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Zprávy z úřadu

Úvodní slovo
Miroslav Malina, 
starosta MČ
Jsou před námi opět volby. Zájem  
o účast na nich v posledních letech 
obecně hodně poklesl. Možná to 
způsobuje znechucení ze současných 
praktik takzvané „vysoké“ politiky, 
možná tu jsou i další vlivy. Potěšující je, 
že Dolní Chabry si účast voličů udržují 
tradičně vysokou. Jsem za to rád, 
protože jsem příznivcem voleb. Je to 
veliký vynález demokracie.

  Současnost však přináší do předvolební kampaně nové 
praktiky. Prosté nabízení programů a záměrů povolební činnosti 
se výrazně změnilo. Současná rétorika celkem běžně zahrnuje 
spektrum od urážek a pomluv až po nesplnitelné sliby nebo 
výkřiky až směšného charakteru. Prohlášení typu: zařídíme 
otevřený úřad, vzdělání pro každého nebo městskou část pro 
příští generace, se dá srovnávat se slibem: zařídíme slunce pro 
každého zdarma. Tyto populistické způsoby jsou pro mě těžko 
přijatelné. V našich podmínkách se samozřejmě nové, nosné 
téma kampaně hledá těžko. Ani to by ale nemělo být důvodem  
k vymýšlení manipulací s fakty a lží.
   Jsme svéprávní lidé a úsudek si dokážeme udělat sami. 
Bohužel, současný stav a morální pokles politické kultury, 
ať na úrovni parlamentní nebo komunální odráží stav naší 
společnosti obecně. Pojďme se pokusit pomoci a pojďme 
k volbám. Přeji šťastnou ruku všem účastníkům. Nejen 
v čase přicházejícího podzimu nám přeji spokojený život  
v Dolních Chabrech.  

OTEVŘENÁ RADNICE
Nový web a Facebook

Veškeré informace o naší MČ 
naleznete na novém webu a také Facebooku městské části:

www.dchabry.cz a FB: MČ Praha-Dolní Chabry
 Individuální setkání se starostou MČ lze dojednat:

e-mail: miroslav.malina@dchabry.cz, tel.: 283 851 272

                   

Kulturní a sociální komise pro Vás připravuje vítání nových občánků naší městské části.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Milí rodiče,

máte-li zájem zúčastnit se spolu s vašimi miminky chaberského vítání nových občánků, prosím, 
ohlaste se na emailovou adresu vitaniobcanku@dchabry.cz nebo na telefon 283 851 277. 

Podzimní termín vítání občánků je 30. října v 17:00h v Chaberském dvoře. 

Prosím o přihlášení do 15. 10. 2018.

K registraci je nutné uvést: jméno a příjmení dítěte, datum 
narození, trvalý pobyt a kontakt.

Děkujeme a těšíme se.
Za kulturní a sociální komisi
Barbora Floriánová

Vzhledem k platnosti zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů nelze získat ani zveřejňovat informace o narození dítěte bez
souhlasu rodičů. Děkujeme za pochopení.

Na titulní straně: 
Foto: Miroslav Malina, expozice soch

Veřejné plochy v Nových Chabrech
Rada MČ rozhodla svým usnesením o obnovení 
jednání na převzetí veřejných ploch v oblasti 
Nových Chaber. Veřejnou zeleň, chodníky a 
další, které jsou dosud v majetku developerské 
společnosti, převezme do své správy Městská část 
Praha - Dolní Chabry.                                        MM

Žaloba kvůli další výstavbě  
v Nových Chabrech
Na základě rozhodnutí vedení naší radnice podala 
MČ 18. 9. 2018 správní žalobu proti rozhodnutí 
odboru stavebního úřadu MHMP, kterým došlo  
k odmítnutí našich námitek v územním řízení týkající 
se další výstavby Fáze F a G v Nových Chabrech. 
Tyto námitky proti umístění stavby podala MČ  
v létě loňského roku a na podzim se proti rozhodnutí 
Odboru územního rozvoje a výstavby Prahy 8 
odvolala. Obě tyto žádosti byly zamítnuty. Vedení 
radnice proto využívá všech legálních prostředků, 
aby hájilo zájmy občanů naší městské části. Už 
v námitkách v loňském roce MČ zdůrazňovala, 
že výstavba v této podobě je neakceptovatelná 
a nesouhlasí proto s vybudováním šestého 
nadzemního podlaží, které přímo odporuje okolní 
zástavbě. Mimo to zmínila i několik dalších 
zásadních stavebně-technických nedostatků 
záměru umístění stavby. Následné rozhodnutí 
odboru stavebního úřadu MHMP o zamítnutí 
odvolání považuje MČ za nezákonné, neboť je 
svým obsahem v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména se stavebním zákonem 
a s obecnými požadavky na výstavbu. V podané 
správní žalobě proto MČ navrhuje zrušení obou 
rozhodnutí z 30. 7. 2018 a 5. 10. 2017, aby nedošlo 
k přímému a zcela zásadnímu dotčení zájmů obce 
a jejích občanů.                  Rada MČ Dolní Chabry

Mapa zlepšení dopravní obslužnosti  
Dolních Chaber

Text studie najdete na str. 3.
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Zprávy z úřadu

Pražští zastupitelé schválili finance 
na dostavbu základní školy 
Poskytnutí návratné 
finanční výpomoci 
MČ Praha-Dolní 
Chabry ve výši 
15 milionů korun 
bylo schváleno 
dne 6. 9. 2018. 
Tento krok podpořil 
svým vystoupením 
osobně starosta Miroslav Malina. Z peněz 
bude naše MČ společně s již 53 miliony korun 
získaných v předešlých letech z dotačních titulů 
financovat první fázi rozšíření Základní školy, 
na které v současné době připravuje výběrové 
řízení. Splatnost půjčené částky je deset let  
v pravidelných ročních splátkách. Další detaily 
stanoví smlouva uzavřená mezi hl. m. Prahou a 
naší městskou částí.       Tomáš Trenkler, politolog

HARMONOGRAM - ŘÍJEN
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
NEDĚLE 14.10. 09:00-13:00 1. Na Pěšině 
          2. V Kratinách 

PŘISTAVENÍ  BioVOK
SOBOTA 13.10. 09:00-12:00
1. Klášterecká - optimální postavení kontejneru 
v ohybu s komunikací Po čeradská, v nezastavěné části 
2. Měděnecká - slepý záliv pod Ústeckou 
3. U Větrolamu - na slepé odbočce k Ďáblickému háji, 
vedle stanoviště separovaného odpadu 

SOBOTA 27.10. 09:00-12:00
4. Kadaňská  
5. Na Pěšině - v ohybu v horní části ulice u nezastavěné 
parcely 
6. V Kratinách

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

ÚTERÝ 16.10. 
1.křižovatka ul. Ulčova - Ústecká 15.00 - 15.20
2.Hrušovanské nám.   15.30 - 15.50
3.Bílenecké nám.   16.00 - 16.20

Další nové lavičky a klouzačky
Z dětských hřišť v Dolních 
Chabrech mohou mít radost děti 
i dospělí. V průběhu posledních 
týdnů bylo k houpačce, skluzavce 
a nové lanové pyramidě na 
Bíleneckém náměstí instalováno 
také exteriérové posezení včetně 
stolu a nového koše na odpadky. 
Úpravu doznaly také okolní dřeviny. 

