státní správy (hygiena, 
hasiči, stavební úřad atp.). Zdržení není zatím nijak tragické 
a domníváme se, že až firma dokončí hrubou stavbu, 
tak vnitřní prostory již půjdou rychle podle původního 
plánu. Prozatím proto neuvažujeme, že bychom plánovali 
etapové stěhování lékařů, neboť nejsou pro to vytvořeny 

podmínky. Předpoklad otevření nových 
ordinací spadá do termínu září až říjen. Lékaři 
byli o této situaci informováni a v náhradních 
prostorách haly popř. DS Mladoboleslavská 
bez problémů setrvají.
Co se naopak podařilo již dokončit, jsou nová 
dvě kolumbária na našem hřbitově. Již nějaký 
čas jsme bojovali s nedostatkem pietního 
místa pro umístění uren, tak městská část 
použila nevyčerpané prostředky na kulturní 
akce a přeúčelovala finanční zdroje na tuto 
potřebnou realizaci.
Rada opakovaně rozhodla o odpuštění 
poloviny nájemného z nebytových prostor 
postiženým podnikatelům vládními 
opatřeními. Stejně tak rozhodla o splátkovém 
kalendáři, naštěstí jen v několika případech, 

nájemného v bytových domech.
Byla zahájena rekonstrukce páteřní elektroinstalace a 
balkonů v bytových domech č.p. 655 – 657 v ulici Jilemnická, 
Toužimská a stejně tak  je připravena ke spuštění renovace 
balkonů v ulici Katusická č.p. 667  - 669 vše v milionových 
hodnotách.
Rada navrhla, že s ohledem na narůstající rozsah úkolů 
rozšíří i pověření radního Radka Petráně a z funkce 
radního jej stanoví neuvolněným místostarostou s tím, 
že se zaměří na oblasti  IT, školství a sport. Zastupitelstvo 
tento krok na svém 13. zasedání schválilo.
Zastupitelé J. Hazlbauer, J. Stejskalová a R. Švec se 
dopisem obrátili na Radu městské části s žádostí o doložení 
dokumentů týkající se kvalifikace, celoživotního studia a 
praxe ředitele Základní školy Praha – Kbely, pana Mgr. Bc. 
Květoslava Přibila, MBA. 
Rada se dne 16. 3. 2021 tímto zabývala a přinesla k tomu 
usnesení: 
Rada městské části Praha 19, přestože výše jmenovaní 
žádají Radu městské části Praha 19 o informace dle zákona 
o obcích, nikoliv o hl. m. Praze, kterým se Městská část 
Praha 19 řídí, tak žádostem vyhoví,
konstatuje, že má k dispozici potvrzení o zapsání Mgr. Bc. 
Květoslava Přibila, MBA do rejstříku škol jako ředitele – 
statutárního zástupce Základní školy Praha – Kbely a dále 
má k dispozici vyjádření Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, že Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA splnil 
veškeré zákonné podmínky pro výkon této funkce. Rada 
však ze zákona nedisponuje osobními doklady či dalšími 
požadovanými listinami u tohoto ředitele a proto

ZPRÁVY Z RADY MČ PRAHA 19 

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

Centrum sociálních služeb Praha 
nabízí bezplatné právní 
a sociální poradenství 
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vyzve ředitele Základní školy Praha – Kbely, Mgr. Bc. 
Květoslava Přibila, MBA, aby tyto listiny a doklady předložil 
na příštím zasedání Rady a zároveň
zve žadatele (výše uvedené tři zastupitele), aby se dostavili 
se na příští zasedání Rady (za přísných hygienických 
podmínek), na které bude pozván i ředitel Základní školy 
Praha – Kbely, aby se tak mohli seznámit s těmito doklady 
a listinami, když Rada respektuje příslušné právní předpisy 
týkající se osobních údajů a s ohledem na tuto skutečnost 
rozhodla tak, jak je výše uvedeno.
Rada se dne 9. 4. 2021 výše uvedeným bodem opět 
zabývala s tímto výsledkem a usnesením:
V souladu s předchozím usnesením Rady místostarostka 
pozvala na jednání Rady výše jmenované zastupitele a 
pana ředitele Základní školy Praha – Kbely tak, aby mohly 
být předloženy požadované dokumenty, jak ze strany 
Městské části, tak osobní doklady p. ředitele výše uvedené 
školy. 
Ve středu 7. 4. 2021 obdrželo vedení Městské části (v 
nočních hodinách) e-mail výše uvedených zastupitelů, 
kde uvádějí, že se na jednání Rady nedostaví a veškeré 
dokumenty (včetně listin obsahujících osobní údaje 
ředitele školy)  jim mají být zaslány elektronicky. 
Místostarostka na předmětný e-mail odpověděla tak, že jak 
Městská část, tak pan ředitel, jsou připraveni požadované 
listiny s ohledem na jejich povahu (osobní údaje a 
GDPR) předložit na plánovaném jednání Rady s tím, že 
je s podivem, že výše uvedení zastupitelé zpochybňují 
rozhodnutí MŠMT ve věci kvalifikace a praxe ředitele školy, 
když navíc bylo zdůrazněno, že 
požadované listiny nemohou být zaslány elektronicky 
s ohledem na výše uvedené skutečnosti a nesouhlas pana 
ředitele s jejich elektronickým zasláním.
Na jednání Rady dne 9. 4. 2021 se zastupitelé J. 
Stejskalová, J. Hazlbauer a R. Švec i přes výše uvedenou 
výzvu nedostavili. 
Dále se na jednání Rady dostavil p. ředitel Základní školy 
Praha – Kbely, Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA a předložil 
tyto originály osobních dokladů:
Diplom o absolvování vysoké školy v magisterském studiu 
učitelství ekonomických předmětů a vychovatelství
Nostrifikaci – Rozhodnutí MŠMT o uznání odborné 
kvalifikace pro výkon povolání učitele a vychovatele 
Životopis
Místostarostka předložila tyto doklady v držení Městské 
části:
Výpis správního řízení MŠMT, o zapsání Mgr. Bc. Květoslava 
Přibila MBA jako ředitele a statutárního zástupce Základní 
školy Praha – Kbely,
Korespondenci s ministerským radou MŠMT, která 
potvrzuje stanovisko o uznání nejen kvalifikace, ale i praxe 
vyplývající z životopisu p. ředitele Přibila pro tuto funkci.
Místostarostka dále konstatovala, že již dne 13. 7. 2018, kdy 
nastoupil Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA na Základní školu 
Praha – Kbely jako řadový učitel, se dostavil a předložil 
na 85. jednání Rady k uvedenému datu jako podklad pro 

představení své osoby životopis a diplom z  vysoké školy. Na 
tomto jednání (účastnil se jej i zastupitel a tehdejší radní J. 
Hazlbauer) byly tyto dokumenty všem předloženy a nikdo 
je nezpochybnil, včetně tehdejšího radního J. Hazlbauera a 
nepožadoval jejich doplnění.
usnesení: Rada po projednání a na základě předložených 
dokumentů
konstatuje, že pan ředitel Mgr. Bc. Květoslav Přibil, MBA 
splnil úkol, který mu uložila Rada, a znovu předložil veškeré 
potřebné dokumenty, které prokazují jak jeho kvalifikaci, 
tak praxi, a to přesto, že jak kvalifikace, tak praxe byla 
uznána ze strany MŠMT, když MŠMT i toto prověřilo, 
a provedlo zápis Mgr. Bc. Květoslava Přibila, MBA jako 
ředitele a statutárního orgánu Základní školy Praha – Kbely 
do rejstříku škol. 
Dále 
konstatuje, že již v červenci 2018, před nástupem Mgr. 
Bc. Květoslava Přibila, MBA do funkce ředitele školy byly 
Radě, včetně tehdejšího radního J. Hazlbauera, k dispozici 
informace o jeho životopise a absolvování vysoké školy 
pedagogického směru. 
Rada s ohledem na uvedené skutečnosti
považuje další zpochybňování vzdělání a praxe Mgr. Bc. 
Květoslava Přibila, MBA za zcela bezpředmětné, a pokud 
tak někdo chce činit, měl by se obrátit na MŠMT.

Na naši žádost o dotaci z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy 
nám byla přidělena dotace ve výši 1.000 tis. Kč, a to na 
zkapacitnění ZŠ Kbely. Naším záměrem je další možné 
rozšíření kapacit naší školy, a to buďto formou renovace 
pavilonu družiny nebo bývalého hospodářského pavilonu 
jeslí, anebo nástavbou patra na původní budově školy. 
U posledně jmenované varianty je potřebné zpracování 
statického posudku, který byl již zadán, a na základě jeho 
výsledků, budeme směřovat varianty možného rozšíření.
V dubnu proběhlo setkání starostů MČ Praha 19, MČ 
Praha 18 a MČ Praha Čakovice, které se zaměřilo na 
budoucí spolupráci v projednávání kontribucí investorů 
vůči městským částem (stanovení podílu financování 
infrastruktury tj. doprava, školství, zdravotnictví, sport, 
sociální oblast), kteří svými projekty na infrastrukturu 
vytvářejí požadavky, aniž by byly developery řešeny. 
Konstatovali jsme, že úroveň podílu investorů je 
nedostatečná. Dalším důležitým bodem byla otázka 
podoby vnějšího okruhu a plánovaných sjezdů x výjezdů, 
kde jsme společným memorandem vyjádřili své stanovisko 
vedoucí k zabránění zahlcení plánovanými přivaděči 
automobily ze Středních Čech na naše místní komunikace 
nižší třídy. 
Dne 26. 4. 2021 zaslal předseda Kontrolního výboru členům 
Kontrolního výboru a členům Rady e-mail, ve kterém je 
uvedeno, že „neeviduji odpověď na požadavky Kontrolního 
výboru“ a žádá předložení dokladů obratem. Z e-mailové 
korespondence s tajemnicí Kontrolního výboru (dále 
také jen KV) pak lze usuzovat, že pan předseda požaduje 
doložení některých osobních dokladů ředitelů kbelských 

ZŠ a MŠ týkající se jejich vzdělání a praxe.
usnesení: Rada
konstatuje, že na svém 67. zasedání dne 23. 2. 2021
vzala na vědomí zápis z KV, ve kterém byl uveden plán 
činnosti KV na 1. pololetí a pověření členů tohoto výboru 
těmito kontrolami a dále činnost na další období a
konstatuje, že neeviduje žádný požadavek Kontrolního 
výboru směrem k Radě, dále
konstatuje, že kontrolní výbor dle zák. o hl. m. Praze má 
pouze tyto pravomoci:
„kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady“, když 
je nepochybné, že listiny požadované vůči ředitelům 
příspěvkových organizací se netýkají usnesení 
zastupitelstva či rady.
 „kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory 
a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti“ 
a i v tomto případě je jasné, že ředitel příspěvkové 
organizace není „výborem“ ve smyslu předmětného 
zákona a rovněž je nepochybné, že vzdělání ředitele/ky 
se netýká dodržování právních předpisů úřadem na úseku 
samostatné působnosti.
„plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo“, 
k žádnému takovému pověření nedošlo.

Rada, přestože požadavek předsedy KV nespadá do 
samostatné působnosti ani do pravomocí KV:
nabízí Kontrolnímu výboru, resp. všem jeho členům, 
společné jednání ohledně požadavků předsedy KV 
k předložení osobních dokladů ředitelů mateřských škol 
a k opakovanému předložení osobních dokladů ředitele 
Základní školy Praha – Kbely týkajících se jeho vzdělání 
a praxe na tomto společném jednání stejně tak, jak 
postupovala vůči 3 zastupitelům, kteří po Radě doložení 
těchto dokladů požadovali a Rada je pozvala, a na svém 71. 
mimoř. zasedání dne 9. 4. 2021,
umožnila prostřednictvím ředitele Základní školy Praha 
– Kbely (viz usnesení č. 828/21/star., místostar.) se s 
požadovanými dokumenty týkajícími se vzdělání a praxe 
ředitele seznámit,
ukládá místostarostce pozvat ředitele Mateřské školy 
Letců a ředitelku Mateřské školy Albrechtická a ředitele 
Základní školy Praha – Kbely na toto společné jednání 
Rady a umožnit členům KV seznámit se s doklady o jejich 
vzdělání a praxi.

Ivana Šestáková
místostarostka

www.kbely.tv
KBELY TV
Výběr nejzajímavějších reportáží

Florbaloví Black Angels
Víte, že tu máme černé anděly? Black Angels je florbalový tým, který 
si vůbec nevede špatně. A jejich nejlepší mužstvo si vybralo kbelskou 
sportovní halu jako své domácí hřiště. 
https://www.youtube.com/watch?v=T3A8YsXB_GE&ab_
channel=KbelyTV

Jak dobře znáte Kbely? Věříte si? A už jste zkoušeli naše kbelské kvízy? 
Ukažte se.
https://www.youtube.com/watch?v=oA_u6pY6790&ab_channel=KbelyTV

Kbelská tulačka
Další nový pořad Vás seznámí s historií Kbel. Zajímavými zákoutími naší 
městské části Vás provede kbelská tulačka Bára, která postupně protoulá 
Kbely skrz naskrz. Ta už navštívila třeba kbelské kapličky, čtvrť Nouzov a 
se svým baťohem bude pokračovat dál až do zemdlení. 
https://www.youtube.com/watch?v=YkWVEsP1aeM&ab_
channel=KbelyTV

Obejmi čtením 
Jak žáci kbelské základní školy objímají seniory? Na dálku, přes počítač. 
Podívejte se na reportáž, která osvětlí unikátní projekt, který jinde 
nemají..
https://www.youtube.com/watch?v=BK-KsdcQ-wU&ab_
channel=KbelyTV
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Stavební práce dvou bloků oboustranných kolumbárií 
s kolumbárními okénky se blíží ke konci. Výstavbou tak 
vznikne 60ks nových komlumbárních okének, a to o 
stejných rozměrech a ve stejném provedení, jako jsou 

stávající bloky kolumbárií. Na výstavbu bude použit umělý 
beton TERACO, tedy stejný materiál, ze kterého byla 
zhotovena stávající část kolumbárií.

OŽPD

NOVÁ KOLUMBÁRNÍ OKÉNKA 
NA KBELSKÉM HŘBITOVĚ

MČ Praha 19 vysadila u Kbelského hřbitova nové stromořadí 
ze starých ovocných odrůd. Staré a krajové odrůdy jsou 
kulturním dědictvím, zvyšují biodiverzitu v kulturní krajině. 

Jsou odrazem a jedinečností místních přírodních podmínek 
a některé z nich lépe odolávají chorobám a škůdcům. Jako 
vysokokmeny a polokmeny mají významnou krajinářskou a 
estetickou hodnotu.

OŽPD

NOVÉ STROMOŘADÍ U KBELSKÉHO 
HŘBITOVA

Naplno probíhá přístavba 
a rekonstrukce našeho 
zdravotního střediska, 
a to formou nástavby o 

jedno patro a rekonstrukcí 
vnitřních prostor, rozvodů 
a sociálního zázemí. 
Dojde také změnu vnější 
fasády a podoby střechy, 
tak abychom neměli jen 
takovou běžnou „kostku“. 
Průběh výstavby je možné 

sledovat na stránce: http://
marel.praha19.cz/2019/
nastavba_zdravotniho_
strediska.html?fbclid=IwA

R0zagfV6k4E1RMVbcWPX
NRbMHAJk-jUx-1Djmd0_
D0uZmrVeMEaSuKgWIs

NÁSTAVBA A REKONSTRUKCE 
ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

Ze zastávky Huntířovská je příjemnější místo. Byl odstraněn 
starý zrezivělý přístřešek Dopravního podniku a umístěn 
nový ve správě městské části. Ten je světlejší a blíž u 
prvních dveří příměstských autobusů. Rovněž se rozšiřil 
zelený pás a opravuje se i dlažba.

OŽPD

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK 
NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE

Vedení kbelské radnice přispělo do sbírky pro 
zdravotníky. Spolek KULTURA VINOŘ, z. s., jehož 
hlavní činností je organizování soukromých i veřejných 
kulturních, vzdělávacích, sociálních, sportovních a jiných 
volnočasových aktivit si vzal pod patronaci charitativní 
sbírku dárkových balíčků pro zdravotníky pracující ve 
FN Bulovka s názvem BALÍČEK PRO ZDRAVOTNÍKA. Na 
Covidových odděleních FN Bulovka v současnosti pracuje 
téměř 2000 zaměstnanců a brigádníků.

Michal Marel

BALÍČEK PRO ZDRAVOTNÍKA

ORL ambulance (ušní - nosní - krční) Iatros s.r.o. 
- přestěhováno do Sportovní haly Kbely

Gynekologicko-porodnická ordinace Gynbra s.r.o. 
- přestěhováno do do Sportovní haly Kbely

Rehabilitace R a F spol s.r.o. 
- přestěhováno do do Sportovní haly Kbely

Privátní stomatologická ordinace Katorga s.r.o. 
- přestěhováno do Líbeznice, Na Chrupavce 422, 
zdravotní středisko, 1. patro
Tel. pro objednání 266 712 497

Praktický lékař pro dospělé MUDR. Křehnáč 
- přestěhováno do Sportovní haly Kbely

Praktický lékař pro děti a dorost Mediclinic s.r.o. 
- přestěhováno do do Sportovní haly Kbely

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Anýžová 
- přestěhováno na adresu Mladoboleslavská 20
(přístup z ulice Krnská)

Odbor sociálních věcí 
- přestěhováno na adresu Borovnická 476/33
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Na tradiční pálení čarodějnic se bohužel letos muselo 
zapomenout. MČ Praha 19 pro děti ale spoň připravila 
čarodějnickou hru s čarodějnickým kvízem, ve které se s 
dětmi můžete vypravit do kouzelné říše Amutorabory. Start 
je u kiosku v centrálním parku. Sem můžete mimochodem 
i přinést loutku nebo obrázek s čarodějnickou tematikou. 
Výtvory pak budou vystavené v centrálním parku.

Foto Michal Marel
www.youtube.com/watch?v=UxaUt7_

p7WU

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
U příležitosti ukončení 2. světové války se dne 5. května 
2021 v 16.00 hodin uskutečnilo vzpomínkové položení 
věnců u památníku kbelských občanů, kteří položili život 
za svobodu a demokracii. Pietní akt se konal u kbelského 
památníku při ul. Mladoboleslavské.

Foto Michal Marel

VZPOMÍNKOVÉ POLOŽENÍ VĚNCŮ
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součást života ženy či nabídnout dívkám možnosti k posi-
lování zdravého sebevědomí.

26. 01. 2020 | LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO RAKOUSKÉ OBLASTI 
LAVANTERHOF
04. 02. 2020 | PYTHAGORIÁDA 2020
1. stupeň reprezentovali všichni žáci tříd 5.A, 5.B, 5.C a 5.D. 
Na 2.stupni se zúčastnilo celkem 40 žáků ze 6., 7. a 8. roč-
níku.

04. 02. 2020 | MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2019/2020
69. ročníku matematické olympiády se zúčastnili dva žáci 
z 5.A, šest žáků z 5. B a za 5. C jeden žák.

19. 02. 2020 | ZAŽÍT PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ...
Školní poradenské pracoviště při naší základní škole připra-
vilo pro žáky 9. ročníků přijímací zkoušky nanečisto. Popr-
vé si tak u nás mohli žáci závěrečných ročníků 19. února 
a 12. března 2020 vyzkoušet, co všechno přijímací řízení 
obnáší. Díky tomu naši žáci nešli do „neznáma“.

20. 02. 2020 | VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MAXI VELIKONOČNÍ 
VEJCE
Školní jídelna ve spolupráci se školní družinou vyhlásila 
soutěž o nejkrásnější malované velikonoční vejce. Sešlo 
tolik krásných vajec, že se nakonec odměnily všechny děti, 
které se soutěže zúčastnily.

21. 02. 2020 | VÝZKUM PEDAGOGICKÉ FAKULTY KARLO-
VY UNIVERZITY

Na naší základní škole Kbely proběhlo první kolo výzkumu 
Pedagogické fakulty Karlovy univerzity na téma matema-
tické oslabení. Do výzkumného šetření byli zapojeni ně-
kteří žáci třetích tříd za souhlasu zákonných zástupců. Na 
základě získaných dat vznikne diagnostický nástroj pro zjiš-
tění specifických poruch učení.

18. 3. 2020 | PREVENTIVNÍ PROGRAM “VESELÉ ZOUBKY”
Pro všechny děti z 1. tříd byl připraven preventivní program 
«Veselé zoubky», ve kterém se děti seznámily se správný-
mi návyky v oblasti ústní hygieny.

28. 02. 2020 | KBELSKÝ VŠEZNÁLEK NENÍ NEZNÁLEK
Kbelský Všeználek je název akce, kterou pro děti 
1. - 4. tříd uspořádala Základní škola Praha – Kbely. 
V takové malé olympiádě plné různorodých soutěží a her 
mohli děti ukázat své silné a slabé stránky, schopnosti a 
talenty.

12. 03. 2020 | SOUTĚŽ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Nezávislá komise vybrala osm koláží žáků třídy Petra Šedy 
4. C, které reprezentovaly naší Základní školu Praha – Kbe-
ly v soutěži VODSTVO a klimatická změna 2020.  Autoři děl 
upozorňovali na nutnost šetřit vodou a možnosti jejího 
znovuvyužití. V každé koláži byla zakomponována myšlen-

ka, kde a jak se dá vodou šetřit. 

24. 03. 2020 | “KAŽDÝ ŠKOLÁK MÁ RÁD TĚLÁK ANEB S 
ÁŇOU NEZREZNEŠ”
Nejen zdravá výživa, ale také pravidelný pohyb dodává 
našemu tělu sílu, a právě s touto myšlenkou vznikla série 
cvičení, která v době distanční výuky měla za cíl pod ve-
dením učitelky Anny Rezkové rozhýbat nejen žáky naší zá-
kladní školy. 

24. 03. 2020 | PRACOVNÍCI ŠKOLY SE PŘIPOJILI K CE-
LOSTÁTNÍMU ŠITÍ ROUŠEK
Ve chvílích, kdy prvně zasáhl COVID-19 Českou republiku, 
zasedly paní vychovatelky a učitelky k šicím strojům a 
z vlastních materiálů šily roušky, které si mohli občané 
Kbel vyzvedávat na recepci školy. 

01.06.2020 | DÁREK K MEZINÁRODNÍMU DNU DĚTÍ 
U příležitosti dne dětí jsme připravili pro žáky, kteří se 
účastnili prezenčních vzdělávacích aktivit, nevšední pro-
gram PolyTechBus. Ten byl zaměřený na podporu poly-
technické výchovy. Velkým přínosem celého vzdělávacího 
programu byla v době covidové realizace přímo v prostředí 
areálu školy. Exkluzivní dárek si v naší škole od pondělí 1. 
června až do pátku 5. černa 2020 užil každý žák. Žáci si 
mohli na vlastní kůži vyzkoušet profesi obkladače, malíře, 
truhláře, elektrikáře, či práci s keramikou.  

13. 6. 2020 | KUCHAŘ ZAHRADNÍKEM
Když přišli kuchaři za vedoucí kuchyně Lenkou Vlčkovou 
s nápadem na založení bylinkové zahrady, myslela si ne-
jprve, že se pánové snaží o vtípek. Protože však nerada kazí 
legraci, rozhodla se zajistit materiál na její vybudování a 
nápad posunout o level dál. Povedlo se a díky tomu má 

školní jídelna vlastní bio bylinkovou zahrádku.

08/2020 | PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY VŠECH PRACOVNÍKŮ 
ŠKOLY
Prázdniny neprázdniny, ve škole je stále na čem pracovat. I 
o hlavních prázdninách. 😊

COVID NÁS NEZASTAVIL, 
ŠKOLA JELA DÁL 
Pandemie  COVID-19  ovlivnila  ve  světě všechny 
obory, školství nevyjímaje. Při první vlně koronavi-
ru bylo nejen základní školství zcela ochromeno a 
fungovalo v minimálních podmínkách. Učitelé, žáci 
i rodiče si na jaře 2020 museli zvykat na zcela nové 
a dosud nevídané situace a procesy. Distanční 
a on-line výuka či pozastavená družina patřily mezi ně. 
Poučeni z první vlny jsme se na školní rok 2020/2021 pro 
případ opakování distanční výuky řádně připravili a čas 
nám dal za pravdu, že jsme udělali jednoznačně dobře. 
Při druhé vlně na podzim loňského roku jsme jako jedna 
z mála škol v republice plynule přešli z prezenční na on-line 
výuku. 
I přesto, že pandemie ztížila běžný provoz, na naší škole vznik-
lo nemálo projektů, ba dokonce jsme získali několik ocenění. 
Pojďme se společně na následujících stránkách podívat na 
to, jak si tým naší kbelské školy vedl v době „koronavirové“, 
která již druhým školním rokem zkomplikovala vzdělávání 

v celé naší zemi.    

1. KTERÉ PROJEKTY JSME VE ŠKOLNÍCH LE-
TECH2019/2020 A 2020/2021 REALIZOVALI?

2019, 2020, 2021  Atletika pro děti do škol
2019, 2020, 2021  Les ve škole
2019, 2020, 2021  Obědy pro děti zdarma
2019, 2020, 2021  Kolegiální podpora 
– společná  cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů
2019, 2020   Noc s Andersenem
2020, 2021   Rodiče vítáni
2020, 2021   Ekoškola

2020, 2021   Čtenářský most 
                                            Praha – Hamburk
2020, 2021  Světová škola
2021    Škola v pohybu
2021    CAMBRIDGE P.A.R.K.
2021    Strom života
2021    Obejmi čtením
2021    Průša Academy 

2. JAKÉ AKTIVITY JSME VE ŠKOLNÍCH LETECH 
2019/2020 A 2020/2021 USPOŘÁDALI?

28. 11. 2019 | VÁNOČNÍ JARMARK 
Tradiční celoškolní předvánoční akce.

08. 01. 2020 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve středu 8. ledna 2020 navštívili naši základní školu děti a 
jejich rodiče z Mateřské školy Albrechtická. Společně zhléd-
li mj. logopedickou učebnu našeho školního poradenského 
pracoviště, odborné učebny, gymnastický sál a tělocvičnu 
či obě naše jídelny. Děti si také vyzkoušely interaktivní 
tabule a rodiče nahlédli do vyučovacích hodin tříd prvního 

stupně i nultého ročníku.

15. 01. 2020 | NOVÁ VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ 
RADY
Do školské rady byli zvoleni a následně jmeno-
váni v souladu s aktuálními platnými právními 
předpisy tito nominovaní:
JAN HAZLBAUER
DAVID LORENC
ALŽBĚTA ŠTEDRÁ
Zápis o volbách do školské rady byl předán 
volební komisí zřizovateli a zvolené školské 
radě. 

16. 01. 2020 | DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR
Ve čtvrtek 16. 1. 2020 se konalo první kolo 
dětského školního turnaje pro první a druhé 
třídy, který pořádala Pražský fotbalový svaz. 

Účastnilo se ho přes 100 pražských základních škol. Malí 
fotbalisté ze ZŠ Kbely odehráli jeden z mnoha turnajů ve 
sportovní hale ZŠ Vinoř. Díky široké základně fotbalového 
klubu Spartak Kbely a velkému zájmu dětí reprezentovaly 
naši školu hned dva týmy najednou.

21. 01. 2020 | „MEZI NÁMI DĚVČATY “ ČAS PROMĚN
V úterý 21. ledna 2020 proběhla na naší škole přednáška 
jako doplňující aktivita školního vzdělávacího programu, 
konkrétně pak vzdělávací oblasti člověk a zdraví. Cíle této 
aktivity bylo umožnit dětem lépe chápat fyzické a psychic-
ké změny, které jsou součástí jejich vývoje, dále pomoci 
děvčatům pochopit menstruační cyklus jako přirozenou 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY

https://youtu.be/Ft8I1GggjWc
https://youtu.be/Ft8I1GggjWc
https://www.skola-kbely.cz/o-skole/fotogalerie/den-otevrenych-dveri-2019-2020-pro-predskolaky-ms-albrechticka-4426


3116 17

 
01. 09. 2020 | POHÁDKOVÉ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
Prvního září jsme se opět sešli a přivítali 150 nových žáků 
naší školy.  Poděkování za realizaci programu patří žákům 
třídy 5. C a jejich třídnímu učiteli Petru Šedovi, paním vy-
chovatelkám a vyučujícím, kteří se s úsměvem, zapojili.  

03. 09. 2020 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE ZAPOJILA DO CHARI-
TATIVNÍ AKCE HÝBEJTE SE S TERIBEAREM

09-10.2020 | ŠKOLY V PŘÍRODĚ A ADAPTAČNÍ KURZY

20. 10. 2020 | SPUSTILI JSME NOVOU KATEGORII WEBU: 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ
Naše školní poradenské pracoviště připravilo pro rodiče a 
žáky devátých, sedmých i pátých tříd novou kategorii webo-
vých stránek, která shrnuje veškeré důležité informace o 
přijímacím řízení na střední školy a gymnázia. Nově se tak 
k informacím, cvičebnicím i testům dostanete odkudkoliv, 
kdykoliv a navíc vše najdete na jednom místě.

11/2020 | SOUTĚŽ: STAŇ SE SPOLUAUTOREM ŠKOLNÍHO 
KALENDÁŘE 2021
11/2020 | ZAJISTILI JSME PRO NAŠE ŽÁKY NOTEBOOKY A 
20 INTERNETOVÝCH PŘIPOJENÍ

12/2020 | USPOŘÁDALI JSME SBÍRKU PRO 
TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERTY ČESKÉ TELEVIZE. 
Během jednoho prosincového týdne vybrali žáci i 
s příspěvky zaměstnanců necelých 15 000 Kč, které násled-
ně putovaly s ostatními příspěvky jako pomoc pro samoži-
vitele a samoživitelky.

30. 3. 2021 | PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮM | Žáci naší 
školy věnovali FN Bulovka Strom života
Žáci třídy 5.C Základní školy Praha 19 - Kbely věnovali 
Fakultní nemocnici Bulovka Strom života jako projev pod-
pory všem zdravotníkům. Téměř třímetrová lípa ve své 
koruně ukrývá nejen povzbudivé vzkazy žáků, ale také 
obrovské srdce, které je symbolem naděje, síly a lásky.  

30. 3. 2021 | SPUSTILI JSME UNIKÁTNÍ PROJEKT „OBEJMI 
ČTENÍM“

3. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ 

19. 02. 2020 |NOMINACE TŘÍDY 4.C A TŘÍDNÍHO UČITELE 
PETRA ŠEDY NA CENU GRATIAS TIBIS
Cenu uděluje společnost Člověk v tísni mladým lidem za 
občanskou aktivitu, která pozitivně  
ovlivňuje život ve společnosti. Třída byla nominována za 
účast v těchto projektech: život bez bariér; čtení pomáhá; 
pomozme dětem; pomáháme těm, kteří se nemohou brá-
nit – podpora a pomoc týraným zvířatům, J. A. MIŠÁNEK, 
z. s. - finanční dar na zakoupení mrkvičky a sena pro týra-
né koně; vlastní výroba – krmítek nebo voda a klimatická 
změna.

15. 02. 2020 | NOMINACE PEDAGOGŮ ŠKOLY JARMILY 
RAMBOUSKOVÉ A PETRA ŠEDY NA UDĚLENÍ ODBORNÉ 
CENY GLOBAL TEACHER PRIZE CZECH REPUBLIC 

21. 04. 2020 | ZÁKLADNÍ ŠKOLE UDĚLEN CERTIFIKÁT 
EDUIN – RODIČE VÍTÁNI

08. 01. 2020 | VÍTĚZEM 5. KOLA SOUTĚŽE BESEDÁRIA SE 
STAL ŠIMON MRÁZEK

Žáci třídy 7. C se během třídnických hodin v době 
koronavirové krize mohli zapojit do soutěže Besedária, 
které realizuje interaktivní a hravé projekty pro žáky ma-
teřských, základních a středních škol. Náš žák Šimon Mrá-
zek zvítězil v pátém kole, kde děti měly za úkol vymyslet 
zlepšovák, který pomůže jim nebo jejich rodině. Nestačilo 
jen přemýšlet, ale žáci museli popsat realizaci, mohli také 
natočit dokumentační video. Šimon natočil příspěvek, kte-
rý nazval Dům jen pro kola. Zachytil v něm realizaci svého 
projektu, na kterém pracoval se svým tatínkem. Jeho video 
byla opravdu pěkné a po zásluze také zvítězil.

11. 06. 2020 | ŽÁCI 4.C S TŘÍDNÍM UČITELEM PE-
TREM ŠEDOU ÚSPĚLI S ŽÁDOSTI O DOTACI 
Když se v únoru 2020 třída 4.C vypravila do neziskové orga-
nizace Lemniskáta – ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.p.s., provozující 
chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psy-
chickým postižením, ani ve snu je nenapadlo, že za měsíc 
budou spolupracovat na žádosti o grant a už vůbec ne, že 
za dva a půl měsíce společnými silami uspějí. Nemalý fi-
nanční obnos byl použit na předem určený projekt, který 
pomáhá v rámci environmentálního vzdělávání zach-
ránit planetu výsadbou 22 nových stromů v areálu naší 
družiny.