Několik nových laviček mohou využít lidé na hřišti v Klášterecké, 
kde doplnily instalaci stolu na stolní tenis pro malé i velké sportovce 
a vyměněný hrací prvek hrádku se skluzavkou pro nejmenší.

Jan Vokurka, radní a předseda Komise životního prostředí

Optická psychologická brzda pro 
ochranu chodců
Nový bezpečnostní 
prvek byl před 
začátkem školního roku 
namalován na Spořické 
u přechodu pro chodce 
(Hrušovanské nám.). 
Vodorovná značka 
„Optická psychologická 
brzda“ by měla řidiče 
opticky (popřípadě  
i akusticky) přimět ke snížení rychlosti jízdy,  
a tím pomoci k ochraně chodců. Další důležitý 
bezpečnostní prvek sloužící především k ochraně 
dětí na trase k základní škole dlouhodobě 
prosazuje a postupně realizuje vedení obce.

Tomáš Trenkler
Poděkování Heleně Kalábové, ředitelce MŠ
Každá úspěšná prezentace a zviditelnění obce na veřejnosti přináší 
radost. Týká se to všech aktivit, které v obci nebo v jí řízených 
organizacích probíhají. Patří sem i unikátní návštěva  zahraniční 
delegace v MŠ Chaberáček před prázdninami (psali jsme o ní  
v červnovém čísle Zpravodaje). V Praze se toho času konala 

odborná mezinárodní konference 
OMEP k 70. výročí založení této 
organizace na téma „Současné 
podmínky předškolního vzdělávání 
– základ pro udržitelnou 
budoucnost“ a naše školka byla 
jedna z 26 organizací Prahy 
zařazených do jejích exkurzí.  
V září jsem obdržel od organizátorky 
exkurzí Mgr. Ludmily Šprachtové 
dopis, v němž popisuje ohlasy 

delegátů na návštěvy mateřských škol včetně našeho Chaberáčku. 
Jménem svým i Mgr. Šprachtové touto cestou děkujeme ředitelce 
PhDr. Heleně Kalábové za zapojení se do této významné akce, za 
přípravu krátkého programu pro delegáty a za skvělou reprezentaci 
školství v naší městské části. Přeji celému týmu, ať se stejně daří 
i v dalších letech  a vychovají ve školce spoustu malých nadaných 
Chaberáků.                                              Miroslav Malina, starosta  

Studie zlepšení dopravní obslužnosti 
Řešení individuální dopravy je možné realizovat v horizontu 5 let 
Dolní Chabry mají konečně svoji dopravní studii. Během 
letních měsíců na ní usilovně pracovala společnost European 
Transportation Consultancy s.r.o., která měla za úkol především 
analyzovat stávající stav dopravy v území, vyhodnotit 
potencionální problémy a připravit návrh dílčích opatření ke 
zlepšení dopravní obslužnosti. Pro potřeby studie proběhl  
v červnu 2018 průzkum intenzity dopravy v centrální části MČ. 
Výsledkem sběru dat byly vyhodnoceny základní dopravní 
problémy, kterými jsou vysoké intenzity na ulici Ústecká, 
omezené množství objezdových tras z území Dolních Chaber 
(tj. chybějící propojení v území), dopravní zatížení komunikací  
v rezidenční oblasti severně od ulice Spořická a bezpečnost  
v křižovatce Spořická – Kobyliská – Osecká. Studie se zabývá 
řešením individuální dopravy a vylepšeními, které je možné 
realizovat v krátkodobém horizontu cca příštích 5 let, a navrhuje 
taková dopravní opatření, která pomohou tyto problematické body 
vyřešit. Navrhuje a řeší zejména potřebu výstavby doplňkového 
komunikačního napojení z centrální části Dolních Chaber jako 
alternativu příjezdu/odjezdu pro obyvatele, omezení průjezdu 
rezidenčními oblastmi v severní části MČ v ulici Pod Zámečkem 
nebo v ulici Na Šubě a úpravu zmíněné křižovatky na řízenou 
světelnou signalizací. S vyhotovenou studií bude MČ nadále 
pracovat a poslouží jako důležitý podkladový materiál pro zlepšení 
dopravní situace v Dolních Chabrech.                    Tomáš Trenkler
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Dopisy, zamyšlení

OBČANSKÁ VYBAVENOST 2014 2018
Dětská hřiště 2  (Pod Václavem, Ulčova) 4  (Pod Václavem, Ulčova, Bílenecké nám., 

Klášterecká) z toho 3 dětská hřiště po 
rekonstrukci

Veřejná sportoviště 1   (ZŠ) 3 fi itpark – Klášterecká, Pod Václavem, 
hřiště ZŠ po rekonstrukci venkovní stoly na 
stolní tenis – Klášterecká, Bílenecké náměstí

Naučná stezka 8 instalovaných tabulí 16 instalovaných tabulí
Městský mobiliář:
Odpočívadla 1 (prostřední rybník) 3 (prostřední rybník, park Pod Václavem, 

Bílenecké náměstí)
Lavičky 18 39
Odpadkové koše 14 27
Koše na psí exkrementy 5 20
Separační stanoviště 16 19*

*Na 7 stanovištích zkušebně zaveden sběr kovového odpadu, navýšena kapacita u 4 stanovišť, služba rozšířena o sběr textilu na 3 sběrných místech