12. 06. 2020 |PROJEKT SVĚTOVÁ 
ŠKOLA
Podařilo se nám být součástí me-
zinárodního projektu SVĚTOVÁ 
ŠKOLA. 

08. 09. 2020 | STALI JSME SE 
SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍHO 
PROGRAMU EKOŠKOLA
Ekologie je dnes nedílnou 
součástí našich životů. Proto 
jsme se rozhodli získat certifikát 
programu Ekoškola. Naším cílem 
je, aby škola kvalitně a smys-
luplně naplňovala mezinárodní metodiku a pomáhala 
měnit prostředí školy i jejího okolí k lepšímu.

2021 Na odbornou cenu pro inspirující pedagogy a 
průvodce vzděláváním je v roce 2021 nominována učitel-
ka Jana Březinová.

2021 V anketě Ředitel roku 2020/2021 je poprvé nomi-
nován ředitel naší školy. Květoslav Přibil aktuálně 
postoupil ze 100 nominovaných ředitelů mezi prvních 6 
finalistů.

2021 Nominováni do ankety o nejoblíbenějšího učitele 
České republiky byli hned dva pedagogičtí pracovníci z 
naší kbelské školy – učitelé Martin Brejla & Petr Šeda.

2021 V obvodním kole Matematické olympiády uspěl a 
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na skvělém třetím místě se umístil žák 9.B Kevin Kalous.

2021 Prvně byli nominováni i žáci jedné celé třídy, a to 
v celostátní soutěži Brána k druhým, ve které z 31 vy-
braných týmů proměnila třída 5.C svou nominaci na 
krásné 4. místo.

2021 Za 100% správně zodpovězené otázky v soutěži 
portálu Bezpečné cesty, který se věnuje nejen dopravní 
výchově, vyhrála 3D brýle a licence k virtuálním do-
pravním aplikacím žákyně 5.C Zuzka Štědrá.

2021 V 8. ročníku Zlaté karabiny – soutěže o nejlepšího 
zástupce ředitele školy – je kbelskými rodiči nominován 
Petr Šeda.

11. 5. 2021 | 3D TISKÁRNA PRO ŽÁKY A PEDAGOGY JE NA 
CESTĚ
Na základě schváleného projektu autorů Květoslava Přibila 
a Petra Šedy se podařilo naší škole zcela zdarma získat 3D 
tiskárnu a zapojit se do projektu Průša Academy. 

4. CO BYLO VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
A 2020/2021 NOVÉHO?

08. 01. 2020 | PRVNÍ KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ PŘIHLÁ-
ŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY, GYMNÁZIA A VÍCELETÁ GYMNÁ-
ZIA V INFORMAČNÍM SYSTÉMU BAKALÁŘI 
S nástupem nového výchovného poradce Petra Šedy bylo 
výchovné poradenství inovováno. Mezi největší změny 
určitě patří kompletní přehled aktuálních informací sou-
visejících s přijímacím řízením na střední školy nebo elek-
tronické zpracování přihlášek, které si do doby inovace 
vypisovali uchazeči z velké části ručně. Vznikla také zcela 
nová sekce, jenž je přímou podporou žáků připravujících 
se na přijímací zkoušky. 

03. 03. 2020 | VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK S LEGO 
Kroužek se zábavnou formou věnuje oblastem přírody, 
techniky, matematiky a funkčním motorovým modelům.

06. 03. 2020 | NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠKOLY 
V pátek 6. března 2020 se nám podařilo spustit nové 
internetové stránky naší školy. Zatím co ty původní 
měly návštěvnost v rozmezí 0-50 denně, nové webov-
ky navštěvuje denně v průměru cca 670 uživatelů.

18. 03. 2020 | ONLINE PORADNA ŠKOLNÍHO PSY-
CHOLOGA
Tato služba byla v době uzavření škol z důvodu šíření 
nemoci Sars-CoV-2 určena zejména pro krátkodobé 
poradenství, ale i stálým klientům. Konzultace jsme 
poskytovali pro rodiče a děti v rámci Školního pora-
denského pracoviště bezplatně. 

2019 – doposud | SPOLUPRÁCE S EKOCENTREM PRALES       

26. 08. 2020 | UZAVŘENA DOHODA O VZÁJEMNÉM 
PARTNERSTVÍ S CAMBRIDGE P.A.R.K. 
Ve školním roce 2020/21 se žáci 4. a 7. tříd, kteří projevili 
zájem, připravují na složení zkoušky Cambridge English. 
Tito žáci se také po celý rok připravují na zkoušku podle 
metod a materiálů CAMBRIDGE P.A.R.K. 

01. 09. 2020 | JEDNA Z PĚTI PRVNÍCH TŘÍD JE ZAMĚŘENA 
NA CLIL METODU
Jedná se o třídu, ve které probíhá výuka předmětů s vyu-
žitím metody CLIL (Content and Language Integrated Lear-
ning). Třídní učitelka Elen Havlíčková tak vyučuje nejen 
v češtině, ale i v angličtině. Děti si osvojují potřebnou slov-
ní zásobu v obou jazycích a díky výuce předmětu si rozšíří 
znalosti jazyka. V rámci mezipředmětových vztahů je navíc 
zařazena v každé výchově (hudební, výtvarné i tělesné) i 
v jedné hodině matematiky anglická část hodiny.

01. 09. 2020 | DVĚ PRVNÍ TŘÍDY ZAČÍT SPOLU
Díky personálnímu posílení jsme v programu Začít spolu 
otevřeli dvě první třídy.

01. 09. 2020 | ZVÝŠENA TÝDENNÍ ČASOVÁ DOTACE 
V ČESKÉM JAZYCE A MATEMATICE
Z důvodu lepší přípravy na přijímací zkoušky jsme v 8. a 9. 
třídách zvýšili týdenní časovou dotaci v českém jazyce a 
matematice o 1 hodinu. 

01. 09. 2020 | ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Školní vzdělávací program „Na cestě k cíli“ je zpracován 
v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání, čímž zajišťuje rovnoprávný přístup 
k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností 
školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a 
možnostem.

07. 09. 2020 | JAKO DOPLŇUJÍCÍ INFORMAČNÍ KANÁL 
JSME SPUSTILI FACEBOOKOVOU STRÁNKU NAŠÍ ŠKOLY.

02-2021 | AMOS VISION
Naše škola investovala do vlastního informačního centra 

v podobě 4 panelů AMOST VISION. Ty přináší digitalizaci 
do praxe a umožňují snadno a rychle předávat všechny 
důležité informace od vedení školy žákům, učitelům i ná-
vštěvníkům školy. Aktuality, kalendář akcí, pozvánky, roz-
vrhy a suplování, školní řád i plánek školy. Vše přehledně, 

rychle a na jednom místě. Navíc poskytují i preventivní 
oblast ve vzdělávání, která se tak k žákům dostává zcela 
přirozenou cestou. 

vedení školy ZŠ Praha - Kbely

TESTOVÁNÍ: OD ANTIGENU K PCR
Částečný dubnový návrat dětí do škol byl na 
základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví 
a ministerstva školství mládeže a tělovýchovy podmíněn 
pravidelným podstupováním testů na zjišťování 
přítomnosti látek COVID-19 v těle. Stát 
pro tyto účely vyhradil školám antigenní 
testy, které původně sloužily státním 
úředníkům. Protože je však všeobecně 
známo, že se nejednalo o příliš kvalitní 
testy, zajistili jsme testování pomocí jiných, 
kvalitnějších antigenních testů. Dokonce 
se nám podařilo jako jedné z mála škol 
v republice zajistit i zdravotnický personál, 
který sám žákům prováděl po předchozím 
souhlasu rodičů odběry. První testy žáků 
1. stupně proběhly 12. dubna a hned 
ukázaly, že některé obavy rodičů byly 
zbytečné. Zdravotní personál postupoval 
ke každému dítěti šetrně a přesto odborně. 
Bez komplikací se dokonce zvládly testovat 
i naše nejmenší děti z přípravného ročníku. Při návratu žáků 
2. stupně bylo zřejmé, že nás čeká bezproblémový průběh 
i u nich. Měsíc a jeden týden po prvním testování jsme 
změnili systém testování. Ve spolupráci se zřizovatelem 
(ÚMČ Praha 19) se nám podařilo zajistit PCR testy ze slin. 
Tyto testy jsou nejen k žákům šetrnější, ale také mnohem 
účinnější. I proto je možné ověřovat přítomnost koronaviru 
pouze jednou za 14 dní. To má samozřejmě výhodu i v tom, 
že dochází k minimálnímu narušení výuky. Třešinkou na 
dortu pak je skutečnost, že se nám podařilo toto testování 
zajistit s nulovými náklady pro školu či zřizovatele.

Květoslav Přibil, ředitel ZŠ Praha – Kbely

DISTAČNÍ VÝUKA ŠLAPALA JAK HODINKY
Po předchozích zkušenostech z jara 2020, kdy se rázem 
všechny školy v republice ocitly v dosud nevídané situaci 
- takřka ze dne na den přestaly prezenčně učit a musely 
zajistit náhradní způsob výuky -, bylo jasné, že se musíme na 
případnou další vlnu omezení dostatečně připravit. Proto 
přes léto probíhalo několik jednání s různými dodavateli on-
line systémů. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že budeme 
další případnou výuku realizovat skrze systém MS TEAMS, 
který oproti jiným systémům nabízel propracovanější 
možnosti s prací žáků na dálku. Prakticky hned na začátku 
nového školního roku začalo školení pedagogických 
pracovníků s obsluhou tohoto on-line nástroje. Ukázalo se, 
že jsme byli více než prozíraví, protože hned v půlce října 
byly díky zhoršené epidemiologické situaci školy v České 
republice opět uzavřeny. Znovu tak došlo k přesunu na 

distanční výuku. Naše škola měla tu výhodu, že jsme byli 
dopředu připraveni. Proto jsme mohli od samého začátku 
rozjet plnohodnotnou náhradu prezenční výuky v podobě 
kombinace on-line výuky hlavních a cizojazyčných 
předmětů a distanční výuky výchovných předmětů. Touto 

cestou děkujeme rodičům i žákům za to, že to s námi 
společně zvládali.

Petr Šeda, zástupce ředitele školy a výchovný poradce

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ V DOBĚ DISTANČNÍ 
VÝUKY
Ve školním poradenském pracovišti ZŠ Praha – Kbely pracují 
ve školním roce 2020/2021 speciální pedagožky Mgr. Eva 
Kulichová, Mgr. Lucie Rokosová a Mgr. Johana Pospíšilová. 
Za běžného provozu školy je náplní jejich práce diagnostika 
žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, přímá práce s 
nimi, konzultace s učiteli a s rodiči žáků. V době distanční 
výuky je jejich hlavním úkolem zapojit všechny naše žáky 
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do výuky a zlepšit jejich podmínky pro vzdělávání.
Během distanční výuky byl na naší škole kladen velký 
důraz na včasnou podporu všech žáků, kteří ji potřebovali. 
Učitelé byli v kontaktu se speciálními pedagožkami, a když 
zaznamenali, že žák v distanční výuce selhával, byla mu 
nabídnuta vhodná forma pomoci. Žáci tak měli možnost 
docházet na individuální konzultace, které byly povolené 
i v době zavřených škol. Tyto konzultace vedly kromě 
speciálních pedagožek i vyučující jednotlivých předmětů 
a asistentky pedagoga. Individuální konzultace byly 
zaměřené na vysvětlení a upevnění učiva a na psychickou 
podporu dětí. Pokud byl shledán závažnější problém, 

byla rodičům nabídnuta konzultace a možnost vyšetření 
v pedagogicko-psychologické poradně. 
Probíhaly také pravidelné on-line hodiny předmětu 
speciálně pedagogické péče, kde žáci pracovali pod vedením 
speciálních pedagožek. V současné době se to týká 51 
žáků naší školy. Mezi nimi jsou nejen žáci ohrožení školním 
neúspěchem, ale i žáci s nadáním. Další formou podpory 
byly on-line hodiny doučování jednotlivých předmětů, kam 
se mohli žáci hlásit podle potřeby. Nezapomněli jsme ani 
na děti s odlišným mateřským jazykem. V rámci distanční 
výuky měly tyto děti on-line hodiny českého jazyka, kde 
pracovaly v malých skupinkách, aby lépe procvičily češtinu.
Velkou podporou jsou pro své žáky i asistentky pedagoga. 
Během klasické prezenční výuky pracují s žáky pod 
vedením učitele. Komunikují s rodinou žáka a fungují 
jako podpora i při domácí přípravě na výuku. V distanční 
výuce vedly asistentky pedagoga on-line hodiny, ve 
kterých dětem pomáhaly jak s pochopením učiva, tak s 
nastavením pracovního režimu.  Při doučování asistentky 
pedagoga pracovaly vždy pod supervizí vyučujícího a v 
úzké spolupráci s rodiči žáka. Asistentky pedagoga také 
vedly individuální konzultace ve škole, připravovaly tištěné 
materiály a didaktické pomůcky, které si děti mohly 
vyzvednout na recepci. To bylo platné především pro ty 
žáky, kteří měli potíže s on-line výukou.
Členové školního poradenského pracoviště, tak jako ostatní 

pracovníci, mají letošní školní rok náročnější, protože jejich 
náplní bylo především usnadnit dětem, jejich rodičům i 
pedagogům výuku na dálku. Nešlo tedy jen o standardní 
pomoc s učením, ale primárně i o psychickou podporu dětí 
a zajištění hladkého návratu na prezenční výuku.

Eva Kulichová, zástupkyně ředitele a vedoucí školního 
poradenského pracoviště

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ ON-LINE 
VÝUKY
V době uzavření škol a přesunutí výuky do on-line podoby 
nastal výrazný pokles osobního kontaktu žáků se svými 

třídními učiteli a pedagogickým 
sborem, ale i mezi nimi samými. 
Prostor komunikace byl primárně 
přesunut do on-line prostředí. 
To zapříčinilo, že se žáci i rodiče 
museli více orientovat na práci 
v kyberprostoru. Každá taková 
situace může potenciálně vést 
k různým problémům. Proto 
bylo potřebné situaci na základě 
komunikace se zúčastněnými 
stranami průběžně monitorovat 
a včas podchycovat riziková 
chování žáků. Využili jsme 
odborníky z řad našeho 
pedagogického sboru a v rámci 
výuky předmětů výchov jsme 
zařadili on-line prezentace, 

v nichž jsme se soustředili na tyto rizikové oblasti: 
kyberšikana, kyberbezpečnost, nelátkové závislosti, 
hygiena duševního zdraví a návykové látky. Pro udržení 
tělesné zdatnosti a duševní pohody žáků byl spuštěn pod 
vedením tělocvikářů a sportovců naší školy projekt „Škola 
v pohybu“, který měl kladné hodnocení nejen ze strany 
žáků, ale i rodičů. 
Školní metodik prevence se účastnil pravidelných on-line 
schůzek s Pracovištěm metodiků prevence Pedagogicko-
psychologická poradny pro Prahu 3 a 9, na kterých byly 
konzultovány a sdíleny poznatky, zkušenosti a následně 
upřesňována metodická pomoc pro efektivní řešení 
problematiky prevence v době distanční výuky.

Pavel Richter, školní metodik prevence

V DOBĚ ZAVŘENÍ ŠKOLY JSME ZAJISTILI OBĚDY PRO ŽÁKY 
I VEŘEJNOST
Letošní školní rok je pro jídelnu, tak jako pro celou školu, 
mimořádný. Škola byla z větší části po tuto dobu pro 
prezenční výuku zavřená. Školní jídelna však fungovala 
nadále, naopak rozšířila své aktivity, čímž se snažila pomoci 
nejen rodičům žáků, ale i široké veřejnosti. Obědy si totiž 
mohli koupit nejen žáci naší školy, ale prakticky kdokoliv, 
kdo o oběd z naší jídelny projevil zájem. Nutno dodat, že o 
tuto službu byl mezi tzv. “cizími” strávníky zájem. Celkově 
jsme po dobu distanční výuky denně naplnili cca 700 

jídlonosičů. Není to však jediný úspěch naší jídelny. Co se 
nám ještě podařilo, co dalšího děláme a co nás čeká?
Zajistili výměnu opotřebovaných spotřebičů: nová myčka v 
nové kuchyni, konvektomat ve staré kuchyni
Vyměnili dodavatele projektu Mléko do škol za BIO Farmu 
Javorník, která dodává dětem mléko a mléčné výrobky 
v BIO kvalitě
Spustili pečení a prodej velmi oblíbených 
moravských koláčů
Realizujeme rauty pro sportovní kluby  
Zajišťujeme výrobu a prodej zdravého 
občerstvení v baru ve Sportovní hale Kbely, 
který také svépomocí provozujeme
Nově vaříme pro dvě mateřské školy
Zahajujeme celoroční provoz kuchyně, vařit 
budeme i přes prázdniny – umožníme tak přes 
prázdniny odběr stravy i široké veřejnosti
Od 1. září 2021 povedeme pro zájemce 
kroužek vaření
Uspořádáme příměstské tábory týkající se 
vaření a poznávání potravin
Vyrobili jsme záhonky, ve kterých pěstujeme 
bylinky; ty používáme v našich kuchyních
U kuchyně na staré budově zrealizujeme ovocnou a 
užitkovou zahradu

Lenka Vlčková, vedoucí školní jídelny

V DRUŽINĚ SE POŘÁD NĚCO DĚJE
Družina funguje ve dnech školního vyučování jako 
mezistupeň mezi školní výukou a výchovou v rodině. 
Prioritním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, 
odpočinku a relaxace žáků. V době distanční výuky 
fungovaly vychovatelky jako podpora vzdělávacího i 
oddechového procesu vzdělávání. Pořádaly se různé on-
line soutěže, ale také podpůrné vzdělávací aktivity, které 
pomohly žákům rozvíjet své znalosti. Níže přinášíme 
přehled zajímavých aktivit, které podařilo během minulých 
měsíců v družině realizovat.

Sportovní odpoledne s pozemním hokejem
Sponzorství zvířat v pražské ZOO

Nové herní prvky u nové budovy ZŠ – pole pro hry Dáma a 
Člověče, nezlob se
Vznik arboreta na zahradě školní družiny
Podpůrné vzdělávací aktivity pro děti – výtvarné, sportovní 
a další činnosti během distanční výuky
Realizace vánočního přání pro seniory v DS Sue Ryder

Vytvoření vánoční výzdoby pro dětskou onkologii ve FN 
Motol 
Výroba andílků pro charitativní akci ÚMČ Kbely „Andílci 
pro …“
Celoroční péče o ptactvo ve Kbelích – výroba krmítek, 
doplňování krmítek, zajištění dostatku vody

Účast na akci České ornitologické společnosti „Ptačí 
hodinka“
výtvarná soutěž – Nejkrásnější orchidej
Zajištění provozu školy pro žáky rodičů pracujících pro IZS
Doučování žáků vychovatelkami v době distanční výuky
Realizace vzdělávacího projektu „Planeta Země“ 
prostřednictvím webu školy
Účast na akcích pořádných kulturním a rodinným centrem 
„CoByDup“

Za tým vychovatelek Věra Pekárková, vedoucí školní 
družiny



3122 23
Historicky první čtení tohoto projektu proběhlo 31. 
března pro Domov seniorů Dřevčický park. Pět žáků z 
5.C si připravilo čtení krátkých bajek. Hned následující 
den, tedy 1. dubna, proběhlo další čtení. Tentokrát četly 
pod dohledem češtináře Martina Korenčíka ze Svěrákovy 

knihy Po strništi bos žákyně 
z 8.B pro klienty v Domově 
seniorů Vysočany. Jako třetí 
v pořadí četli žáci z 5.B, 
kteří si vybrali známou a 
oblíbenou Čapkovu knihu 
pro děti Dášeňka, čili život 
štěněte. V projektu se také 
velmi úspěšně představili 
naši nejmenší žáčci z 1.A. Ti si 
pod vedením třídní učitelky 
Kateřiny Bundilové připravili 
pásmo nenáročných 
pohybových aktivit s 
říkankami a písničkami, 
které zcela bezproblémově 
zvládnou i senioři. Senioři 
se také rádi zaposlouchali 
do čtení třídy 8.C, která 
pod vedením třídní učitelky 
Marie Novákové četla z 

oblíbených rozhlasových fejetonů Františka Nepila Dobré 
a ještě lepší ráno. 
V Obejmi čtením se také představí další třídy, které již teď 
pilně nacvičují svá vystoupení. Konkrétně se ještě zapojí 
tyto třídy 1.E, 2.D, 3.D, 4.D, 6.B, 6.C, 6.D a 7.B.

Martin Novák, třídní učitel 5.B a školní koordinátor 
projektu Obejmi čtením

OHLASY DOMOVŮ SENIORŮ NA PROJEKT OBEJMI 
ČTENÍM
Žáci kbelské základní školy čtou nebo četli díky internetové 
technice pro čtyři sociální zařízení. Konkrétně pro domovy 
seniorů v pražských Vysočanech, středočeských Dřevčicích, 
severočeské Roudnici nad Labem a jihomoravském 
Hodoníně. Projekt bude pokračovat až do konce školního 
roku, bez ohledu na to, zda probíhá distanční nebo 
prezenční forma výuky. Velmi nás v týmu Obejmi čtením 

KBELSKÝ PROJEKT OBEJMI ČTENÍM VYRAZIL 
DO SVĚTA
Současná dlouhodobá situace kolem koronaviru způsobila 
už hodně škody a nepříjemných situací. Zrodila se ale také 
původně kbelská myšlenka, která byla přeměna ve velký 
republikový on-line projekt nesoucí název Obejmi čtením. 
Děti v něm pod vedením pedagogů předčítají pomocí on-
line přenosů klientům domovů pro seniory. 
V březnu to byl rok, co Česko paralyzoval COVID-19. Po 
celou dobu platila – a dosud stále platí – některá omezující 
opatření. Mezi nimi byl i zákaz návštěv ve zdravotních a 
sociálních zařízeních. Právě klienti domovů pro seniory 
mají víc než rok omezený osobní styk se svými nejbližšími. 
Po stejně dlouhou dobu jsou také uzavřeni před svým 
okolím. I proto v polovině března přišla kbelská obyvatelka 
Marta Nosková Žurková s nápadem, který by propojil děti 
ze škol, které v tu dobu měly pouze distanční a on-line 
výuku, a seniorské domy. Zejména díky čtení, říkankám či 

písničkám, ale i vzájemného povídání měly děti pomocí 
živých on-line přenosů přispět a pomoci domovům k 

rozptýlení seniorů od chmurných „covidových“ myšlenek. 
Ne náhodou vedly první kroky autorky nápadu do zdejší 

kbelské školy. Paní Nosková Žurková projekt představila 
vedení školy, které s nadšením souhlasilo a oslovilo kolegy 
s žádostí o spolupráci a účast v projektu. Třídní učitelé 
prvního stupně a učitelé českého jazyka na 2. stupni pak 
oslovili žáky v jednotlivých třídách. K našemu milému 
překvapení byl zájem o čtení pro seniory mezi dětmi 
obrovský. Dokonce takový, že bohužel na všechny zájemce 
nedošlo, neboť časově i kapacitně by to překračovalo naše 
možnosti. I tak se do projektu zapojilo nebo ještě zapojí 

polovina tříd školy, což lze jednoznačně považovat za 
úspěch.
Žáci kbelské školy se 2x týdně – původně ve středu a 
čtvrtek, později v úterý a čtvrtek – scházejí se svými 
seniorskými posluchači. Třicetiminutové online setkání 
probíhá s každým seniorským zařízením jednou týdně, a 
kromě samotného čtení zahrnuje i povídání či zpívání se 
seniory. Dochází tak i k důležitému sociálnímu kontaktu, 
kdy mohou dvě generačně zcela odlišné skupiny zjistit, jak 
se jim v dnešní době žije. 



3124 25
těší kladné reakce domovů. Některé z nich si dovolujeme 
otisknout, protože ocenění, které si děti ze kbelské základní 
školy zaslouží, si nechceme nechávat pouze pro sebe.

Nela Vodvářková, Domov seniorů Vysočany: „V tomto 
projektu vidíme velký smysl. Musím říct, že jsme nečekali, 
že se to klientům bude tolik líbit, že se aktivně zapojí a s 
dětmi budou nadšeně komunikovat.“

Vlasta Koudelková, Domov seniorů 
Dřevčický park: „Líbí se nám tento 
způsob mezigeneračního propojení. 
Děti svým čtením a povídáním pomohli 
klientům zpestřit den a na malou 
chvilku zapomenout na odloučení 
od svých blízkých. Za nás má tento 
projekt rozhodně smysl i po skončení 
lockdownu.“  

Pavla Konečná, S – centrum Hodonín: 
„Chtěla bych Vám napsat pár postřehů 
od našich uživatelů, které jsou velmi 
pozitivní. Seniory velmi mile překvapil 
zájem a snaha dětí, viděla jsem během 
spojení úsměvy na tváři a vnímala 
jsem celkovou pohodu ve skupině. 
Ještě jednou díky za uživatele a za S 
– centrum Hodonín je to velmi milá 

spolupráce.“

Lenka Nová, Domov důchodců Roudnice nad Labem: „Je 
to krásné takto propojit dvě generace, určitě jsem pro, aby 
se takto spolupracovalo. Senioři mají rádi děti a na jejich 
vystoupení se vždy těší. Velmi mile nás také potěšilo, že se 
klienti do rozhovorů se žáky aktivně zapojují.“

Marta Nosková Žurková, autorka projektu

O projektu Obejmi čtením: 
Omezení sociálních kontaktů, které zažívají zejména opuštěnější a starší lidé, může mít vliv na 
ztrátu smyslu života. Čtení přes on-line přenos pochopitelně nikdo nemůže nahradit osobní 
kontakt s nejbližšími, nicméně díky dětským čtenářům umíme alespoň na krátkou chvilku ulevit 
osamělým lidem v odtržení od tíživých myšlenek denního stereotypu a pocitů samoty. Dětským 
čtenářům účast na projektu přinese kromě procvičování čtení také vhled do vztahu se seniorskou 
skupinou ve společnosti nebo s dlouhodobě nemocnými pacienty. Více informací najdete na 
stránce www.obejmictenim.cz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Potřebujete poradit ohledně kompenzačních pomůcek  
a úprav prostředí? 

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

Můžete se také podívat na webové stránky Asistence, o. p. s. a na Facebook.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ
PROJEKTOVÝ TÝDEN KE DNI ZEMĚ V MŠ LETCŮ
„Ať má hodně kamarádů mezi planetama. Ať lidi pomáhají 
chránit Zemi.“ To jsou jedny z přání, které děti vymyslely 

pro naši planetu ke Dni Země. „Když 
máme někoho rádi, pomáháme mu.“ Tato 
slova zcela vystihují, že ochrana čistoty 
vzduchu, vody a vlastně celé přírody není 
pro naše děti prázdnou frází – naší planetě 
je potřeba aktivně pomáhat. Z tohoto důvodu v mateřské 
škole vznikl i projektový týden zaměřený na ochranu naší 
planety. Znalosti dětí o naší planetě byly úžasné a velmi 
šikovné byly i jejich ruce – v rámci jednotlivých tříd děti 
vyráběly z recyklovaných materiálů např. rozkvetlý strom, 
model znečištěné planety apod. Protože umělecká díla by 
mělo vidět více lidí, proměnili jsme vstup do MŠ v malou 
výstavní místnost. Ve kbelském lesoparku pak byla 
připravena průběhová hra „Znáš naši Zemi?“, ve které děti 
plnily celkem 10 úkolů zaměřených na znalost naší planety 
a její ochrany. Stranou nezůstaly ani děti, které v době 
projektového týdne do MŠ nemohly z důvodu celostátní 
epidemiologické situace. I pro ně paní učitelky připravily 
úkoly, které mohly s rodiči plnit „na dálku“. A co naší 
planetě přát do budoucna? „Děkuji Země! Hezký svátek a 
narozeniny a přeju ti, abys už nikdy neměla Covid!“ (Bastík 
6 let).

Lenka Srbová, učitelka MŠ

Činnost mateřské školy Albrechtické v období jarního 
uzavření
Začátkem března se naše mateřská škola uzavřela z důvodu 
šíření nákazy Covid-19. Kdo by si ale myslel, že jsme přešli 
do prázdninového režimu, mýlil by se. Předškolní děti i 
děti prostřední věkové kategorie dostávaly ze školky různá 
zadání (vycházející z Rámcově vzdělávacího programu a 
z třídního vzdělávacího plánu) k vypracování, aby doma se 
svými rodiči procvičovaly přípravu na školu. Distanční výuka 

se stala součástí školského zákona, a to i  
v mateřských školách. Je to způsob výuky, 
který probíhá na dálku v době, kdy jsou 
jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny pro různé 
krizové situace, momentálně z důvodu šířící se pandemie.
Od poloviny března naše mateřská škola umožnila 
docházku dětem rodičů zaměstnaných v integrovaných 
záchranných složkách. Tak mohla být otevřena alespoň 
jedna třída. Všechny děti se do nového kolektivu rychle 

začlenily, a dokonce se účastnily velikonoční výzdoby 
stromu u radnice MČ, což bylo pro všechny zpestřením 
programu. O to více jsme se těšili na Velikonoce a na 
jaro prozářené teplým sluncem.
Možnost docházet do školky dostaly poté i děti 
předškolního věku.
Pro provoz byly postupně otevřeny celkem čtyři třídy. 
Jedna pro děti rodičů IZS a do třech dalších chodily děti 
plnící povinnou předškolní docházku. V každé třídě byl 
povolen maximální počet 15 dětí, aby se omezilo riziko 
šíření nákazy. V celé mateřské škole se zajistilo povinné 
testování všech dětí i zaměstnanců 2x týdně, u nikoho 
nebyla zjištěna pozitivita na onemocnění Covid-19. 
Pro děti byl zachován program třídního vzdělávacího 
plánu, předškoláci se kromě her připravovali pro zdárný 
vstup do ZŠ. 
Na konci dubna děti čekala radost největší, a to, 
když se všichni včetně paní učitelek mohli proměnit 
v čarodějnice. Kromě her a soutěží se všichni i pořádně 
vyřádili při tanečním reji.
Naše škola již tradičně podporuje vzdělávání 
začínajících pedagogů. V průběhu školního roku 
pravidelně přijímá praktikantky pedagogických 
škol. Naše zkušené učitelky je seznamují  
s výukovými programy pro děti, metodami výchovné 
činnosti a s prací s dětmi různých věkových skupin 
celkově.
Od začátku května je již naše mateřská škola otevřena 
pro všechny děti. Přejeme si všichni, abychom pro naše 
děti mohli co nejdříve všechny činnosti a akce zajišťovat 
v neomezeném režimu.

Lada Leiblová, ředitelka MŠ
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venkovní tréninky pro nováčky
do konce června zdarma

sleva 500 Kč pro nové členy 
na florbalové kempy

kontakt: Irena Růžičková                
Tel.: 773 567 977

Přijď se znovu rozpohybovat
s BLACK ANGELS!

U NÁS TRÉNUJÍ

KLUCI I HOLKY

 

 

 
 

 

Kemp pro detektivy
26. - 30. 7. 2021

   
19. - 23. 7. 2021

Zoolo ický kemp
9. -13. 8. 2021

Kemp pro detektivy
26. - 30. 7. 2021

Sportovní kemp s angličtinou
19. - 23. 7. 2021

Zoologický kemp
9. -13. 8. 2021

po - pá 7 :30 - 17 :00 | BB Aréna - Letňany

Taneční kemp
16. - 20. 8. 2021

PŘIHLÁŠKA NA WWW.KROUZEKPP.CZ

FLORBALOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY

12. - 16.7. 2021 a 23. - 27.8. 2021 
FLORBALOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY

12. - 16.7. 2021 a 23. - 27.8. 2021 

• ve Kbelích a Letňanech

• sleva 500 Kč na letní kempy
pro nové členy BA 

• každý den od 9:00 do 17:00

• více informací na
www.blackangels.cz
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KLUB BLACK ANGELS 
Letní florbalové kempy poprvé ve Kbelích
Po dlouhé pauze, kdy se sport nedal provozovat téměř 
vůbec, s nadějí vyhlížíme letošní léto. Opatření se uvolňují 
a absence pravidelného pohybu je opravdu znát. Doufejme 
tedy, že se situace bude i nadále zlepšovat. 
Klub BLACK ANGELS pořádá již tradičně letní kempy, 
kterých se může zúčastnit všichni kluci i holky od ročníku 

2015 do ročníku 2006, kteří by si rádi vyzkoušeli florbal a 
účastnili se dalších zábavných 
sportovních aktivit. 
Kemp probíhá každý den od 
9:00 – 17:00. Děti budou mít 
možnost zahrát si i v nové 
sportovní hale, kde odehrál 
A-tým BLACK ANGELS letošní 
sezónu Livesport Superligy. 