Občanská vybavenost

Zastupitelé, reakce Rady  
Poděkování opoziční zastupitelky 
Být opozičním zastupitelem je velmi nevděčné. Všechny 
vaše cíle se realizují velmi dlouho, složitě nebo se 
nerealizují vůbec. Po téměř osmi letech, které jsem 
strávila v opozici jako zastupitelka za Stranu zelených na 
Praze 8, jsem si představovala, že v malé městské části, 
jakou jsou Dolní Chabry, bude vládnoucí strana usilovat 
o spolupráci mezi všemi patnácti zastupiteli, kteří jsou 
ve svém volném čase ochotní pro obec za minimální 
odměnu něco udělat. Že zkrátka jejich iniciativu uvítá. Nic 
takového se nestalo. Naopak, museli jsme si mnohokrát 
na zastupitelstvu vyslechnout, že Volba pro Chabry 
vyhrála volby a nepotřebuje s ostatními zastupiteli nic 
řešit. Přesto musím nyní, na konci volebního období, 
konstatovat, že jsou věci, které se opozici prosadit 
povedlo. Například se výrazně zlepšily podklady pro 
jednání zastupitelstva i zápisy z těchto jednání. Opozicí 
navrhované sportovní hřiště bylo vedením obce dlouho 
odmítáno, ale i to se po mnoha jednáních podařilo 
prosadit. Městská část má i nové internetové stránky 
– trvalo sice dost dlouho, než jsem přesvědčila vedení 
radnice, že původní web MČ je zastaralý, ale výsledek 
se mi líbí. Velký kus práce odvedla opozice v oblasti 
změn územního plánování. Část opozičních zastupitelů 
se podílela na organizování referenda proti navýšení 
výstavby v Nových Chabrech a úspěšné referendum 
mělo i druhotný dopad na neschválení navrhované 
změny územního plánu směrem k Čimicím, kde 
Ekospol plánoval až sedmipodlažní (!) bytové domy. 
Díky jednání opozičních zastupitelů na magistrátu se 
také podařilo zastavit přeměnu Beranovky – panelové 
cesty mezi školou a Novými 
Chabry – na silnici, která by 
přivedla dopravu přímo před 
školu. Myslím, že opoziční 
zastupitelé odvedli pěkný kus 
práce a já jim všem děkuji za 
spolupráci.                  

Hana Francová, zastupitelka

 
Reakce na text opoziční zastupitelky 
Vážení spoluobčané. 
Zastupitelka Hana Francová hned v úvodu svého textu znovu obviňuje 
stávající vedení chaberské radnice z nespolupráce s opozičními zastupiteli. 
Svůj text šikovně formuluje tak, aby pro čtenáře vyzníval, že za vším, co se 
v obci nepovedlo, stojí Volba pro Chabry. Naopak, za vším, co se podařilo, 
je výhradně opozice v čele se 18400.cz. 
   Dlouho jsme si lámali hlavy nad tím, proč opoziční zastupitelé z 18400.cz 
vytrvale napadají veškeré návrhy ze strany zastupitelů za Volbu pro Chabry. 
Odpovědí se stala informace z veřejných zdrojů (www.justice.cz), kde je 
k dispozici „Zápis z výroční členské schůze spolku Za lepší Chabry“ (dnes 
také 18400.cz) ze dne 25. 3. 2017. Na straně č. 4 najdeme překvapivou 
zprávu, která chování a postoj zastupitelů za 18400.cz zcela vysvětluje. 
Ve výše uvedeném zápise je krom jiného také uvedeno, že si hnutí 184.00.
cz povoluje spojení s parazitními stranami, spolky či hnutími, avšak 
výslovně z případné spolupráce dopředu vylučuje Volbu pro Chabry. 

   

Ze sdělení vyplývá, že právě hnutí 18400.cz bylo subjektem, který jakoukoli 
spolupráci s VpCh záměrně znemožňoval, protože si ji přímo ZAKÁZAL 
ve svých zakladatelských dokumentech. Šokující je i označení jiných 
politických subjektů za „parazity“. Z textu rovněž vyplývá, že v době, kdy 

členové skupiny 18400.cz – spolku Za lepší Chabry – 
veřejně vystupovali jako nezávislý apolitický subjekt, měli 
ve skutečnosti od začátku písemně ujednáno, že jdou 
do voleb. Smutné je také zjištění, že stejně neupřímně 
vyzývalo toto hnutí k větší podpoře seniorů. Přitom pan 
Kasa, významný člen tohoto hnutí, v celorepublikovém 
vydání časopisu FORBES (vydání 5/2018) v rozhovoru 
sdělí, citace: „Myslím, že je možná lepší investovat více 
peněz do dítěte a jeho výchovy než do osmdesátileté 
babičky.“ Nechť si čtenář udělá názor a představu sám. 

radní za Volbu pro Chabry                               

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 
dotazy, připomínky či návrhy včetně odpovědí. 
Nezveřejňujeme přispěvky anonymni, vulgárni 
a zjevně nepravdivé, V připadě pochybnosti 
rozhoduje redakční rada. Vaše stručné náměty 
zasílejte na e-mail zpravodaj@dchabry.cz či na 
adresu Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 
8. Redakce si vyhrazuje právo přispěvky krátit a 
upravovat.

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané 

Zásadní je, jak se k sobě chováme (zamyšlení před volbami)
V Chabrech nyní běží předvolební kampaň a na fotbalových zápasech v poslední době vidím spoustu nových tváří, které také vídám 
na billboardech. Nic proti tomu, jen doufám, že ty samé tváře uvidíme stejně často i na zápasech po volbách, respektive po celé 
volební období. 
   Nezřídka také slyším, že se Chabry polarizují na „náplavy“ a „starousedlíky“. Ačkoli vlastně nevím, jaká je defi nice náplavy nebo 
usedlíka, jedno vím jistě: drtivá většina trenérů mládeže a hráčů se v Chabrech nenarodila a přesto svůj čas a herní um věnují 
Chabrům. Máme tu hráče nejen ze Žižkova, Čimic, Bohnic, ale i třeba z Hradce Králové, Teplic, a dokonce i ze Slovenska, Ukrajiny, 
Německa, Moldávie či Bangladéše. A nikdy jsem neříkal: Ty budeš hrát více, protože pocházíš z Chaber a Ty méně, protože jsi 
náplava. Zásadní je, jak hráč hraje a jak se chová. Když to jde u nás v oddíle u 100 dětí, určitě toto dokážeme přenést i do normálního 
života. I zde platí, že zásadní je, jak se chováme a jak spolu chceme vycházet.                                                                    Jan Škurek
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Kontakt: 283 852 858, 604 976 653, 
www.dchabry.eu,  

chaberskydvur@dchabry.cz, 
knihovna@dchabry.cz.

Říjen 2018
Výstava „ Pavlína a Tereza „ 4. - 27. 10.,
Společná výstava P. a T. Basařových
Vernisáž se koná 10. 10. od 17.00 hod.