Dopoledne děti čeká trénink florbalu či jiných sportovních 
her ve sportovní hale, následně svačina a přemístění na 
venkovní kondiční trénink a hry venku. Obědy budou 
probíhat v jídelně základní školy, která se nachází vedle 
areálu sportovní haly. Po obědě hráče a hráčky čeká 
odpočinek. Celý dopolední program se pak zopakuje i 
odpoledne. 

Budeme se těšit na všechny nadšené sportovce! Více 
informací najdete na našem webu, či 
v přihlášce přes QR kód.Pokud se vám tento 
termín nehodí, pořádáme i druhý letní 
kemp v nedaleké BB aréně v Letňanech. Ten 
bude probíhat 23. – 27. srpna. 

Termín 1 Termín 2

Zajímá
vás 
více?
WWW.V-POLI.CZ  
 WWW.FACEBOOK.COM/SPOLEKVPOLI
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RCZECH PARKOUR – ZŠ KBELY
TRÉNINKY PARKOURU 
PRO KBELSKÉ DĚTI OPĚT V PROVOZU
Sportovní oddíl RCZECH PARKOUR už třetím rokem 
pořádá tréninky parkouru a obecné gymnasticko -funkční 
průpravy.
Po nucené covidové pauze a zatím ještě bez možnosti opět 
využívat tělocvičnu 
základní školy 
s gymnastickým 
zázemím, využíváme 
prostory kbelského 
parku či nedalekého 
Pralesa. A upřímně 
– asi těžko bychom 
hledali parkouristu, 
kterému by to 
vadilo. Vždyť 
původní filozofie 
parkouru vychází 
z co nejrychlejšího 
a nejefektivnějšího 
p ř e k o n á v á n í 
překážek , jako 
jsou třeba lavičky, 
zídky, schody. A 
to se odehrávalo 
původně vždy venku 
a ne v tělocvičně. 
A přestože nám 
tělocvična s 
žíněnkami a odrazovými můstky pro nácvik některých 
prvků chybí, s nadšením si užíváme venkovní tréninky a 
zkoušíme tak v praxi to, co jsme se už naučili.

PŘÍMĚSTSKÝ KEMP PARKURU 9.8-13.8.2021
Rozhodli jsme se kbelským dětem nabídnout pořádnou 
porci  parkourového vyžití i v době letních prázdnin                  
a to formou příměstského tábora. Parkourový trénink je 

zaměřen primárně na nácvik komplexních pohybových 
vzorců, díky kterým jsou děti obratné, koordinované, 
zvládají základní pády a reálně odhadnou své možnosti. 
Což jsou dovednosti, které se hodí každému sportovci, ať 
už si chce užít při překonávání laviček a zídek nebo jako 
užitečný doplněk k jiným sportům.
Na kempu se děti mohou těšit nejen na parkourový trénink, 

ale užijeme si spoustu zábavy i při dalších venkovních 
aktivitách a sportech , budeme hrát hry, dělat výlety a 
čeká nás celotýdenní bojovka , hledání pokladu a spoustu 
dalších zážitků.

Mgr. David Holzer, hlavní trenér R Czech Parkour
http://parkour.raftacek.cz/
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Šakalí výzva „Tokyo -  Kbely po svých“ je v cíli. 
Našeho vytrvalostního závodu na 12 tisíc kilometrů se zúčastnilo 141 borců a borkyň z řad dětí i 
rodičů. Zvládli jsme to! Velká gratulace. Zvítězili všichni, kdo se nezalekli sněhu, mrazu, deště ani větru 
a vyráželi zdolávat další kilometry. Prvních pět v každé kategorii obdrželo cenu, všichni pak pamětní 
placku.

Tři.....dva....jedna.....jupíííí. 
Konečně  můžeme opět společně trénovat!
Venkovní tělocvična nás přijala zprvu nevlídně, počasí nás však nemohlo zastavit.
Prales, letňansko-kbelský park a následně i zahrada sokolky a hřiště u školy ožily pohybuchtivými skupinkami. 
Příprava i organizace tréninku je náročnější - cvičíme ve dvojících, daleko od sebe, chybí kontaktní hry, co nás tak baví...., 
ale radost z pohybu přebíjí to všechno a kromě jiného posilujeme i hlasový aparát.
Téměř všechny smečky tak trénují, co to dá...... a my věříme, že brzy budou úplně všichni v pohybu.

Vypusťte šakala 2020/2021
Klouzavý termín našeho srdečního závodu snad konečně dorazil do svého finálního místa  a vy se postavíte na start 
v sobotu 2.října!

Jak pravil klasik: „Sport je poezie pohybu a činu.“
Přejeme vám spoustu hlubokých kulturních zážitkůůůůů!

ŠAKAL KBELY

Věděli jste, že v okolí Vinoře, Kbel, Satalic, Čakovic, Miškovic 
a Třeboradic je vyseto 60 hektarů nektarodárných biopásů, 
které slouží jako úkryt pro hmyz a zdroj pylu pro včely? 
Jedná se o projekt zemědělské společnosti VIN agro za 

finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, který 
běží od podzimu loňského roku. Tento projekt využil pro 
svoje aktivity také tým ekologie hmyzu na Fakultě životního 
prostředí České zemědělské univerzity v Praze a bude na 
něm zkoumat dopad na biodiverzitu členovců. 
Možná jste si podél cest a silnic všimli dřevěných kolíků 
označených reflexním sprejem. Nejedná se o hranice 
nového průmyslového areálu ani developerského projektu, 
ale o vyznačení míst, kde se vysévají různé směsi, které 
tvoří zmíněné nektarodárné biopásy, a zároveň slouží 
jako označení výzkumných ploch týmu ekologie hmyzu 
z ČZU. Většina plochy je vyseta konvenční zemědělskou 
technikou, ale téměř hektar políček vičence byl vyset 
ručně. Vičenec poskytuje opylovačům velké množství 
nektaru a je rovněž živnou rostlinou kriticky ohroženého 
modráska vičencového.
Celý projekt přináší řadu výhod jak pro občany, tak i pro 
zemědělce a výzkumníky. Lidem, jejichž zahrady a domy 
sousedí přímo s obdělávanou půdou, přibude jakási 
nárazníková zóna a naše technika tak nebude jezdit v 
bezprostřední blízkosti obydlí. Biopásy jsme záměrně seli 
podél cest a cyklostezek, kde se pohybuje větší množství 
lidí. Nektarodárné biopásy také podporují biodiverzitu 
v krajině a posilují schopnost půdy zadržet vodu. Velkou 
radost mají samozřejmě včelaři. 
Pro nás zemědělce je to příležitost jak zapojit do rostlinné 
výroby moderní poznatky, vyzkoušet si nové postupy a 
naši práci adaptovat podmínkám bezprostředního styku 
zemědělství a pražské zástavby, kde je důležité ve velké 
míře zapojovat ekologii, ale poučeným a realistickým 

způsobem. 
Odborníkům poskytuje projekt nektarodárných biopásů 
možnost, jak si výzkum ověřit v praxi. Jak sami říkají: “Vždy 
se přiučíme novým věcem a dostáváme nové podněty 

a pohledy na situaci v zemědělské krajině. A 
ten pohled na realitu ze strany hospodařících 
zemědělců na okraji Prahy je velmi přínosný 
a obohacující. Ono je hezké si něco vymyslet a 
vyzkoumat, ale realizovat pak konkrétní opatření 
na konkrétním místě v krajině není jednoduché.”
Prosíme všechny obyvatele, kteří se pohybují 
v blízkosti těchto pásů, aby je nevyužívali pro 
procházky a k venčení svých psů. Ničí se tím 
poměrně vzácný a nákladný projekt, který má 
sloužit pro bezobratlé živočichy. 
Podívejte se na mapu, kde všude můžete na 
nektarodárné biopásy narazit. Doufáme, že 
pozitivní dopad na krajinu ve vašem okolí brzy 
pocítíte. Pokud byste se chtěli o tom, co děláme, 
dozvědět víc, sledujte naši stránku VIN agro (@
vinagropraha) na Facebooku, nebo se podívejte 

na www.vinagro.cz.

NEKTARODÁRNÉ BIOPÁSY 
V NAŠEM OKOLÍ

http://www.vinagro.cz
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Fotbalový stadion ve Kbelích opět ožil 
mládeží
Koncem dubna se fotbalových tréninků dočkali i naši 
nejmenší. Turnaje ani přípravná utkání se zatím hrát 

nemůžou, přesto nadšení a nasazení, se kterým se děti 
vrátily zpět na fotbalový trávník, je obrovské. První 

tréninky ukázaly, jak moc nám všem chybělo 
vyběhnout s balónem na náš krásně hustý 
trávník. Při současných pravidlech jsme o to 
více rádi za nově vybudované hřiště pro naše 
nejmenší, které nám nabízí dostatek prostoru 
pro společné tréninky.
Doufáme, že postupné rozvolňování umožní uskutečnit 

v brzké době i přátelská utkání a dovolí přístup i rodičům, 
abychom jim mohli ukázat, jak nás sportování baví a jsme 
rádi, že jsme opět se svými kamarády.
Letošní rok je pro kbelský fotbal speciální, protože je to 
právě 100 let od založení našeho sportovního klubu. 
Přesně tomu bylo právě dne 7.5.1921. Na září chystáme 
hlavní program oslav, proto sledujte naše stránky a čtěte 
pravidelně Kbelák, kde se v následujícím čísle dozvíte 
přesný termín oslav a poodhalíme slavnostní program.
Pro všechny, kteří by se chtěli stát součástí novodobé 
fotbalové historie Spartaku Kbely stačí, když kontaktujete 
vedoucího mládeže Vítka Mrkvičku (tel. 606 660 994) a 
přijdete mezi nás. 

Trenéři přípravek Míša a Míra

Naši předci pocházejí z Afriky, měli tmavou kůži. Jak vznikla 
bílá rasa? Kvůli vitamínu D.
V Africe slunce hodně svítí a tak byla tmavá kůže potřeba 
jako ochrana proti slunečnímu světlu. Tím spíš, že pravěký 
člověk lovil ve dne a nejčastěji v poledne, kdy většina jeho 
nepřátel, např. lvů, odpočívala. Když naší předci opustili 
slunnou Afriku obydlili i jiné země na severu, třeba Evropu. 
Jenže v těchto zeměpisných šířkách bylo méně slunce 
a dostatečné ozáření pokožky sluncem je nezbytné pro 
vznik vitamínu D. To mělo nepříznivé důsledky na pevnost 
jejich kostí a vznik rachitidy, která vedla k mnoha špatným 
porodům se smrtí matky i novorozeněte. Přirozeným 
výběrem se stalo, že v Evropě začali převládat jedinci s 
bílou kůží, která zajišťovala dostatečný přívod slunečního 
svitu pro tvorbu vitamínu D.
Civilizace se mění daleko rychlejí než náš organismus. Jsme 
v podstatě stejní jako naši předci před desetitisíci lety a 
stejná je i potřeba vitamínu D.
Jenže my se oblékáme a velmi často pobýváme v 
uzavřených prostorách. Proto je tvorba vitamínu D pomocí 
slunce pro nás nedostatečná, ačkoliv potřeba je stále 
stejná. Díky porušování ozonové vrstvy a i jiným činitelům 
narůstá riziko vzniku rakoviny kůže a proto se opalování 
aktivně bráníme.

Jediná možnost je tedy přijímat vitamín D v potravě nebo 
potrvaními doplňky.
Podle nových objevů nemá vitamín D dobrý vliv jen 
na pevnost kostí, ale na mnoho dalších jevů v našem 
organismu. Je potřebný pro správnou funkci imunitního 
systému, což je důležité při současné Covidové pandemii. 
Dále příznivě ovlivňuje svalstvo, těhotenství, fertilitu a i 
další funkce.
Doporučuje se denní příjem 1000 mg denně pro dospělé, 
1200 mg denně pro seniory.
Delší dobu měřím u svých pacientů hladinu vitamínu D a 
musím potvrdit, že opravdu žijeme v době pandemického 
deficitu vitamínu D.
Předepisované dávky jsou většinou nedostatečné. Je zde 
určitá obava z možné otravy vitamíne D, která je dost 
nepravděpodobná a pak je velmi individuální vstřebávání 
vit. D.
Hladina vitamínu D se u praktických lékařů běžně neměří. 
Ale ta možnost tady je.  A náprava je velmi jednoduchá.
Požádejte svého praktického lékaře, ať vám nechá změřit 
vaši hladinu vitamínu D a předepíše potřebné léky. Některé 
jsou zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

MUDr. Petr Bouzek

JAK JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ VITAMÍN D 
A JAK VZNIKLI BĚLOŠI
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oblečení se znakem Sparty... Týká se ta připomínka toho?
Ona nám slíbila, že po vítězných zápasech vždycky něco 
upeče. A vždycky to dodrží. Musím říct, že vaří a peče moc 
dobře. Za to ji moc chválím.
Tak v čem je problém? Vždyť ona vás chválila, jak dobrý 

jste strávník.
Je jediná chyba, že je toho málo. Jakmile to přinese do 
kabiny, tak se všechno rychle ztratí. Všichni 
to hned sníme. (směje se)
V tom případě asi musíte mít rychlý start 
nejen na balon, ale i v kabině, když si chcete 
pochutnat, co?
Motivace, že nám bude nosit po vítězných 
zápasech něco dobrého do kabiny, je 
skvělá. Fakt musím říct, že mi všechno od ní 
chutná. Jen to množství... (směje se)
Tak to si musíte příště dát do smlouvy, že 
chcete speciální pochoutky jen pro vás. Na 
jak dlouho jste se vůbec v klubu dohodl?
Jsem v klubu první rok a nikdo z nás nevíme, 
co bude dál. Samozřejmě, jak roky přibývají, 
tak si uvědomuji, že se blíží konec kariéry.
Kbely by jistě chtěly povýšit z I. B třídy. Bavili 
jste se v klubu i na tohle téma?
Kbely hrály v popředí tabulky a teď v roce, 
kdy slaví klub sto let, tak by bylo hezké, 
kdyby se to povedlo. Není to jednoznačný 
cíl, který bychom si dali před sezonou, ale 
všichni máme přání to zkusit. Byl by to 
hezký dárek k těm kulatinám klubu.
Jaký dojem na vás udělala nová soutěž?
Myslím, že to má odpovídající úroveň. 
Co musím pochválit, je to, jak mají Kbely 
vždycky připravené hřiště. I když má klub 
více týmů a hřiště dostává zabrat, tak je 
to vždycky dobré. Kdyby měl ale klub tu 
možnost, druhé hřiště by se určitě hodilo.
Když jsme se bavili o rozdílech mezi vyššími 
soutěžemi a vaším současným působištěm, 
tak je určitě jiné hrát před menším počtem 
fanoušků. Jak jste vstřebal to, že třeba 

slyšíte, že vám někdo nadává?
Je pravda, že fanoušků není tolik. Ale musím říct, že jsou 
fakt v pohodě. Neslyšel jsem na svoji stranu nějaké negace, 
samozřejmě každý fandí těm svým. Ale lidi jsou fakt celkem 
v pohodě, dají si pivo a párek, koukají na fotbal.
Jenže hrát nemůžete a smůlu tedy mají i fanoušci. Jak tuhle 
těžkou dobu snášíte?
Fotbal jsem hrál a hraju celý život, takové pauzy, jako jsou 
nyní, jsem nikdy nezažil. Po té první pauze, která taky 
trvala nějaký čas, se pak hrálo dál a bylo to v pohodě. 
Myslím, že teď je ta nejhorší doba, protože člověk nemá 
ani tušení, co bude a kdy by se třeba mohlo začít hrát. To 
je moc nepříjemné. Nemůžete nic dělat, sem tam třeba 
posilujete, ale jinak je to složité. 
Myslíte i na to, že se z vás třeba stane trenér? Plánujete u 
fotbalu zůstat v jiné roli?
Teď jsem pořád ještě hráčem a o budoucností ohledně 
fotbalu se budu rozhodovat až ta chvíle přijde. Teď se 
těším hlavně na to, aby co nedříve přišla doba, kdy zase 
bude možné trénovat a hrát. Vím, že zatím to nevypadá 
dobře, ale snad se dočkáme.

Zdroj: www.fotbalpraha.cz

PŘÁNÍ BANÍKOVSKÉHO SRDCAŘE 
BESTY: KBELY MAJÍ STO LET, RÁDI 
BYCHOM JE POSUNULI VÝŠ
Přání baníkovského srdcaře Besty: Kbely mají sto let, rádi 
bychom je posunuli výš
Válel v první lize, jeho srdce patří Baníku Ostrava. Po 
řadě štací ale naposledy zakotvil Pavel Besta v hlavním 
městě, kde je hráčem Spartaku Kbely, klubu z pražské 
I. B třídy. Jenže si za ně kopnul jen párkrát. Pak se fotbal 
kvůli pandemii covid-19 na amatérské úrovni zastavil a 
osmatřicetiletý hráč to kouše hodně těžce. „Je nepříjemné, 
že jsme od října nehráli. A ani to moc nevypadá, že si zase 
brzy zahrajeme,“ povzdechne si Besta.
Pojďme pěkně od začátku. Klub ze Kbel jste si asi nevybral 
jen tak náhodou. Jak jste se tam dostal?
Já jsem se znal s Martinem Haniakem, který je momentálně 

trenérem, stejně jako s jeho bratrem Tomášem, už dlouho. 
Pochopitelně jsme se znali přes fotbal a jsou to fakt roky, 
takže jsem věděl, že když se jednou rozhodnu hrát nižší 
soutěže, mám ve Kbelích dveře otevřené.
Z divize jste seskočil o pořádný kus níž. To bylo kvůli práci?
Hrál jsem naposledy divizi za Louny, když se tehdy sezona 
přerušila, tak jsem si řekl, že už toho cestování bylo dost 
a rozhodl jsem se jít do Kbel. Jsem tam první sezonu a 
bohužel se zase nehraje. Jinak ale vidím, že to v klubu 
funguje dobře. Oba bráchové Haniakové jsou do fotbalu 
zapálení.
V lize jste odkopal spousty zápasů, jak těžké bylo přejít do 
nižších soutěží?
Je jasné, že tady se kluci věnují fotbalu po práci nebo 
při studiu. V tom je rozdíl, ale jinak je to pořád jedenáct 
na jedenáct. (směje se) Fotbal dělám celý život, ale léta 
přibývají, a tak mám taky svoji práci. Pořád ale beru fotbal 
vážně, snažím se být na každém tréninku.
Závidíte trochu třeba vašemu oblíbenému Baníku, že může 
hrát?

Tak je jasné, že bych si 
zápasy taky moc rád 
zahrál. Nedá se nic 
dělat, věk nezastavíte, 
jsem v nižší soutěži, 
tam se teď prostě 
nehraje. Na Baník 
p o c h o p i t e l n ě 
koukám, vyrostl jsem 
tam. Takže jsem viděl, 
že odvolali trenéra. 
Výkony byly takové 
střídavě oblačno, 
takže jsou kluci 
ve středu tabulky. 
Uvidíme, co s nimi 
konec trenéra udělá.
Třeba Baník trpí i 
tím, že na stadion 
nemohou jeho fanoušci...
Ti chybí určitě fotbalu celkově, je to smutné. A je pravda, 
že kluby, kde jich chodilo víc, trpí. Netýká se to jen Baníku, 
doplácí na to určitě třeba i Opava.
Mezi fanoušky platíte za baníkovského srdcaře, který 
zrovna nemusí Spartu. Šéf i trenér klubu jsou vášniví 
slávisté, jejich maminka, fotbalová trenérka, pro změnu 
vede mladé fotbalistky Sparty. Jak těžké je kbelské angažmá 
v tomhle směru?
(usměje se) Rivalita tam je pochopitelně pořád. Každý 

někomu fandíme, tady je to ve všem v pohodě. Hecujeme 
se. Bráchové Haniakové jsou v klidu, když už je tam něco, 
tak spíš směrem ke Spartě. K tomu bych jednu výtku měl.
Prý jste říkal mamince trenéra, proč chodí do klubu v 
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KLUB SENIORŮ KBELY 
Klub seniorů a pandemie 
V loňském roce  4. března na své pravidelné schůzce členů 
Klubu seniorů jsme si připomněli i Mezinárodní den žen. 
Stejně jako v přechozích letech jsme do programu zařadili 
i vystoupení dětí z mateřské školky Albrechtická. Pásmo 
básniček a hravých vystoupení 
nakonec doplnily děti i o drobné, 
vlastnoručně vyrobené dárečky 
pro naše ženy seniorky. Nikdo 
v této době netušil, že právě toto 
setkání se na dlouhou dobu stane 
tím posledním v hromadné činnosti 
klubu. Proto se také neuskutečnil 
předpokládaný rekreační pobyt. I 
když na krátkou dobu nastalo mírné 
uvolnění, které jsme se snažili využít 
pro náhradní termín rekreačního 
pobytu, tak ani ten nám nevyšel. 
Prostředky, které nám Místní úřad poskytuje na činnost, 
jsme nemohli plnohodnotně využít na klubovou činnost. 
Proto jsme se rozhodli na konci roku využít zbylé finanční 
prostředky na nákup zdravotních prostředků v boji proti 
koronaviru. Za úzké součinnosti s Místním úřadem byly 
nakoupeny tikety na nákup zdravotnických prostředků. 
Ty potom na mimořádné schůzce v závěru roku byly 
předány našim seniorům. Vedle poukázek byly připraveny 
k předání dezinfekční roztoky  a roušky. Akce samozřejmě 
proběhla za dodržování všech preventivně bezpečnostních 
opatření a to tak, že v průběhu celého dopoledne byli 
v klubovně přítomni pouze členové výboru a příchozím 
byly jednotlivě předávány poukázky. Nedocházelo 
k žádnému shromažďování a i přesto, že akce proběhla 
v improvizovaných podmínkách, byla akce a zejména 
přínos velmi kladně hodnocen.
Sešel se rok s rokem a vládní preventivní opatření, vyhlášená  
v boji proti koronaviru přetrvávají. Přesto jsme nechtěli 
zapomenout, že jsme Mezinárodní den žen každoročně 
slavili.  Opět za úzké spolupráce s Místním úřadem,  

jsme připravili obdobnou akci 
jako v závěru roku. Tentokrát 
jsme měli pro naše členy překvapení v podobě kytičky 
s logem Místního úřadu a pro každého člena balíček 10ks 
respirátorů a možnost si také vzít dezinfekční roztoky. Jen 
každoroční vystoupení dětí z mateřské školky jsme museli 

oželet.
Akce proběhla dne 10. března, v den, kdy by 
proběhla řádná schůzka členů klubu. Opět 
v průběhu celého dopoledne přicházeli 
jednotlivě senioři a přebírali si připravené 
pozornosti. Akce byla dopředu prezentována 
na nástěnkách, které klub využívá pro svou 
prezentaci. A potěšitelné pro vedení klubu byla 
skutečnost, že naši členové sledují dění v obci a 
na výzvu se téměř všichni dostavili. Nikdo se už 
ani nepozastavoval nad přijatými preventivními 
opatřeními při předávání a netvořily se ani žádné 

hloučky členů.  Respirátory byly zakoupeny z prostředků, 
které byly pro letošní rok Klubu seniorů přiděleny. Trochu 
překvapení byli senioři dotazy, zda mají mailové adresy. 
Když se ujistili, že náš zájem je v tom, abychom je mohli 

touto cestou informovat o dění a připravovaných akcích, 
tak je ochotně sdělovali. Téměř jedna třetina našich členů 
je počítačově zdatná.
Vedení klubu je i přes zakonzervovanou sezónu ve 
vzájemném kontaktu. To platí i o kontaktu na Bezpečnostní 
komisi Senior při Místním úřadu.  On line kontakt 
poskytuje alespoň základní informace, které se činnosti 
klubu a seniorů mohou dotýkat.  Věříme, že se podaří 
překonat nelehké období způsobené nemocí spojených 
s koronavirem a budeme moci opět začít organizovat 
činnost klubu v tradičních podmínkách. Dá se říci, že naši  
kluboví senioři zřejmě velmi přísně dodržují nařízená 
pravidla, protože nemáme zaznamenán žádný případ 
onemocnění a úmrtí na Covid 19. 

JUDr. Petr  Želásko

Předběžné termíny letních 
odstávek tepelné energie            
na Praze 19 - KBELY

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MO KBELY
Činnost Svazu tělesně postižených v České 
republice z. s. místní organizace Kbely 
v době pandemie
Doba je skutečně zvláštní. Naposledy jsme se viděli 3. 3. 
2021 a to jen díky tomu, že nám, jako každý rok, poskytl 
Místní úřad u příležitosti MDŽ kytičky. Někdo přišel osobně 
a po dohodě odnesl květinky více členkám, abychom se 
nesešly v nadměrném počtu. No a tohle byl vlastně 
poslední přímý kontakt v našem spolku.
Pořád ale věříme, že se nám podaří na naši činnost 
důstojně navázat, a tak chystáme dva rekondiční pobyty. 
První termín je 25. – 31. 7. 2021do Parkhotelu Sokolov. 
V tomto hotelu jsme byli již minulý rok a skutečně jsme byli 
spokojeni. Když jsem poprvé vyslovila název Sokolov, mnozí 
si představili něco ohavně začouzeného a nepříjemného. 
Hotel je ovšem situován v zámeckém parku a skutečně 
nám tam bylo moc dobře. Výhodou je, že vedle hotelu je 
bazén, který sice není součástí hotelu, ale byl našimi členy 
hojně využíván. V blízkém okolí je mnoho zajímavých 
lokalit. Hned 26. 7. máme objednánu prohlídku výroby 
v porcelánce Thun v Nové Roli. Další výlet by měl být na 
poutní místo Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Píšu o 
tom hlavně z toho důvodu, že na tento pobyt máme ještě 
volná místa a bylo by škoda odjet s nenaplněným stavem. 
Problém je asi v tom, že mnozí nečtou naše nástěnky 
a o pobytu vůbec nevědí. A tak neváhejte a urychleně 
se přihlaste. Zásadní podmínkou je ukončené očkování 
proti covid – 19, případně zpráva od lékaře, proč nelze 
potencionálního účastníka pobytu očkovat. Mohou se 
přihlásit i členové Klubu seniorů i neorganizovaní kbelští 
senioři. Cena pro naše členy je         3 000,- Kč. Pochopitelně 

preferujeme platby přes účet, a tak pro informaci uvádím 
číslo účtu našeho spolku: 260958696/0300. Na pobyt nám 
finančně přispívá MČ Praha 19.
Druhý pobyt je naplánován na 5. – 11. 9. 2021 do hotelu 
Skalní mlýn, který leží v Moravském krasu na okrese 
Blansko. Tento pobyt je téměř naplněn, ale vzhledem 

k tomu, že z jednoho z pobytů v minulém roce se odhlásilo 
sedmnáct účastníků, je možné se přihlásit, případně jako 
náhradník. Tento pobyt je jen pro naše členy za 4 000,- Kč. 
Finančně na něj přispívá MHMP a MČ Praha Vinoř. Zásadní 
podmínkou je vyplněná přihláška včetně potvrzení lékaře. 
Platba pobytu bude rovněž přes účet. 
Tak neváhejte a přihlaste se, ať nesedíte doma. Případné 
dotazy a podrobnější informace získáte u předsedkyně 
spolku Anny Zborníkové na telefonu 722963961.
Napsala:

Anna Zborníková

V letních měsících proběhne řada důležitých revizí a oprav 
na teplárenských zařízeních Pražské teplárenské, které nelze 
provádět za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné 
pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a 
teplé vody. Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa 
společnost rozesílá formou dopisu na smluvní odběratele, 
tedy na vaše SVJ, BD atp., kde naleznete přesné informace 
o odstávkách ve vaší ulici. Přesné a denně aktualizované 
informace o letních odstávkách pak hledejte na webu 
Pražské teplárenské www.ptas.cz. Společnost Pražská 
teplárenská se omlouvá všem dotčeným zákazníkům za 
dočasné snížení komfortu, které je nezbytné pro údržbu a 
zkvalitňování horkovodní sítě v naší městské části.

Letní odstávky proběhnou v uvedené ulici, oblasti nebo její 
části:

Kbely 27. - 29. 6.  a 21. - 23. 8.
Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v rámci městské 
části mohou probíhat také individuální odstávky. O 
přesných termínech Pražská teplárenská včas informuje 
své smluvní odběratele.

Více informací na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

Twitter: @PTeplarenska

http://www.ptas.cz
http://www.ptas.cz
http://www.facebook.com/prazskateplarenska/


SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
On-line kavárna a navzdory době probíhající 
projekty

Postupné uvolňování vládních opatření souvisejících 
s pandemií sice otevírá naši školu, projekty Spolku 
ale, bohužel, zatím rozbíhat v plném rozsahu stále 
nemůžeme, protože jsou založené především na 
vzájemném setkávání. Pokračujeme tedy alespoň 
v těch oblastech, kde to možné je. 
 V rámci Rodičovské kavárny proběhl webinář 
Rodičovská posilovna – Jak zvládnout lockdown 
s dětmi, který vedla psycholožka, terapeutka 
a lektorka Vlaďka Bartáková. Probrala s účastníky, 
jak komunikovat s dětmi jinak, abychom si doma 
vzájemně lépe vyhověli a navedla rodiče například 
na pár tipů, jak sám sebe uvolňovat a zdrojovat, 
tedy dobíjet, aby si uměli poradit v situacích, které mohou 
být doma s dětmi vypjaté.
I přesto, že už máme všichni on-line formátů asi dost, doba 
nám zatím jiný způsob neumožňuje, proto se nebráníme 
pokračování Rodičovských kaváren ve virtuálním prostředí.
Dalším probíhajícím projektem je Školní zahrada, kde se 
SRPŠ zavázalo získat certifikace pro jednotlivé prvky, tedy 
šišku, stoly a kameny. Bohužel jsme se museli rozloučit 
s tzv. hradem z proutí, protože dlouhodobá absence údržby 
způsobená různými faktory a nyní především pandemií, 

neumožňovala jeho opravu do té míry, aby 
mohl být opět využíván dětmi pro jejich hry.
Duben a květem jsou měsíce nabité spoluprací 
se školou, koordinátory a rodiči především tříd 
programu Začít spolu, kdy se připravují a zároveň i finalizují 

smlouvy na párovou výuku 
pro příští školní rok. Dbá se 
především na optimalizaci 
částek pro každou třídu 
zvlášť, jejich odsouhlasení 
a včasnou administraci 
smluv. Jak už jsme 
v minulosti zmínili, podle 
individuálních možností se 
párové učitelky zapojovaly 
a stále průběžně zapojují 
i do příprav distanční výuky 

a podle zpětné vazby třídních učitelů je jejich pomoc velmi 
přínosná.
Současně začínáme pracovat na smluvním zastřešení 
a zajištění potřebných náležitostí pro budoucí prvňáčky 
programu Začít spolu. 
Velmi se těšíme na další uvolňování, abychom vás opět 
mohli uvítat u příležitosti některé z našich aktivit, kde se 
budeme moci potkat osobně. 

Vladimíra Kolaříková, 
předsedkyně Výkonného výboru SRPŠ

BAREVNÉ POLEPY 
AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Nové autobusové zastávky ve správě naší městské části 
přibývají rychlým tempem. Jak jsme vás informovali v 
únoru, městská část pracuje postupně na obnově zastávek 
a Komise pro kroniku a historii se zabývá grafickým 
zpracováním barevných polepů těchto nově vybudovaných 
zastávek. Práce je to náročná, ale výsledek jistě bude stát 
za to. Ostatně to můžete již sami pomalu posoudit také 
např. na zastávce „Důstojnické domy“, které zdobí barevné 

fotografie již od podzimu loňského roku. Na jedné stanici 
se dozvíte zajímavosti z historie letiště a na druhé zastávce 
zase něco o ulici Hůlkova a historických hangárech na konci 
této ulice, které jsou od roku 2011 památkově chráněny. 
Jakmile to počasí umožní, můžete se již brzy těšit na další 
vyzdobené zastávky ve Kbelích, o kterých vás budeme 
průběžně informovat.

JUDr. Josef Nykles
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Dopravního hřiště, vlakové kolejiště na Proseku aj.
I naše zbývající tři turnusy s názvy „Létu vstříc“, Hurá 
prázdniny“ a „Ježkovo letní dobrodružství “ jsou 
všeobecně zaměřeny a jsou pro všechny děti, které mají 
spoustu fantazie, rády si hrají, tvoří, sportují a objevují nové 
věci. Užijeme si akční týdny plné her, soutěží, výtvarného 
tvoření a výletů. 
Na všech našich táborech dbáme na rozvoj pohybových, 
hudebních, výtvarných a herních aktivit. Za podpory 
lektorky budou děti rozvíjet obratnost, prostorovou 
orientaci, koordinaci pohybů, zručnost, představivost, 
jemnou a hrubou motoriku, paměť, kulturně-estetické 
dovednosti. Ale hlavně, aktivně a v přátelském prostředí 
stráví chvíle bez rodičů.  Každý den je zajištěn pitný režim, 
svačina a teplý oběd. 