2., 9., 16., 23., 30. 10. út 9.30 – 11.00 hod., Dvoreček  
Dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč

3. 10. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

9. 10. út 19.00 hod., Tonka Šibenice
Pravdivý příběh známé prostitutky. Iveta Dušková 
a Jitka Sedláčková v režii Jaroslava Duška. 
Vstupné 120 Kč, Velký sál

16.10. út 16.30 – 19.00 hod., Dýňování  
Soutěž o nejhezčí dýni a drobné občerstvení 
Vstupné 30 Kč, Rezervace nutná

17. 10. st 15.30 – 17.30 hod., Kavárnička Chaberský dvůr
Posezení u kávy a čaje
pořádá Kulturní a sociální komise

18. 10. čt 19.30 hod., Sestry
Současná česká hra spolku DIVOCH pro tři herečky 
a mnoho nálad.
Vstupné 120 Kč, Velký sál

20. 10. so 15.00 hod., Kufr plný pohádek
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč, Velký sál

25. 10. čt 19.30 hod., Inspektor má těžkosti, Robert Thomas
Detektivní komedie divadla DIVOCH
V kanceláři notáře Rochera vládne upovídaná telefonistka 
Alice. Jednoho večera, když už jsou všichni pryč, objeví Alice 
tělo Rochera s nožem v zádech, omdlí a když se probere, 
mrtvola je pryč. Rozuzlení  bude víc než překvapivé!
Vstupné 120 Kč, Velký sál

Výstava „Pavlína a Tereza“
Společná výstava 
Pavlíny a Terezy Basařových 4. - 27. 10.
Srdečně Vás zveme na výstavu v Chaberském Dvoře, kde uvidíte 
velkoformátové fotografi e zimního Islandu od Pavlíny Basařové 
a digitální ilustrace její dcery Terezy Basařové. Vernisáž se bude 
konat dne 10.10. od 17.00 hod..

Provoz galerie a knihovny 
je po dobu akcí pořádaných  

v prostorách Kulturního centra CHD omezen.

Kufr plný pohádek 
20. 10. so 15.00 hod.
Kufr plný pohádek v sobě ukrývá příběh 
S Smlolíčkovi a O Koblížkovi.
V pohádkách se mísí činoherní a loutkové 
herectví. Nechybí hra na hudební nástroje, 
díky čemuž vzniká hravý celek, který malé 
diváky vtáhne do pohádkového děje

Tradiční setkávání na Dvorečku 
každé úterý 9.30 – 11.00 hod.
Moc se těšíme na všechny děti (2-4 roky) a doprovody, 
které se chtějí naučit říkadlům a písničkám za 
doprovodu hudebních nástrojů. V pestrém programu 
nebudou chybět protahovací cvičení, ani oblíbená 
výtvarná dílna.

Chaberské dýňování 
16.10. út 16.30 – 19.00 hod.
Tradiční dlabání a zdobení dýní. Dýně zajištěny v omezeném počtu. 
Nože, lžíce a jiný potřebný materiál k bezpečnému vyřezávání vezměte 
s sebou. Soutěž o nejhezčí dýni a drobné občerstvení.
Prosím rezervujte si místo v KC CHD

Chaberský dvůr – Kulturní centrum
můžete sledovat na FB 

Kavárnička Chaberský dvůr, 
3.10  a 17. 10. 15.30 - 17.30 hod.
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Knižní novinky

Novinky pro děti

Divadelní hra Tonka Šibenice 
dne 9. 10. v čase od 19.00 hod.
Pravdivý příběh známé prostitutky v režii Jaroslava Duška.
Předprodej zahájen 4. září! Vstupné: 120 Kč
Hra Tonka Šibenice vznikla na 
motivy hry Miloše Macourka 
Racajda a vypráví o Antonii 
Havlové, několikrát soudně 
trestané prostitutce, která 
strávila noc s příšerným 
vrahem Prokůpkem před jeho 
oběšením, aby splnila jeho 
poslední přání. Jde o komorní 
veseloherní příběh vhodný i 
pro středoškolskou mládež, 
neboť jde o skutečnou postavu 
pražské galerky tehdejší doby.
Diváci se stávají při tomto 
představení nebeským 
tribunálem, který zemřelou 
Tonku buď přijme do nebe, nebo odsoudí do pekla. Vyprávění jejího 
životního příběhu není jen svědectvím doby, ale také připomenutím, že 
nelze nikoho soudit, když neznáme pozadí jeho činů....
Hrají: Anděl strážný: Iveta Dušková, Tonka Šibenice: Jitka Sedláčková

Odborná poradkyně:
PhDr. Jiřina Prekopová

Hrají:
Veronika
Andrea 
Neradová
Klára
Martina 
Mrňavá
Kamila
Gabriela 
Rejková

Scéna divadla DIVOCH
Chaberský dvůr
Hrušovanské nám. 253/5
Praha 8 - Dolní Chabry

Režie:
Marta Dietrich Dvorská

www.divochdivadlo.cz

Čtvrtek
18. října 2018
19:30

Zazní písně z alba Pavly Marianové Radosti... Bolesti...

SE  TRY
                      Martina MrňaváZazní písně z alba Pavly Marianové Radosti... Bolesti...

SE  TRY
                      Zazní písně z alba Pavly Marianové Radosti... Bolesti...

                      Zazní písně z alba Pavly Marianové Radosti... Bolesti...

Pod pavlačí
kavárna

 

SCÉNA DIVADLA DIVOCH - CHABERSKÝ DVŮR - HRUŠOVANSKÉ NÁM. 253/5 - PRAHA - DOLNÍ CHABRY 
 

Robert Thomas 
 INSPEKTOR MÁ TĚŽKOSTI 

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA Nositele autorských práv zastupuje:       DILIA, divadelní a audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9  
                                OSA, ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Československé armády 786/20, Praha 6    

2. PREMIÉRA 
25.10.2018 

19.30 
 

Režie: Alena Borhyová Kostýmní spolupráce: Michaela Čermáková 
Mrtvoly v právní kanceláři, více než napjaté vztahy, mrzutý inspektor, pět podezřelých. 

Napínavá detektivní komedie s více než překvapivým koncem. 
 Hrají: Božena Hrdličková, Jan Fuchs, Jiří Chytrý, Marie Tomsová, Bětka 

Kalendová, Dan Hrdlička, Stáňa Klocperová, Lucie Hrdličková, Roman Tichý 
 

KONTAKT: 283 852 858 
                    604 976 653  
 

Novinka Třeštíková Radka, Veselí
O návratu domů... Když dojdete až na konec 
slepé ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat na 
místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se 
rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do 
svého dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé. 
Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.
V naší knihovně máme hned 2 svazky! 

Chaberský dvůr           7



 

8   Komise, sdružení, inzerce

Činnost klubu „ŽAP“ (Ženy po ablaci prsu) Přijďte mezi nás!  