 
Doufáme, že vše proběhne v naprosté pohodě a podaří se 
nám opět pomoci dětem aktivně a v přátelském prostředí 
strávit chvíle bez rodičů a rodičům tak pomoci zpestřit 
program pro jejich ratolesti. 
Kapacita táborů je téměř naplněna – ale stále zbývá 
pár volných míst. Více informací o táborech naleznete 
na našich webových stránkách www.krc-cobydup.cz. 
V případě zájmu o přihlášení jsme vám k dispozici na 
adrese: centrum@krc-cobydup.cz. 

Všichni se těšíme, až se opět společně v CoByDupu 
setkáme při našich dalších letních „dobrodružstvích“.

Za všechny organizátorky – Lenka Maršálková

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KRC COBYDUP 
LETNÍ JEŽKŮV KLUBÍK VE KBELÍCH 
– ANEB, CO NÁS LETOS ČEKÁ

S přibývajícím jarním sluníčkem se nám všem vrací lepší 
nálada a přibývá i dobrých zpráv ohledně covidové 
situace. Proto všichni pevně věříme, že i letos budou moct 
proběhnout příměstské tábory – indicie tomu nasvědčují, 
takže i my (v KRC CoByDup) pilně dolaďujeme poslední 
detaily.  
Na červenec a srpen 2021 jsme pro děti opět připravili 
prázdninový program na různá témata. Samozřejmě stále 
sledujeme vyvíjející se situaci a respektujeme vládou 
nařízená zvýšená hygienická opatření a nařízení – program 
táborů tedy bude operativně uzpůsobován aktuálnímu 
stavu a  možnostem.
První týden maximálně rozpohybujeme naše těla 
v turnuse s názvem „Léto v pohybu“.  V tomto týdnu, pro 
starší děti, si účastníci vyzkouší své sportovní dovednosti 
a rozpohybují tak těla ztuhlá téměř roční přestávkou 
ve sportovních aktivitách. Máme v plánu navštívit mj. 
Jumpark Letňany, minigolf v O2 areně aj. Vytvořit zajímavý 
a zároveň tak trochu adrenalinový týden nám opět 
pomohou naši praktikanti – což se nám v předchozích 
letech velmi osvědčilo.  
V týdnu s názvem „Letní hrátky se zvířátky“   se 

s nejmenšími dětmi zaměříme na poznávání zvířátek. 
Navštívíme mj. přilehlé ZOO parky a také edukativní 
program v Pralese. 
Pro naše nejmenší je připraven i poslední turnus, který 
bude věnován dopravě a dopravním prostředkům. Turnus 
s názvem „Cestou, necestou“ dětem přinese návštěvu 

Vážené Kbelačky a milí Kbeláci,
i když se Vám KRC CoByDup může zdát ztichlé a dlouho 
jsme se neviděli na našich seminářích naživo ve Kbelích, 
nenechte se mýlit, projekt „Co dělat když…?“ pokračuje, i 
když přede zdánlivě tišeji. 
Nadále se setkáváme na online webinářích. V letošním roce 
jsme stihli probrat témata jako Sourozenecké konflikty v 
únoru nebo Dětskou pozornost v březnu, v dubnu jsme se 
zaměřili na aktuální téma Grafomotoriky pro předškoláky 
a společně s dětmi a jejich rodiči jsme si vyzkoušeli,  jak 
jsme na tom se sluchovým vnímáním na Logopedických 
hrátkách. Během interaktivních webinářů se všichni 
účastníci mohou vidět online, své dotazy může každý v 
danou chvíli probrat s lektorem nebo sdílet napsané ve 
společném chatu. Do budoucna uvažujeme i o možnosti 
interaktivní webináře zaznamenávat, aby případní zájemci 
mohli téma, které je zajímá, zhlédnout i zpětně.
V květnu se tématu Vizuomotorické koordinace zhostí 
speciální pedagožky Mgr. Alena Kozlerová a Mrg. Lucie 
Levitová. V tomto případě jsme se rozhodli vyzkoušet 
další formát, kdy zájemci o téma mají možnost dopředu 
dodat své dotazy, lektorky je zohlední v programu předem 
natáčeného videa. Po zhlédnutí budou mít  zájemci 
možnost využít dvou konzultačních termínů s lektorkami, 

přičemž druhý termín 31.5 od 20.00 hodin by 
mohl ještě zaujmout i čtenáře tohoto čísla 
Kbeláku. 
Video bude ke zhlédnutí od 17.5. 
Kromě zmiňovaných formátů se s postupným 
rozvolňováním protiepidemických opatření začínáme těšit, 
že se na některých budoucích seminářích zase sejdeme 
osobně. 
Další sousto projektu můžete ochutnat ve formě 
individuálních poraden. 
Rodinná poradna, která se zaměřuje především na oblast 
výchovy a prevence, je zájemcům k dispozici na emailové 
adrese rodinna.poradna@krc-cobydup.cz.
Právní poradna čeká na dotazy z oblasti práva na adrese 
poradna@krc-cobydup.cz
Rozloučím se poděkováním nejen Vám všem, kteří máte 
o aktivity projektu zájem, ale i těm, kteří nám pomáhají, 
aby se informace o projektu dostali tam, kde jsou třeba. 
Děkuji panu řediteli MŠ Letců Jaroslavu Ptáčníkovi a jeho 
kolegyním za to, že nám s propagací projektu ve své školce 
pomáhají. 
Marie Bromová
Vedoucí a koordinátorka projetku “Co dělat, když...?”
codelatkdyz@krc-dobydup.cz
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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.

http://www.krc-cobydup.cz


POZEMNÍ HOKEJ SOKOL KBELY
Co se událo za poslední rok v kbelském 
hokeji?
Navzdory pandemii toho zase tak málo nebylo, ale velkou 
spoustu plánovaných akcí jsme bohužel museli právě kvůli 
ní zrušit.  Ale nenecháme se odradit a z většiny zrušených 
akcí jsme udělali akce o rok odložené.

Co se povedlo realizovat
Na prvním místě je to HOKEJPÁRTY. Je to tradiční akce 
na konci školního roku, která měla i rozměr jakési oslavy 
ukončení první vlny (to jsme ještě netušili, co nás za 
pár měsíců čeká). Můžeme směle tvrdit, že se jednalo o 
největší účast (kolem 200) našich členů v historii klubu. 
Organizační nasazení dobrovolníků z řad rodičů a trenérů 
bylo enormní. To vše za účasti členů vedení MČ Praha 
19 a některých slavných odchovanců našeho klubu jako 
na příklad aktuálních členů dospělých, reprezentačních 
výběrů ČR Katky Laciné a Tomáše Vohnického.
Na konci prázdnin úspěšně proběhlo SOUSTŘEDĚNÍ. Dle 
předchozích zkušenostní bylo rozděleno na tři turnusy 
dle kategorií. Nejmladší kategorie U6 a U8 zůstávaly, 
formou příměstského tábora, na hřišti ve Kbelích. Ostatní 
kategorie byly rozděleny na dvě části, kdy jedna byla ve 
Kbelích a druhá ve Stráži pod Ralskem a uprostřed týdne 
se vyměnily. Výměna turnusů uprostřed týdne, doplněna 
navíc výletem nejmladších, se proměnila ve velkou 
logistickou operaci. Úspěšná organizace soustředění se 
vždy neobejde bez ochotné pomoci rodičů a trenérů, za 
což jim patří velký dík.  
Začátek školního roku máme tradičně spojen s prezentací 
našeho klubu a s NÁBORY nových členů. Příležitostí 
bylo na začátku letošního školního roku skutečně velké 
množství. Otevření Nové haly (Kbely), Pohádkový park 
(Kbely) Volnofest (Černý Most), Kroužkobraní (Kbely). 
Zde se sluší znovu poděkovat ochotným rodičům, hráčům 
a trenérů, kteří se toho zhostili opravdu velice aktivně a 

zodpovědně. Výsledek se dostavil. Téměř 60 nových členů 
našeho klubu! Ve spolupráci se Společností podporovatelů 
pozemního hokeje ve Kbelích, z.s., která je již nedílnou 

součástí chodu klubu, byly pro všechny 
nováčky připraveny k zapůjčení „startovací 
sety“ (hokejka a míček). Naši nováčci tak 
mohli trénovat i doma. Netušili jsme, že jejich použití bude 

více doma než při tréninku na hřišti…

A teď, co už se nepovedlo, ale určitě se povede letos
Všichni jsme se moc těšili na novou halu, konečně doma 
ve Kbelích a ve velké hale. Po dohodě s Českým svazem 
pozemního hokeje (ČSPH) měla být hala využívána na 
zápasy všech kategorií. Dokonce se v ní mělo konat FINAL 
FOUR obou nejvyšších seniorských soutěží. Naši hráči by 
tak měli možnost sledovat zajímavé zápasy na té nejvyšší, 
české úrovni a mnohému se tak přiučit. Bohužel však 
COVID byl proti a celá halová sezona zcela zmizela.
Před zahájením sezóny byla naplánovaná PREZENTACE 
HALY PRO ČLENY A PŘIZNIVCE. Byly v plánu přátelské, 
modelové zápasy všech kategorií proti pozvaným 
soupeřům. Zároveň jsme chtěli představit plány klubu na 
nejbližší období, ale i ty dlouhodobější … a nic.
Na tuto akci měla navazovat novinka v klubovém kalendáři 
„HALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ“. Do poslední chvíle jsme věřili, že 

se to podaří. Zde se opět sluší poděkovat. Tentokrát nejen 
nasazení rodičů, ale i paní Šimůnkové z administrativy ZŠ 
Albrechtická a paní Vlčkové, vedoucí školní jídelny naší školy, 
za pomoc s přípravami a vstřícnost k našim požadavkům. 
Bohužel výsledek byl stejný jako u prezentace; tedy nic.
Ale vše zlé je pro něco dobré. A tak jsme vzali loňský 

plán, udělali „upgrade“ a 
pro letošní rok pracujeme na 
větším HOKEJOVÉM CAMPU 
pod patronací prezidenta ČSPH, 
a navíc s finanční podporou 
MČ Praha 19, za kterou velice 
děkujeme. Věříme, že se nám 
tím podaří opět o něco více 
zviditelnit kbelský hokej a Kbely 
jako takové.
Na konci roku jsme, také 
museli zrušit plány na tradiční 
HOKEJPÁRTY. Vzhledem k velkému 
nárůstu členů ji náš tým připravil a 
plánoval opravdu ve velkém stylu, 
ale opět, bohužel, nic. Ale plány 
se jen posouvají o rok a jsme, si 
jisti, že ta letošní, na konci roku 
bude opravdu parádní!
Snad poslední akcí, kterou jsme 
byli nuceni, v polovině března 
zrušit, bylo zimní soustředění 
HORY 2021. Kapacita téměř 
70 osob byla obsazena během jednoho dne. I zde plány 
zůstávají, protože tako akce bude od dalších sezón 
pomyslným třetím pilířem hokejová sezony, spolu s letním 
a halovým soustředěním.
Zrušené hory měli ještě jednu „smutnou“ souvislost. 

Všichni se těšili, jak po Jizerských horách budou na běžkách 
běhat kbelští hokejisté (tedy alespoň někteří budou běhat 
a někteří chodit) v klubových kulíšcích a šálách, které jsou 
součástí NOVÁ KOLEKCE KLUBOVÉHO OBLEČENÍ

A co se povedlo?
Výše zmíněné, NOVÉ KLUBOVÉ OBLEČENÍ, můžeme 
považovat za jednu z věcí, která se podařila. Vytvořili jsme 
vlastní jednotný vzhled, pro všechny druhy klubového 
oblečení s jednotícím prvkem dominanty Kbel, a to 
kbelského majáku. Jsme si jisti, že nyní bude na první pohled 
jasné, odkud jsou ti skvělí hokejisté a jejich doprovod. 
Oblečení bude k dispozici všem příznivcům kbelského 

hokeje na FAN SHOPU na našem 
webu www.phkbely.cz
Dalším úspěchem, velice 
čerstvým, lze zcela jistě 
nazvat, úspěšná žádost o 
DOTACE na Magistrát Hl. m. 
Prahy na výměnu letitého a 
velice neúsporného osvětlení 
velkého a malého hřiště s 
umělým povrchem. Zde se sluší 
poděkovat kolegům z SK Kbely, 
kteří na podkladech udělali 
velkou spoustu práce, na 
kterou jsme navázali, doplnili 
a společný úspěch je na světě. 
Z nového osvětlení budou mít 
užitek nejen hokejisté, ale i 
velcí a malý fotbalisté, kteří ji 
využívají zejména v zimních 
měsících. Na jaře a na podzim 
se výrazně prodlouží čas využití 
obou sportovišť.
Jsme si jisti, že tato naše první 
společná a úspěšná „operace“ 

nastartuje další, které umožní a hlavně zkvalitní sportování 
ve Kbelích. A je úplně jedno, jestli někoho více baví hokej, 
fotbal nebo jiný sport. Důležité je, že Kbely jsou a budou 
sportovní.

Výbor PH SOKOL KBELY
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Skautská chajda
Náš oddíl získal darem chatu, které přezdíváme “skautská 
chajda”. Zatím pracujeme na jejím zvelebování. Interiér 
máme hotový a nyní se soustředíme na venkovní prostor, 

kde budujeme hřiště, ohniště s posezením i záhon s 
květinami. Jen co to bude možné, uspořádáme tam 
slavnostní otevření s parádní grilovačkou.
Etapová hra - Po stopách Rychlých šípů a tajemných Vontů 
I když v současné situaci máme ztížené podmínky, snažíme 

se skautovat a pokračovat v 
naší etapové hře. Provozujeme 
tzv. domácí skauting, v rámci 
kterého plníme různé úkoly zadávané přes internet. Každý 
člen získává pamětní kartičku do svého “pracáku” (sešit, do 
kterého si kartičky lepíme). Ti nejlepší vyhrávají i nášivku 
s Rychlými šípy. Zde musím vzpomenout na rodiče našich 
členů, kterým tímto děkuji za velikou podporu. Moc si jí 
vážíme!

Hoši od Bobří řeky
Již delší dobu spolupracujeme s legendárním skautským 
oddílem Hoši od Bobří řeky. Těšíme se, až koronavirová 
doba pomine a budeme moci lépe udržovat přátelské 
vztahy. Zaujala nás historie tohoto oddílu, proto vydáváme 
zpravodaje, které jsou (vzhledem k autorským právům) 
jen pro členy našeho oddílu. V prvním čísle vyšlo padesát 
kreseb Jaroslava Foglara (skautskou přezdívkou Jestřáb) 
od malíře Milana Tesleviče. V druhém vydání naleznete 
seznam HOBŘ od roku 1925 do roku 1986, a ve třetím 
čísle se objevují kresby Dvojkařských tábořišť, opět od 

SKAUT - S.S.V. pana Tesleviče. V dalších zpravodajích chystáme například 
Dvojkařské totemy či nášivky Rychlých šípů. Rozhodně 
před sebou máme plno práce.

Muzeum Jaroslava Foglara v Ledči nad Sázavou
Naše spolupráce s Muzeem jede na plné obrátky. V současné 
době pomáháme z domova vystřihováním pamětních 
kartiček a výrobou koleček. Doufáme, že budeme moci 
první muzeum věnované tomuto významnému českému 

spisovateli pro mládež brzy navštívit. Sluneční zátoka I 
letos vyrážíme do Sluneční zátoky. Na místech, kde byly 
kvůli kůrovcové kalamitě vytěženy smrky, pomáháme 
majiteli louky panu Jeřábkovi sázet mladé buky. Pokud vše,
jak se říká, klapne, podíváme se sem opět 19. června, kdy 
zde zrekonstruujeme skautský tábor z roku 1931 (Tábor 
ve Sluneční zátoce). S majitelem rekreačního zařízení 
Sluneční zátoka p. Mirkem Janouškem už spřádáme plány. 
Zátoka nám přirostla k srdci a tak už se moc těšíme na další 

návštěvu!

Příměstský tábor - Rychlé šípy
Letos připravujeme pro děti ze Kbel i okolí příměstský tábor 
na téma Rychlé šípy. Společně se seznámíme s příběhy 
Rychlých šípů, naučíme se zálesáckým dovednostem, 
zahrajeme si spoustu her v přírodě a budeme klást důraz 
na přátelské a čestné chování. Dětem se budou věnovat 
vedoucí s dlouholetou praxí. Pro účastníky je zajištěn pitný 
režim po celý den, teplý oběd a 2 svačiny. Zájemci mohou i 
v polovině týdne (ze středy na čtvrtek)
přespat v klubovně. Večer totiž plánujeme výpravu do 
tajemných Stínadel.

Skautský den
Na sv. Jiří (24. dubna) pořádáme tradiční Skautský den. V 
rámci této akce uklízíme Centrální park, sbíráme odpadky 
a zvelebujeme okolí naší klubovny. Na závěr opékáme 
buřty na ohništi před srubem. Za pohoštění děkujeme p. 
Tomáši Haniakovi.