V letošním roce slavíme 25. výročí založení. Naše nezisková humanitární organizace sídlí na Praze 
8 v Libni. Naším cílem je, aby ženy před i v pooperačním a léčebném období se svou nemocí 
nezůstávaly samy, aby se o své myšlenky a obavy mohly podělit s těmi, které se s nemocí popraly. 
V Klubu pomáháme ženám zvládat fyzické i psychické problémy, máme kontakty na odborné lékaře 
a akreditovaná centra. Schůzky přinášejí i odborné přednášky, nabízíme vycházky, speciální cvičení 
a cvičení s plaváním v bazénu, ozdravné pobyty, ergoterapii, za dotovanou cenu vstupenky do divadel, na koncerty a na výstavy. 
V rámci prevence onemocnění se věnujeme edukaci samovyšetřování na školách i na „dnech zdraví“ pořádaných Ligou proti rakovině 
i jednotlivými pražskými městskými částmi. Váš zájem o spolupráci v našem Klubu vám i vašim nejbližším může přinést na obávané 
onemocnění zcela nový pohled. O problémech je dobré mluvit. Vítaný je každý. Těšíme se na vás. 
Kontakt: tel: 605 700 360, e-mail: klub.zap@seznam.cz, www.klub.cz.                                                                      Miluše Dufková

(Poznámka redakce: Autorka žije v Chabrech 62 let.) 
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inzerceKulturní a sociální 
komise vás zve na 
říjnové akce  
1. Těšíme se opět na setkání s vámi 
v Kavárničce pro seniory, která se 
bude konat 1. a 3. středu v měsíci, a 
to ve dnech 3. a 17. 10. v 15.30 hod 
v Chaberském dvoře. 
2. Výlet do Polska se uskuteční 
v pátek 19. 10., odjezd od školy v 7.00, 
cena 200 Kč včetně oběda. Přihlásit 
se můžete v knihovně CHD u paní 
Jitky Goldsteinové.

inzerce

„Snad  alespoň tomu, kdo zcizil část nově 
vysazené květinové výzdoby,  udělala radost.“ 



Je radost vidět od krmelců vylétat 
bažanty a ptáčky zpěváčky 
Říjen je pro myslivce pracovní měsíc 
v podstatě jako každý jiný; vždy je co 
vylepšovat. V našich končinách většinou 
nebývají zimy až tak kruté pro volně žijící 
zvěř jako ve vyšších nadmořských výškách. 
Základní povinností myslivce je o zvěř se 
starat a zvěř chránit. 
   Každoročně touto dobou jsme již do zásypu 
založili krmení pro drobnou zvěř. Mám objednané krmení i pro 
zvěř spárkatou. Letos jsme nakoupili 100 kusů dospělé bažantí 
zvěře a já mám radost, že při pochůzkách po naší honitbě zase 
vidím vylétat od krmelců bažanty i ptáčky zpěváčky. Škoda, že se 
nepodařilo zachránit koroptve, kdysi tak u nás hojnou zvěř. Jako 
chlapec si pamatuji odchyt koroptví do sítí, až takové množství 
jich tu bylo. 
   Náš myslivecký spolek pořádal na přelomu srpna a září ve 
Větrušicích „Setkání s myslivci“, což je odpoledne věnované 
dětem a všem, kteří mají zájem o přírodu. V programu bylo 
mimo jiné povídání s dětmi a jejich rodiči o zde žijících zvířatech 
a o všem, co je zajímalo. Součástí programu, na který se těšily 
především děti, byla profesionální ukázka, jak loví draví ptáci 
(orel, káně, sova a další). Přálo nám počasí, a tak všichni byli 
velmi spokojeni. Děti i dospěláci byli sami účastníci praktické 
ukázky. Největší odměnou pro nás přítomné myslivce jsou ale 
vždy rozzářené oči děti, kterým na zapůjčenou rukavici usedal 
dravec. V příštím roce plánujeme podobnou akci ve Veltěži. 
Budeme se těšit i na vaši účast. 

Tonda Matějka, myslivecký hospodář

Komise, školy    9 

Akce: Zažít město jinak
Dolní Chabry - Město snů 
Milí Chaberáci, mám velikou radost 
z této krásné sousedské akce, která 
se uskutečnila 15. září pod záštitou 
Kulturní a sociální komise naší obce a 
pod celorepublikovou patronací spolku 
Automat. 

   Co se u nás všechno dělo? 
Velkorysá nabídka v cukrárně a sedmi restauracích, 
orientační běh u školy, jízda na ponících, sportovní 
načiní a hrátky na hřišti, malování na obličej, 
korálková dílna, focení na Polaroid s rekvizitami, 
sportovní soutěž, výroba pizzy, bazárek, divadlo, 
živá hudba – saxofon, promítání krátkých fi lmů a 

hlavně skvělá zábava.
Po celých Chabrech proudily skupinky z jedné lokality do druhé 
a pro účastníky, kteří prošli více než čtyřmi zastávkami s razítky, 
se nám nedostávalo cen. Úctyhodný výkon předvedlo dvacet 
“závodníků”, kteří prošli všemi osmi zastávkami. Už jenom odejít 
z kteréhokoli útulného pohoštění musela být zkouška pevné 
soutěživé vůle. 
   Sama jsem se zastavila díky všem těmto “Osmi odvážným” 
- Cukrárna Na pěšině, Chabrybárna, Hostinec U Míšků,  
Restaurace U Trumpety, Restaurace U Sparťana, Sushi bar 
Tobiko, Dream Food Bistro a Mucho Gusto Delikatesy. Náš 
sousedský svátek byl vpravdě krásný a hlavně celochaberský. 
Děkuji všem od severu obce na jih, sponzorům a podnikatelům 
v obci. Také ředitelce Potravinové banky za ceny a zástupkyni 
společnosti Star Group za velké přispění ke zdárné organizaci. 
V neposlední řadě děkuji všem skvělým a nadšeným 
spolupracovníkům a dobrovolníkům. Věřím, že jste zvládli 
i tradičně krásnou akci spolku Osop na Bíleneckém náměstí 
v rámci Dnů kulturního dědictví. Poslední poděkování patří vám 
všem, kteří jste se přišli pobavit a užili si Dolní Chabry (třeba) 
Jinak! Ať se Vaše sny plní a za rok zase znovu!  

Barbora Floriánová, členka Kulturní a sociální komise

Lesní školka Jaata a propíchnutá 
pneumatika
Proč? Přece se jedná o školku pro 
děti se dvěma krásnými jurtami 
v přírodním areálu na zahradě v ulici 
„K Brnkám“. Vážíme si toho, že 
můžeme být součástí obce Dolní 
Chabry a jsme otevření diskusi o tom, 
co komu vadí a co by se dalo dělat jinak a lépe. Bohužel způsob, 
jakým nám někteří lidé dávají najevo svou nespokojenost, se 
nám nelíbí, k ničemu nevede a nic ani jedné straně nepřináší. 
Prvním nepříjemným případem byla propíchnutá pneumatika 
u auta parkujícího na kraji pole (parkování zde máme povoleno 
od ZD Klecany, kterému pole patří). Druhou nepříjemností 
pro nás byla návštěva neznámého nespokojence v našem 
areálu, který přišel na zahradu v době prázdnin, kdy školka 
nefunguje a je zavřená. Uklidil vše, co považoval za „nepořádek“ 
a zanechal nám anonymní vzkaz ve smyslu, jak vše děláme 
špatně s podpisem „vaše svědomí“. Vzkaz i naše odpověď 
jsou umístěny stále na vrátkách do našeho areálu. Pokud Vás 
zajímá, co děláme, jak fungujeme, co všechno dětem nabízíme 
a jak trávíme společné chvíle, přijďte se podívat. Chápeme, že 
některé věci spojené s provozem školky mohou někomu vadit. 
Nebojte se ozvat, pojďme o tom mluvit, třeba se rozdílné pohledy 
a postupy hned vysvětlí nebo společně najdeme jiné, lepší 
řešení. Jenom si prosím vzájemně neubližujme. Problémy jsou 
od toho, aby se řešily. Jsme za to, že nejlepší je slušný přístup a 
ochota diskutovat. Děkujeme a těšíme se na všechny.      

Mgr. Tereza Vavrečková

80 let od zahájení výuky v ZŠ v Chabrech 
V listopadu roku 1937 započala stavba ZŠ. Následující rok již 
začala v nedostavěné budově výuka se čtyřmi učebnami. Druhá 
etapa prací byla zahájena v létě 1940 a kompletní dokončení 

stavby se realizovalo o rok později; 
jednalo se o 12 učeben, 2 sborovny, 
2 kabinety a kuchyni. Nacházel 
se zde i soukromý byt školníka. 
V roce 1945 tu měly útočiště lazaret 
a vojenská německá posádka. 
V Chabrech vždy působili výborní 
pedagogičtí i výchovní pracovníci 

a z výchovných zájmových kroužků se rekrutovali známí umělci, 
sportovci i vědečtí pracovníci. Oblíbený mnoha generacemi dětí 
byl kroužek „mičurinský“, kde se vyučoval předmět žáky krátce 
označován „pozemky“. Děti samy pěstovaly zeleninu, byly 
tu ovocné stromy a veškerá úroda se spotřebovala ve školní 
kuchyni. Tento pozemek byl a stále je i dnes škole pronajat 
rodinou Malých za symbolickou jednu korunu. Škola pořádala 
výlety do přírody, na koncerty a do muzeí i letní tábory. Škola 
později získala novou přístavbu, ve které je tělocvična, kuchyně 
s jídelnou a nové šatny. Jak víme, škola se znovu chystá na 
náročnou a potřebnou rekonstrukci. Školu navštěvovaly děti 
z obce i ze širokého okolí (Zdiby, Veltěž, Přemyšlení, Čimice).  
   Já osobně jsem se v obci narodila, navštěvovala mateřskou 
školku v Bílenecké i zdejší ZDŠ. Škola mě utvářela do formy 
člověka schopného se o sebe postarat po všech stránkách 
(v pěti letech mi zemřel otec a žila jsem pouze s maminkou 
a o deset let starším bratrem). Školu navštěvovaly i mé dvě 
dcery. Tento příspěvek berte i jako vzdání holdu učitelským 
osobnostem, které vychovali několik zdejších generací. Za 
naši generaci bych ráda vzpomenula na učitelky Přádovou a 
Kaštovskou, ředitele Rožňáka, Svárovského a Goldsteina.

Růžena Klimešová, členka Kulturní a sociální komise
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Doba posletová 
Konání sletů je tak významná událost, že si 
zaslouží věnovat mu velikou pozornost. Do 
jeho příprav bylo vkládáno nesmírné úsilí. 
Slet je přehlídkou sokolské vykonané práce, 
která se stále rozvíjí. Pořadatelem sletu je 
Česká obec sokolská, která je představitelem všech župních 
složek. Navazuje se na tradici, která se od VIII. sletu v r. 1926 
stala pravidelnou součástí všesokolských sletů na Strahovském 
stadionu. Sokolské slety jsou projevem národního porozumění, 
citů a kázně. Ukazují světové veřejnosti naši národní tvořivost, 
houževnatost, odhodlanost. Je to síla, která je postavena na 
pevných základech. 
   XVI. Všesokolský slet začínal sokolským slavnostním 
průvodem. Seřadiště sokolských žup se konalo na Václavském 
náměstí. V 10 hodin se pohnul průvod a za doprovodu 
mnoha kapel zněly Prahou sokolské písně. Čelo průvodu 
bylo předmětem řady fotografů. Významné sokolské prapory 
dotvářely v srdcích lidí pocity hrdosti. Sounáležitost se v té 
slavnostní chvíli mávajícími lidmi promítala. V popředí celého 
průvodu se nesl jeden z nejvýznamnějších praporů, prapor 
Pražský. V hlavním městě se shromáždilo mnoho Pražanů a 
cizinců. Průvod byl barevnou skladbou sokolských cvičenců. 
Prošel Národní třídou, přes Smetanovo nábřeží, Palachovo 
náměstí, dál Pařížskou ulicí a končil na Staroměstském 
náměstí. Nevšední událost se druhý den promítala před 
očima diváků. Hromadné cvičení v Eden Aréně obsadilo cca 
15000 cvičenců, z toho 1500 ze zahraničí, předvedli celkem 
13 skladeb. Slet nabídl dva odlišné celky. 5. července ve 21 
hodin ve večerních hodinách bylo v provedení 11 hromadných 
skladeb připravených sokolským hnutím za světelného 
scénického osvětlení. Druhý den ve 14 hodin odpoledního 
času se pokračovalo další sérií, která obnášela 10 skladeb 
včetně jedné společné skladby Čechů a Slováků, symbolicky 
nazvané „Spolu“. S jednou skladbou se představili hosté  
z Dánska. Sletu předcházela řada programových akcí, které 
bylo možno navštívit. 
   Slet byl dán České republice jako dar ke 100. výročí jeho 
založení. Slibem odkazu, že Sokol je branou otevřeného srdce 
tvořené pro všechny žijící v České republice. Spojené se 
sokolským programem a jeho hnutím, je-li jim odkaz blízký. Ať 
se dál Sokol ubírá cestou svobodného slova, v duchu sokolské 
myšlenky „Ni zisk, ni sláva“. Poděkování patří všem, kteří se 
obětavě podíleli na přípravě tak velkolepého díla jako je Slet. 
XVI. Všesokolský slet 2018 skončil. 