Více informací o nás a našich akcích najdete na:
www.pesaci.skaut-ssv.cz

nebo www.vodáci.skaut-ssv.cz
Fcb - Kamil Podlaha

Se skautským pozdravem
Kamil Podlaha



Z nejstarší historie se dostáváme do 17. až 19. století a 
trochu dále. Je to celkový přehled. Některé události jsme 
probírali podrobněji na Letopiseckých setkání a zápisy jsou 
v jednotlivých číslech Kbeláku. 

17. století
Z roku 1604 víme, že část Kbel vlastnila Kateřina Smiřická 
z Hazmburku. Svatovítská kapitula zřejmě přišla o své 
majetky na území Kbel kolem roku 1620, kdy byly za 
českého povstání odbojnými stavy prodány pánům 
Slavatům a ti je ztratili v pobělohorské době ve prospěch 
habsburského rodu.
Před začátkem třicetileté války (1618 – 1648) jsou ve 
Kbelích uváděny čtyři velké selské usedlosti, které patřily 
rodům Novakovskému, Olinkovskému, Bošinskému a 
Jarošovskému. Nic bližšího o těchto rodech se mi zatím 

nepodařilo zjistit. Bylo zde i několik domkařů a chalupníků. 
Administrativně Kbely spadaly stále do Kouřimského 
kraje. V roce 1646 byla prodána část Kbel Janu Pavlovi 
svobodnému pánu z Briaumontu. 
Roku 1651 se stal novým majitelem části Kbel Kristián 
Vilém z rodu Hohelzollernů.  Další zpráva o Kbelích se 
objevuje po skončení třicetileté války a to až v roce 1654 
v Berní rule kraje Kouřimského, kam spadaly Kbely již od 
11. století. Vesnice se v té době nazývala Gbel. Svojí část 
vesnice věnovali Habsburkové dočasně kurfiřtu Kristiánu 
Vilémovi z Brandenburgu. Církevní statek získala zpět 
svatovítská kapitula. V této době byla vesnice zpustlá 

a chalupy pobourané. Zůstali zde pouze dva obyvatelé 
pan Pánek a pan Vlk. Trvalo několik let, než se obec opět 
zalidnila, postavily se nové domy a začala se obdělávat 
pole. V roce 1657 koupila kurfiřtský podíl Kristiána Viléma 
z Brandenburgu Markéta Anna Thunová. 
V září roku 1638 se uskutečnila pouť z Prahy do Staré 
Boleslavi za navrácení Palladia. Palladium je obrázek Panny 
Marie s dítětem a je uchováno v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Staré Boleslavi. V rámci mariánského kultu 
založili jezuité roku 1674 Svatou cestu – Via Sancta, která 
navazovala na poutní cestu. Na této cestě nechali vystavět 
44 výklenkových kapliček s výjevy ze života svatého 
Václava. Kapličky byly od sebe vzdálené na délku Karlova 
mostu asi 600 m. Na území Kbel bylo postaveno 8 kapliček, 
které byly pojmenovány, tak jako všechny ostatní, podle 
působiště donátorů, kteří kapličky zaplatili. Z původních 

kapliček zůstaly na území Kbel jen dvě. Za 
podnikem Knauf a na parkovišti Leteckého 
muzea a kosmonautiky v kasárnách. Kbelská 
radnice začala připravovat návrh replik 
kapliček, z nichž jedna již stojí v dolní části 
Vrchlabské ulice. Ale o tom až v dalším 
povídání o historii Kbel. 
Osmdesátá léta 17. století postihla Kbely, tak 
jako Prahu a její okolí, morová epidemie. V 
té době koupil Kbely za 15 900 zlatých hrabě 
Thun. Podle gruntovní knihy prodával v roce 
1697 pozemky i domky novým osadníkům 
a zavazoval je k robotě. Do vylidněné obce 
přivedl své poddané z Děčínska, převážně 
německého původu, a tak se do Kbel dostala 
i německá jména. Po smrti hraběte Thuna 
pokračovala v prodeji jeho vdova Marie 
Františka Salm – Neuburgová. V držení rodu 
Thunů byly Kbely do roku 1720, kdy jejich část 
odkoupil Václav Kliment ze Salzy. Ten jí dal do 
dražby a za 87 000 zlatých koupil Kbely hrabě 
František Josef Černín, v té době již majitelem 

vinořského panství. A dostáváme se do 18. století.

18. století
Ve spodní části současné Vrchlabské ulice byla v roce 1750 
umístěna socha sv. Vojtěcha, která se stala v roce 1966 
kulturní památkou.
Další událostí, která zasáhla do dějin obce, byla sedmiletá 
Prusko – rakouská válka (1756 – 1763). Pruská armáda v 
květnu roku 1757 přesídlila hlavní stan do Kbel, odkud byla 
řízena bitva u Štěrbohol. Opět zde vnikly škody na majetku 
a Kbely se začaly vzpamatovávat. V roce 1758 nechal hrabě 
Černín nad rybníkem postavit pivovar, kde se vařilo pivo 

až do roku 1923. V roce 1785 bylo v obci 57 domů a žilo 
zde 475 obyvatel. Kolem roku 1797 byla vybudována tzv. 
císařská cesta (nynější Mladoboleslavská), která vedla z 
Prahy do Vinoře k zámku Černínů. Byla osázena kaštany 
a lípami. Cesta, později silnice, měla v budoucnu ještě 
několik názvů. V roce 1799 se stal rychtářem obce Johann 
Pancz a konšelem Josef Nepomucký.
V roce 1770 bylo za vlády Marie Terezie zavedeno ve všech 
městech i vesnicích číslování domů, které začínalo ve středu 
obce a pokračovalo ve směru 
hodinových ručiček. V roce 
1771 se uskutečnilo i první 
sčítání lidí. V celé monarchii 
žilo 18,8 mil. obyvatel, z 
toho 2,3 mil. v Čechách a na 
Moravě.

19. století
Ve Kbelích se začal rozvíjet 
i průmysl.  V roce 1827 byla 
v polích při silnici do Prahy 
vybudována hraběcí kruhová 
cihelna, která patřila 
Černínům.
V roce 1872 projel přes Kbely 
první vlak na trati Praha – 
Neratovice. Trať zbudovala 
společnost Turnovsko-
kralupsko-pražské dráhy. 
Bylo zde také několik selských rodů. Soukupovi, Dobešovi, 
Vyhnálkovi, Tykačovi, Ryčlovi, Kubešovi, Průchovi, Bendovi, 
kteří hospodařili na polích kolem obce a budovali své 
statky, stavěli obchody i restaurace.
Mezi významné kbelské rody patřil rod Nekvasilů. 
Nejznámější byl Václav Nekvasil, který žil v letech 1840 
– 1906. Byl jedním z jedenácti sourozenců. Jeho otec se 
přiženil do starobylého statku ve Kbelích, jehož grunt měl 
čp. 45 a na hlavní budově byl letopočet 1370. Nyní původní 
dům již nestojí a na jeho místě v nynější Železnobrodské 
ulici je již dům jiný. Václav v roce 1862 absolvoval Vysokou 
školu technickou a v roce 1864 získal vysvědčení řemesla 
zednického. Od roku 1867 mohl provozovat samostatnou 
živnost zednickou a od roku 1873 i stavitelskou. Od rodičů 
převzal vedení Továrny na střešní lepenku ve Kbelích, 
kterou prodal firmě Lukeš a Hák. Jeho první velkou stavbou 
byl cukrovar v Toušeni, další pak ve Vinoři. To ale již bydlel 
s manželkou v Praze - Karlíně. Postavil na sto větších 
staveb např. Jezdecká kasárna na Invalidovně, Umělecko-
průmyslovou školu v Praze, Palác Koruna v Praze, další 
cukrovary a velké činžovní domy na celém území. Ve 
Kbelích založil v roce 1863 směrem k obci Miškovice cihelnu 
a Jan Nekvasil zřídil další cihelnu směrem na Ctěnice v roce 
1869.  Jeho bratr Jan Nekvasil stavěl domky převážně ve 
Kbelích.
V Krnské ulici roste pravděpodobně od roku 1840 - 1850 
lípa srdčitá – prohlášená za památný strom v roce 2001. 

Kdo lípu vysadil, jsem zatím v žádném dokumentu nenašla.

V roce 1867 věnoval Václav Soukup Kbelům kříž, který kdysi 
stával u vjezdu do dvora (dnes vjezd do ulice Vágnerova z 
ulice Vrchlabské). Kříž byl přemístěn na kbelský hřbitov.

V roce 1880 bylo ve Kbelích 89 domů a 898 obyvatel a v 
roce 1890 to bylo 91 domů a 1054 obyvatel. Bylo více dětí, 
a proto začala snaha o zřízení vlastní školy. Do té doby 

chodily děti do školy ve Vinoři. V roce 1888 byla povolena 
odloučená expozitura vinořské školy a jedna třída pro 
děti do 10 let vznikla v hostinci u Kettnerů čp. 73 (nynější 
pneuservis a prodejna dětské obuvi na Mladoboleslavské 
ulici). Během prvního školního roku navštěvovalo školu 80 
dětí od 1. do 4. třídy. Protože dětí přibývalo, byla poslána 
žádost o zřízení druhého oddělení exponované školy. Úřad 
žádosti vyhověl, ale následkem výnosu Zemské školní rady, 
které uvádělo, že nesmí být 2 oddělení exponované školy, 
se tak nestalo. Až roku 1892 byla ve Kbelích povolena 
samostatná trojtřídka. Byl upraven objekt, který se postavil 
původně pro školu, a v tom samém roce byla škola v srpnu 
vysvěcena a začalo se v ní vyučovat. Po dalších stavebních 
úpravách, se škola v roce 1907 dostavila. V roce 1914 
navštěvovalo školu již 288 dětí. Pro úplnost uvádím, že se 
v této škole učilo do roku 1986 a nyní je to Dům seniorů 
(Mladoboleslavská čp. 20).
Při Letopiseckých setkání jsme hovořili také o inženýrských 
sítích a komunikacích. V archivu v Přemyšlení je v zápisech 
z jednání zastupitelstva napsáno, že již v roce 1894 se 
projednávalo zřízení nových svítidel – petrolejových 
lamp v počtu 8 kusů, které měli zajistit pánové Dobeš a 
Nykodým. V dalším zápise je napsáno, že v roce 1900 bylo 
v obci umístěno 6 petrolejových lamp.
V roce 1857 vyšlo císařské nařízení o pojmenování ulic ve 
velkých městech.   Pojmenování všech ulic ve Kbelích je z 
roku 1931.
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V roce 1895 se staly Kbely samostatnou obcí.
Ve vyprávění budeme pokračovat až do počátku 1. 
světové války v roce 1914. Z roku 1910 máme další 
údaj, uvádí se, že zde bylo 121 domů, ve kterých žilo 
1519 obyvatel. Ve Kbelích vznikalo po roce 1900 i 
mnoho spolků. Ale úplně první byl
Spolek dobrovolných hasičů, založen již 1. května 1881. 
Krátce po založení se hasiči zúčastnili hašení požáru 
Národního divadla. Roku 1910 byl založen Spořitelní 
záložní spolek pro Kbely – Kampelička, byl v nynější 
Vrchlabské ulici čp. 66. Starostou spolku byl Karel 
Nekvasil. V roce 1912 v hostinci U Suldovských byl 
založen Sokol (dříve u Kettnerů čp. 73). Jeho prvním 
starostou byl Antonín Svoboda.  Další spolky, které ve 
Kbelích existovaly, byly Dělnická tělovýchovná jednota, 
Vzdělávací spolek mládenců, Všeodborový dělnický 
spolek, Národně socialistické všeodborové sdružení, 
Odbočka kovopracovníků, Skupina tesařů, Jednota českých 

střelců, Skupina lučebního dělnictva, Spolek pěstitelů 
králíků, Podporující spolek Karla Havlíčka Borovského.
Z dostupných materiálů není možné zjistit přesné trvání a 
činnost těchto spolků mimo TJ Sokol a Sboru dobrovolných 

hasičů.
Jedna zajímavost na konec. Protože 
ještě nebyly po Kbelích ampliony, 
měla obec své „vlastní prostředky“. 
Bylo-li třeba něco sdělit občanům, 
prošel ulicemi ponocný s bubínkem a 
zprávu vybubnoval. Ze zvoničky, která 
stála původně na místě domu čp. 483 
a byla přestěhována před vjezd do 
brány hraběcího dvora (dnes vjezd z 
ulice Vrchlabská do ulice Vágnerova) se 
ohlašoval čas ráno, v poledne a večer. 
Při úmrtí odtud zněl umíráček a při 
vypuknutí požáru se zvonilo na poplach. 
Kde zvonička po zbourání dvora (v roce 
1964) skončila, není známo. 
V posledním, třetím povídání o historii 
Kbel, které v loňském roce 2020 slavily 
890 let od první zmínky, se dostaneme 
až do současnosti.
Poznámka na závěr:
Zajímavé povídání o historii Kbel 
můžete také sledovat v nově vzniklém 
naučno-historickém seriálu internetové 
televize TV Kbely (www.kbely.tv), které 
připravuje paní Bára Marysková s Janem 
Spilkou ve spolupráci s Komisí pro 
kroniku a historii MČ Praha 19. Seriál 
„Kbelská tulačka“ vznikl počátkem 
letošního roku a jednotlivé díly najdete 
také na YouTube 
(https://m.youtube.
com/user/KbelyTV).

Ivana Engelová, 
kronikářka Kbel

3150 51

http://www.kbely.tv
https://m.youtube.com/user/KbelyTV
https://m.youtube.com/user/KbelyTV
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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:
Dalibor Vácha – M+B+M :Mašín, Balabán, Morávek (Argo)
Juraj Červenák – Anděl v podsvětí (Argo)
Camilla Läckberg – Stříbrná křídla (Grada)
Petra Hůlová – Zlodějka mýho táty (Torst)
Jan Horníček – Čarostřelec (KK)
Elisabet Nemertová – Čas vlků (Grada)
Jojo Moyesová – Jako hvězdy v temné noci (Euromedia 
Group)
Vlastimil Vondruška – Spiknutí oběšenců (Moba)
Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč IV. Hejnické pastorále 
(Moba)
Bianca Bellová – Tyhle fragmenty (Host)
Petra Soukupová – Věci, na které nastal čas (Host)
Michael Connelly – Poslední kojot (Domino)

Pro děti a mládež:
Michal Vlk – Tajemství Querburů (Michal Vlk)
Roald Dahl – Karlík a velký skleněný výtah (Euromedia 
Group)
Thomas C. Brezina – Prastará hladomorna. Případ pro 
tebe a Klub tygrů (Fragment)
Stephenie Meyerová – Půlnoční slunce (Egmont)
Amelia Cobb – Ema a její kouzelná ZOO. Žárlivý levhart 
(Fragment)

Nejzajímavější knižní přírůstky: 
Duben - Květen 2021

mailto:knihovna.kbely@seznam.cz


INZERUJTE VE KBELÁKU ZA SKVĚLÉ CENY
LEVNĚJŠÍ JINDE NENAJDETE!

Ceník inzerce za zveřejnění v jednom čísle 
Plošná inzerce

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

Ceny jsou uvedeny s DPH.

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

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

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

PLYN - VODA - TOPENÍ

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 

➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení 
➢ hrajeme písničky, které si vybíráte 

  
 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv, 
rychlokurz klavíru pro dospělé  

➢ prázdninová výuka 
➢ výuka od září 

HRAJEME NAPŘ.: PRŠÍ PRŠÍ, MACH A ŠEBESTOVÁ, DĚLÁNÍ, STATISTIKA, 
NAJEDNOU, TANČIT, ZA 100 LET, HALLELUJAH, PIRÁTI Z KARIBIKU, ALONE 
UČEBNY: Kbely, Vinoř, Klánovice, Dolní Počernice, Černošice, Jesenice 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME V KVĚTNU NEBO ČERVNU 
info@pavelhokr.cz, 608 745 262 (Jarka Reiserová) 

www.pavelhokr.cz 

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

NOVÉ ŽALUZIE - OPRAVA 

5554



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: UNIPRINT s.r.o. • číslo 84 vychází 
21. května 2021. 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.

BARVY-LAKY-DROGERIE

LAZURY A NÁTĚRY NA DŘEVO
plot, terasu, zábradlí,  lavičku, dveře, chatu, dům, zahradní 

domek, nebo třeba boudu pro psa. Pro krásný domov.

Mladoboleslavská 843, Praha - KBELY
Po - Pá: 8.00 - 18.00 / So: 8.00 - 12.00
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