S pozdravem NAZDAR zase příště.
Jiřina Knapová, členka výboru Sokola

Fotbal se rozjel na plné obrátky 
V září se rozeběhla nejen škola, ale samozřejmě i 
fotbal. Obrovskou radost nám dělá příliv nových hráčů. 
Zejména k paní Patákové je takový nával, že musela 
své tréninky rozdělit na dvě skupiny. Nicméně noví 
hráči jsou vítáni. Samozřejmě se rozjely i soutěžní zápasy.
Mladší přípravka – po odevzdání „nováčkovské daně“ 
v Běchovicích se naši nejmenší hráči dočkali zaslouženého 
vítězství doma nad Čakovicemi. Zápas super jak herně ze strany 
hráčů, tak korektního povzbuzování rodičů.
Starší přípravka – začátek má z říše snů. Nejprve vyhrála na 
Vltavínu, odkud se body zpravidla nevozí a pak porazila Zličín 
25:2. Ještě více než výsledky však těší kvalita předvedené hry díky 
novým hráčům, kteří přišli v poslední době.
Mladší žáci – kluci vyhráli těžký zápas na Libuši a následně těsně 
prohráli doma s ligovým TEMPEM 5:4, jehož hráči byli o rok starší. 
Kdo tam byl, viděl úžasný zápas a bojovnost našich fotbalistů, 
kteří i za stavu 0:4 se nevzdali a vsítili 4 branky, soupeř se bál do 
poslední minuty o vítězství.
Starší žáci – tým Ládi Chaloupky a Jirky Vajnara, který budují už 
řadu let. Minulý rok, ještě jako mladší žáci, vybojovali postup pro 
Chabry a i nyní jsou štikou soutěže. Doma vyhráli s Bohnicemi i za 
podpory mladších spoluhráčů a pak zvítězili v dalším těžkém derby 
s Březiněvsí.
Mladší dorost – byl tým, kdy se zvažovalo, jestli ho vůbec přihlásit. 
Ale trenérka (Iva Horáčková) se zaručila, že všechny zápasy 
odehrají bez problémů. Realizační tým byl doplněn i o Honzu Škurka 
ml., který klukům předává své fotbalové dovednosti načerpané  
z tréninků v ligovém dorostu Vyšehrad a výsledek spolupráce 
s Ivou nese nečekané výsledky: 2 vítězství, 1 remíza a 1 prohra 
ukazuje kvalitní přípravu a předváděnou hru.
Starší dorost – má hráčů jak do mariáše, ale kluci chodí poctivě a 
jsou doplňováni i mladšími dorostenci. Bohužel, zranění klíčových 
hráčů komplikuje přípravu, přesto se trenérovi Honzovi Jirouškovi 
podařilo přivézt důležitou remízu ze Zlíchova v posledním zápase.
Muži „B“ – po roce jsme přihlásili naše „béčko“. Ale jak říká Zdeněk 
Svěrák: toto označení je „čistě rozlišovací“.  Hráči z béčka trénují  
s áčkem a jen trenér určí, kdo kam půjde. Z tohoto pohledu tak 
béčko kvalitou převyšuje ostatní týmy ve své soutěži. Myslím, že 
skóre 27:2 ze 4 zápasů hovoří za vše.
Muži „A“ – kdo chodí dlouhodobě na naše „áčko“, nemůže si 
nevšimnout generační obměny. Přišla řada hráčů jak z našeho 
dorostu, tak z jiných týmů, nicméně všichni zpravidla ve věku 
kolem 19 let. Máme tak nejmladší (a velice perspektivní) tým  
v soutěži. Výsledkově a hlavně herně si kluci vůbec nevedou 
špatně; umístění v horní polovině tabulky.                        Jan Škurek

Pohled zvenčí do tělovýchovné 
jednoty Sokol v Dolních Chabrech
(reakce na články „Sokol Dolní Chabry“ v zářijovém čísle 
Zpravodaje)
V rámci činnosti Sokola Dolní Chabry se  již několik let 
zúčastňuji pravidelného úterního cvičení pro dospělé. Rovněž 
vypomáhám při zajišťování společenských akcí městské části 
Dolní Chabry, na kterých se podílí i chaberský Sokol. Tato 
tělovýchovná jednota doposud na mě působí jako harmonicky 
a kladně ovlivňující volný čas jak členů Sokola, tak i nečlenů 
nejen z Dolních Chaber, ale i sousedních městských částí. 
Velmi mě proto překvapily některé články na téma „Sokol 
Dolní Chabry“ publikované v chaberském zářijovém zpravodaji 
tohoto roku. Mám za to, že jde především o velké nedorozumění 
mezi některými členy a výborem Sokola, a to zejména proto, 
že nebyly využity všechny organizační struktury jednoty  
k řešení uvedených problémů, např. mimořádná valná 
hromada. Jsem přesvědčena, že jedině platforma dialogu 
členstva i se současným vedením chaberského Sokola povede 
ke zdárnému konci, tj. i k  odstranění nastíněných negativ.                                                                      

Ing. Hana Štichová

Inzerce v Chaberském zpravodaji
Prosíme inzerenty,  aby inzeráty posílali na  

emailovou adresu: inzerce@dchabry.cz
   nejpozději do  15. dne  v měsíci.     - redakce -

Rozpis následujících domácích zápasů 
Datum a čas         Domácí    Hosté  Soutěž
07.10.2018 10:30  Chabry    Aritma  starší přípravka
07.10.2018 13:00  Chabry    Zličín  starší dorost
07.10.2018 16:00  Chabry    Suchdol  starší žáci
13.10.2018 10:00  Chabry    Bohnice  mladší přípravka
13.10.2018 15:30  Chabry    Vltavín  muži „A“
14.10.2018 11:00  Chabry    Uhříněves mladší žáci
14.10.2018 13:00  Chabry    Bílá Hora starší žáci 
14.10.2018 15:30  Chabry„B“    Raptors  muži „B“
20.10.2018 10:30  Chabry    Bílá Hora starší přípravka
20.10.2018 13:00  Chabry    Újezd nad Lesy mladší dorost
20.10.2018 15:30  Chabry    Kbely  starší dorost
Máme obsazeny všechny věkové kategorie: Přijďte se podívat a fandit!



Kde se v Chabrech prodávalo
Maloobchod v obci má znovu zelenou.
V redakci se množí podněty a dotazy k provozování a obnově živností v obci, 
nejvíce v oblasti potravin (zdravá, bio strava), ale i dřívějších řemesel jako obuvník, 
krejčí/švadlena a zahradník). Pojďme se spolu vydat do nedávné minulosti  
a zalistovat v paměti žijících pamětníků. I když se to nezdá, před více než 55 lety 
bylo v Chabrech poměrně dost obchodů. Dá se říci, že naše obec byla po stránce 
občanské vybavenosti soběstačná. Dnešní ohlédnutí se týká jen některých z nich. 
Jednak si je pamatujeme ze svého dětství a jednak nám je oprášili naši rodiče, 
dnešní devadesátníci. 
   Na současné čtyřproudové Ústecké, původně Rumburské, později Třída Rudé 
armády se nacházela řada obchodů. Na levé straně směr Zdiby se jednalo  
o komplex drobných obchodů jako Zelenina paní Vinšové, řezník Chládek, 
Mlékárna manželů Šnajdrových (pán nosil dlouhý šedomodrý plášť), Potraviny 
paní Finglové (vždy v bílém zavinovacím plášti) a naproti Drogerie Strejčkových, 
později zde kralovala milá paní Červová (v modrém saténovém propínacím plášti). 
V jejím krámě se hned za dveřmi prodával čepovaný petrolej do plechových nádob 
a jako děti jsme k ní chodili kupovat „Karlovarské bonbónky nebo Beskydské 
lesněnky“. Hned vedle další Potraviny a zelenina u Kauckých (dnes po levé 
straně domu stojí Canon). Vedle hospody „U Sparťana“, majitelka cukrárny paní 
Váchová prodávala skvělé laskonky a naproti z okna svého domu paní Pavlíková 
zase nabízela „mlsy“ přímo z okna. Cestou ze školky jsme se u ní často stavovali. 
Vedle jejího domu se nacházel „TEP“ (dnes říkáme textil a galanterie). Vedla ho 
vždy velmi elegantně upravená dáma paní Kopalová (bydlela v Kobyliské ulici, 
kde dnes žije její dcera). Vedle Tepu bydlela paní Jiskrová a v těchto místech stála 
zemědělská váha; podle ní se jmenuje dnešní ulice „U váhy“.
   Kousek pod tehdejší cukrárnou vedle „benzínky“ byla zastávka autobusů. 
Směrem na Kobylisy byly další Potraviny, kde prodávala paní Finglová, později 
paní Minárová (při dopoledním nákupu bylo možné objednat a zaplatit chleba, 
který pekaři přiváželi teplý a voňavý až po poledni). Prodavačka si zájemce 
jmenovitě zapsala inkoustovou tužkou na papírový sáček a po vyzvednutí chleba 
jméno na sáčku přeškrtla). Pro mléko jsme chodili nejen k Pátkům (roh ulice na Pěšině), obsluhovala nás paní Mašínová, ale i 
ke Svobodovým (Protilehlá ulice nedaleko dnešní školky „Chaberáčku“), kde prodávala i paní Dvořáková. Pod dnešním parčíkem  
s dětským hřištěm (zastávka autobusů Počeradská) manželé Tichých pekli oplatky (v ulici Ládevská). 
   Tehdejší atrakcí obce byla bezesporu „kůžičkářka“ Vobnášilová (bydlela U Václava). Každé nedělní dopoledne jezdila s bryčkou 
nebo na kole a vykupovala králičí kožky a peří. Občany na sebe upozorňovala hlasitým voláním „kůůůůže, pééééří“!. Její bratr 
vyvážel s koněm a dřevěným valníkem popel, který obyvatelé vysypávali do plechových sudů. 
   Jsme si vědomy toho, že se jedná o malý zlomek obchodů pouze v jedné části tehdejší obce, která se dělila na Dolní a Horní Chabry, 
Čubu a Nové Ďáblice tzv. „Kolonku“. Omlouváme se všem, na které se nedostalo a na které naše paměť nedosáhla. Ozvěte se a 
předejte nám své vzpomínky. Rádi se ohlédneme spolu s vámi.                                               Alena Manderlová a Hana M. Kunešová 

Inzerce chaberských živnostníků zveřejněná  
v Ročence, Karlín–venkov, rok 1941

Za větrolamem vyroste 
5 nových rodinných domů
V redakci se množily dotazy občanů, proč se parceluje stávající část 
pole (pozemky) za větrolamem v jeho horní části. Obava a dotazy 
obyvatel přilehlých domů plynula ze šířících se informací, že zde 
vyroste několika podlažní dům. Obrátili jsme se proto na majitele 
pozemku Josefa Malého a požádali o jeho stanovisko: „Jedná 
se o rozdělení pozemků parc. č. 1234/2, 1235/3 a 1235/4 v k. ú. 
Dolní Chabry na pět stavebních parcel a přístupovou komunikaci, 
která bude tvořit čtvrté rameno stávající křižovatky komunikací 
U Větrolamu a Pod Křížem. Do navrhované komunikace budou 
umístěny inženýrské sítě pro napojení budoucí výstavby pro pět 
rodinných domů. Navrhované inženýrské sítě budou napojeny na 
stávající vedení inženýrských sítí v komunikacích U Větrolamu a 
Pod Křížem. Výstavba těchto domů bude plně v souladu s okolní 
výstavbou.“ Věříme, že „fáma“ o sedmiposchoďovém domě je 
tímto stanoviskem vyvrácena a že i stávající obyvatelé této lokality 
jsou klidnější, jak vyplynulo již z jejich reakcí po telefonu a při 
osobním jednání s některými z nich.                 Hana M. Kunešová 

Kaleidoskop          11

Likvidace černé skládky s ropnými 
odpady na cestě K Brnkám 
V průběhu druhého zářijového týdne objevil předseda 
Komise životního prostředí Jan Vokurka ve stráni pod cestou 
„K Brnkám“ černou skládku ropných odpadů. Po prvotním 
zajištění nalezených sudů proti dalšímu vytékání oleje do 
půdy byla k místu přivolána policie a hasiči. MČ následně 
kontaktovala příslušný odbor pražského magistrátu, který ještě 
téhož dne zahájil likvidaci třech velkých a šesti menších sudů  
o celkovém objemu 1000 litrů s velkým množstvím zbytkových 
ropných produktů. Následně byla provedena základní sanace 
kontaminované půdy a o pár dní později byla na základě 
rozhodnutí zmíněného odboru odtěžena kontaminovaná zemina 
a odvezena k likvidaci. Celý prostor je již uklizený a bezpečný.

Tomáš Trenkler
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www.novechabry.cz

Komerční centrum Nové Chabry Vás v létě zve  
do restaurace, fitka, vinotéky a potravin

Za Pískovnou 1210, Praha 8 – Dolní Chabry

Restaurace DREAM FOOD BISTRO poskytuje skvělé zázemí na terase i v restauraci. Nabízí snídaně, 
obědy, večeře a k zakoupení piknikové koše včetně masa pro grilování.

DREAM FIT CHABRY je správnou volbou pro cvičení venku i v moderně vybavených sálech, příjemný 
relax si můžete vychutnat ve whirlpool nebo si můžete užít některou z profesionálních masáží.

MuCHO GuSTO vinotéka uspokojí i nejnáročnější fajnšmekry – tichá červená a bílá vína, šumivá vína 
a sekty jsou přímo ideálním obohacením k letnímu grilování nebo párty s přáteli.

Otevřeno denně, pondělí až neděle

www.muchogustochabry.czwww.dreamfood.cz www.dreamfit.cz

Inzerce


